
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق دەریدەکات دیسەمبەری٢٠٢٠ 

.....................ل٥

گــڕی ڕاپەرینــی بەرھــەق و شۆرشــگیرانەی گەنجانــی مــاف زەوتکــراو ،  بێــکار و ھــەژار کــراو، وە جەمــاوەری کریــکار و  
کارمەنــدان و مامۆســتایان و ســتەمدیدەی کوردســتان، لــە زوربــەی شــار و شــارۆچکەکانی ھــەردوو  پارێــزگای ســلیمانی و  

ھەڵەبجــە، کڵپــەی ســەندووە و ڕوو لــە ھەڵکشــان و  بوبوونــەوەی ھەرچــی زیاتــرە.

مێــژووی نەپچــڕاوی خەباتــی جەمــاوەری کریــکار و کارمەنــدان و مامۆســتایان و زەحمەتکێشــان و گەنجانــی کــچ و 
کــوڕی ئازادیخــواز، کــە بــۆ دەیەیەکــە بــە دوای ئەنجامدانــی ئاڵۆگــۆری ریشــەییەوەن، لــە ئیســتادا و بــەم ڕاپەرینــە 
چۆتــە دۆخیکــی تــازەوە. ڕاپەرینێــک کــە پــڕە لــە ئەزمــوون و گیانــی شۆڕشــگێڕانە و ھیــوا بــە داھاتوویکــی پرشــنگداری 

دروســتکراوی ڕاســتەوخۆی دەســتی ئینســانی زەحمەکێــش و  ئازادیخــوازی کوردســتان.

جیگەورێگــەی سیاســی و کۆمەیەتــی ئــەم ڕاپەرینــە، بــەدەر لەھــەر ئایندەیــەک کــە ڕووبــەرووی ئەبێتــەوە، ھــەر ئیســتا 
پــڕ  بایــەخ و  کاریگــەرە، چونکــە نــەک ھــەر دەســەتی خســتە بــەردەم شــاوی ھێرشــی خــۆی، بەڵکــو کۆســپی ھیــزە 
ئۆپۆزســیونە ئیســالمی و قەومیەکانــی بــەردەم خــۆی و  بــەردەم ســەرجەم پرۆســەی ئاڵوگــۆری شۆرشــگێرانەی کۆمەڵگــەی 

کوردســتانی وەالنــا، و  بارەگاکانــی ســوتاندن.

ئــەم شــەپۆلە تازەیــەی ڕاپەریــن، کــە بــە خۆپێشــاندانی ڕۆژی چــوار شــەمەی ڕابــردوو (٢-١٢-٢٠٢٠) لــە شــاری ســلێمانی 
دەســتی پێکــرد، وەســتانەوەی شۆڕشــگێرانەی خەڵكــی ئــەم دووپاریزگایەیــە بــە دژی دەســەتی گەنــدەڵ و میلیشــیای 
بــورژوازی کــورد و ڕەوت و  حزبــە سیاســیەکانی، بــە دەســەتداران و ئۆپۆزســیۆنیەوە، بــە ناسیونالیســت و  ئیســالمیەوە، 

و بــە نیــوو -لیبرالــە مشــەخۆر و گەندەڵەکانیــەوە.

ڕیســوابوونی ھەمــوو ھێزەکانــی بــورژوازی قەومــی و ئیســالمی، بەرجەســەتە بوونــەوەی ڕادیکالیەتــی خەڵکــی ڕاپەڕیــو و 
بەرچــاو ڕوونیــان بــە ڕادەیــەک گەیشــتووە کــە ئەزانــن ھیــچ شــتیک دادیــان نــادا جگــە لــە خەباتــی یەکگرتــووی خۆیــان 
و دەستپێشــکاری شۆرشــگێرانەیان، وە ئەمــەش قۆناغێکــی تــازەی ھێناوەتــە پێشــەوە لــە پرۆســەی خەباتــی شۆرشــگیرانە 

لــە کوردســتاندا.

   ھەڵچوونــی جەمــاوەری لــەم دوو پاریزگایــەدا ســەنگەری بەرەوپێشــچوونی ڕاپەرینــن لــە سەرتاســەری کوردســتاندا؛ لــە 
ــاوەری  ھەولێــر و دھــوک و شــارەکانی تــر، کــە تــا ئیســتا بــە زۆری زەبروزەنــگ و ســەرکوت ڕاگیــراون. ھەروەھــا، جەم
ئازادیخــواز ھاوبەرژەوەنــدن لەگــەڵ ھــاو چینەکانیــان لــە سەرتاســەری عیــراق و لەگــەڵ ڕاپەرینــی ئوکتۆبــەر لــە شــارەکانی 

ناوەراســت و خــواروو.

جەمــاوەر ڕاپەریــوە بــەڕووی ھــەردوو ڕژێمــی ئیســالمی – قەومــی فەرمانــڕەوای ئێســتا لــە بەغــدا و ڕژێمــی ناسیونالیســتی 
کــورد لــە کوردســتان، و چیتــر نابــێ دەســەتیان لــە چنگــدا بێــت وساتوســەودا بکــەن بــە چارەنوســمانەوە.

خەڵکــی ڕاپەریــو لــە ھــەردوو ئــەم پاریزگایــەدا لــە ھەڵمــەت و ووزەی شۆرشــگیرانەیان کــەم نیــە، ئــەوەی کــە ئەرکــی 
ھــەر ئیســتایانە یەکخســتنی ڕیزەکانــی خۆیــان و دروســتکردنی تــۆڕی ھاوئاھانگــی نێــوان ھێزەکانــی ڕاپەڕینــە لــە ھەمــوو 

شــارەکاندا و خۆڕێکخســتن و ھاوکاریانــە بەھــەر شــێوەیەک کــە گونجــاو بێــت بۆیــان.

ئەرکێکــی دەســتبەجێی چاالکاوانانــی ڕاپەڕیــن ئەوەیــە کــە کۆمیتــە و شــورا ھەڵبژیردراوەکانــی جەمــاوەری دروســت بکرێــت 
لــە ڕێگــەی کۆبونــەوەی گشــتی لــە گــەرەک و گورەپانــەکان و لــە کارگــە و شــۆینەکانی کاردا، تــا بتوانــرێ سەرپەرشــتی 

بەرێــوە چوونــی ڕاپەڕیــن لــە ھــەر شــارێک ئەنجامبــدات و پەیوەنــد و ھــاوکاری بــە شــارەکانی تــرەوە دابیــن بــکات.

لەگــەڵ بەردەوامــی ڕاپەڕینــدا کریــکاران و گەنجــان و ژنــان و قوتابیــان و مامۆســتایان و  کارمەنــدان پێویســتیان بەوەیــە 
ــە  ــەر ل ــراوی کاریگ ــی ڕێکخ ــی سیاس ــە  ھێزێک ــا ببن ــن ت ــان پێکبھێن ــەربەخۆی خۆی ــی س ــراوە کان ــە و  ڕێکخ ــە  نەقاب ک

کۆمەڵگــەدا.

جەماوەری ڕاپەریو، گەنجانی کچ و کوڕی ئازادیخواز، کرێکاران و خەڵکی ستەمدیدەی کوردستان

ڕاپەرینــی ئەمڕۆتــان کارێکــی شۆرشــگێرانە و بەرھەقــە و پیویســتە ئامرازەکانــی خەباتــی یەکگرتووتــان و •   
بەرگریتــان لــە ڕاپەریــن بــە شــیوەیکی راســتەوخۆ و دەســتبەجێ دروســت بکــەن، و بــە کــردەوە ئیرادەی شۆرشــگیرانەی 

خۆتــان پیــادە بکــەن و دەســەت و  ئیــدارەی شــارەکان بگرنــە دەســت.

دەســەالتی میلیشــیای و دامــودەزگا ســەرکوتگەرەکانی تــا ھەناســەیان تیــا بێــت درێغــی ناکــەن لــە کوشــتن و •   
بڕیــن و گرتنــی خەڵکــی ڕاپەڕیــو و ئەشــکەنجەدانیان. ھەربۆیــە تاکــە زەمانەتــی ئارامــی و ئاســودەیی، پێشــڕەویی 
ڕیــزی یەکگرتووتــان و بەرینبوونــەوەی ڕاپەڕیــن و خەباتــی شۆڕشــگێرانەیە لــە سەرتاســەری کوردســتاندا، و 
زیاتــری  ھەرچــی  بەدەســتەوەگرتنی  و  ڕاپەڕیــن  ڕیزەکانــی  بــۆ  جەمــاوەرە  زیاتــری  ھەرچــی  ھاتنەنــاوەوەی 

بۆل٢

موئەیەد ئەحمەد..............................................................................................ل٣

نادر عەبدولحەمید..................................................................................... ل٤

عەبدو ساڵح........................................................................................ ل٤

وتەی نەوزاد بابان لە 
خۆپیشاندانی (٢-١٢-٢٠٢٠) لە 
بەردەرکی سەرا لە سلێمانی 

خەڵکی  ناڕازی شاری سلێمانی، سوتان لێبێت...

 دڵنیــام ئەمــە چەخماخــەی شۆڕشــێکە، ئەبێــت وەک 

ســاحەی تەحریر، وەک ١٧ی شــوبات ئێرە چول نەکەین. 
ئامانــج ئەوەیــە ئێمــە لێــرەوە ئــەوە ڕادەگەیەنیــن، کــە 
ھیــچ ئاســۆ و ئومێدێــک بــە دەســەت و پەرلەمــان نیــە. 
دەســەت ئەبێــت بگەڕێتــەوە بــۆ خەڵــک. گۆڕانــکاری 
لەســەر  گۆڕانــکاری  ناکرێــت،  پەرلەمانــدا  لەنــاو 
ئــەم  دابمەزرێنــن.  خۆتــان  دەســەتی  و  شــەقامە، 
چەخماخــەی شۆڕشــە نابێــت بوەســتێت. ئەمــڕۆ لێــرە، 
بەیانــی ھەولێــر، ڕانیــە، کــەالر، .... وە دڵنیــام ئەمــە 

تــەواوی شــار و شــارۆچکەکانی تــر دەگرێتــەوە. ئێــرە 
ــمبولی  ــەرا س ــی س ــلێمانی و بەردەک ــە. س ــمبولی شۆڕش س

تیکۆشــان و شۆڕشــە.

بــژی دەســەتی خەڵــک، بڕوخــی دز، شــەریکی دز. ( 
ــەریکی  ــێ دز، ش ــەوە، بڕوخ ــدا دەیڵێن ــاوەر لەگەڵی جەم

دز).

ژمارە ٩

زۆر بــە داخ و پــەژارەوەم بــۆ ئــەم ھەواڵــە دلتەزینــەی 
گیــان لەدەســتدانی ھاوڕێــی ئازیــز و خۆشەویســت مامۆســتا 
شــێرزاد کــە ئەمــرۆ لــە ئاکامــی نەخۆشــی کورونــا لــە ســوید 

ــۆ یەکجــاری بەجێــێ ھێشــتین. ب

و  ھاوســەر  خەمــی  و  ئــازار  ھاوبەشــی  ناخــەوە  لــە 
مندالەکانــی و ھەمــوو کەســوکار و فامیلیەکــەی و ھەمــوو 
ھاوڕیــان و دۆســتانیم، و سەرخۆشــی لــە ھاوڕیانــی ھــەردوو 
ــەم. ــراق و کوردســتان ئەک ــکاری عی ــی کۆمۆنیســتی کری حزب

مامۆســتا شــێرزاد خەباتکاریکــی کۆمۆنیســتی میھرەبــان و 
ئێنســان دۆســت و دڵســوز بــوو. ئــەو ھــەر لــە تەمەنــی 
الویــەوە لــە خەبــات و تیکۆشــانی بیووچانــدا بــووە لــە 

ڕیزەکانــی بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتیدا. کۆچــی دوایــی ئــەو خەســارەتیکی گەورەیــە بــۆ بزوتنەوەکــە. یــاد و بیرەوەرەیەکانــی 
ھەمێشــە بــەرز و زینــدووە.

موئەیەد ئەحمەد
٢٣ی دێسەمبەری ٢٠٢٠
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ژیانــەوە   بــەرەو  تەلەفزیۆنــی  چاوپێکەوتنــی  یەکــەم. 
لەگــەڵ نــەوزاد بابــان لــە ڕۆژی (٣-١٢-٢٠٢٠)، ڕاســتەوخۆ 

ســلێمانی. ســەرای  لەبەردەرکــی 

بــەرەو ژیانــەوە: ئێســتا بەڕاســتەوخۆ لەگــەڵ بەڕێزتانیــن، چ 
شــتێکتان ھەیــە بــۆ ئــەو دۆخــەی ئێســتای ھێــزە ئەمنیــەکان؟

ــەوەی دەبینرێــت وەک  ــم، بەڕاســتی ئ ــان: چــی بڵێ ــەوزاد باب ن
ســەرکوتی ھێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕژێمــی بەعســی وایــە، 
بەســەدان بۆمبــی فرمێســکڕێژیان نــاوە بــەو ھەمــوو گەنجــە 
ــرە. بەڕاســتی  ــە زەحمەتکێشــەی ئێ ــج و خەڵک ــوڕ و گەن ــە ک ل
ــەکان. ــزە ئەمنی ــۆ ھێ ــەرمە ب ــەم  دەســەتە. ش ــۆ ئ ــەرمە ب ش

بەرەو ژیانەوە: چ قسەیەکتان ھەیە بۆ ھیزە ئەمنیەکان؟

ئەمنیــەکان  ھێــزە  لــە  داوا  بەراســتی  مــن  بابــان:  نــەوزاد 
دەکــەم ئەوانیــش بێنــە پەنــای خەڵــک، ئەوانیــش بێمووچــەن، 
ئەوانیــش بێمافــن. ئەمانــە دوو ســێ بنەماڵــەی فەرھودیــن 
ــان  ــۆ خۆی ــان ب ــەم وتەی ــامانی ئ ــەواوی ســەروەت و س ــە ت ک
لەبەرامبــەر  دەتوانرێــت  دەســەتە  ئــەم   قۆرخکــردووە. 
ڕۆژێکــدا  و  شــەو  لــە  ئینســاندا  ملیــۆن  پینــچ  ھەڵســانی 
ئەگــۆڕی. بەڕاســتی شــەرمە مــن ھیــچ جیاوازییــەک نابینــم 
لەنیــوان ئــەو کەســەی کــە ئێســتا لولــەی چەکەکانیــان ڕوو لــەو 
خەڵکــە دەکات وەک، ئــەو کەســانە وایــە کــە دەورانــی بەعــس 
ــان دەکات، داوای  ــە داوای ژی ــەم خەڵک ــان دەکوشــت. ئ خەڵکی
موچــە و ئــازادی دەکات، داوای بژیــوی دەکات، ھەمــوو ئــەم 
ــەم خەڵکــە  ــە ئ ــان دابەشــکردووە، باب ســاڵ چــوار (٤) موچەی
دەیەویــت وەکــو بەشــەر بژیــت. ئــەم وەزعــە کاریگــەری لەســەر 
ژیانــی دوکانــدار کــردووە، کاریگــەری لەســەر گەنــج کــردووە، 
لەســەر بــازاڕ کــردووە. خەڵــک ھاتــووە بــۆ داوای حەقــی 

ــم. ــان بژی ــو ئینس ــن وەک ــت م ــن دەمەوی ــت م ــۆی، دەلێ خ

دەزانــی  بەڕاســتی ئــەم خەڵکــە زۆر تەندروســتە، تائێســتا 
خەڵــک یــەک بــەردی نەھاویشــتووە بــۆ ھێــزە ئەمنیــەکان، 
ئــەو ھەمــوو تەحەددایــە لــە شــوێنانی تــر بێــت بــە نەوعێکــی 
ــن،  ــی مەدەنی ــرە، خەڵکێک ــی ئێ ــەوە. خەڵک ــواب دەدران ــر ج ت
ژیانێکــی  دەیەوێــت  ئازادیخــوازە  بەڕاســتی  کــە  خەڵکیکــە 
ئــارام بــۆ خــۆی دروســت بــکات، بــەم دەســەت ئەمــە قبــوڵ 
نــاکات. ئــەوە ئەوانــن خراپتریــن مامەڵەیــان کــرد، خەڵکیــان 
زیاتــر تــووڕە کــرد، ئەگــەر ئــەوان بــە شــێوازێکی ھێمنانــە 
وەمــی خەڵکیــان بدایەتــەوە، وەزعەکــە بەھێورتــر و جوانتــر 

ــەوە،  ــژی لێکەوت ــتا توندوتی ــەم ئێس ــەوە. ب ــتە پێش دەڕۆێش
بۆیــە بەڕاســتی خەڵــک ئیــدی بــەم توندوتیژییــە ڕازی نابێــت. 
خەڵکیــان  وەمــی  بەمەدەنیانــە  زۆر  بھاتنایــە  ئەبوایــە 

بدایەتــەوە.

بــەرەو ژیانــەوە: توندوتیژییــەکان چــی بــوون کــە لەبەرامبــەر 
خۆپیشــاندەراندا بەکارھێنــران؟ 

نــەوزاد بابــان: ئــەوەی کــە بینیتــان، مــن لــە دوێنیــەوە چــوار 
ــۆ  ــر خ ــێ ئاخ ــەم. ئ ــەم بۆمب ــەی ئ ــەر کەوت ــار ب ــچ ج ــۆ پێن ب
مــن چیــم کــردووە؟ خــۆ مــن ھاتــووم داوای قووتــی مناڵەکانــم 
کــردووە. مــن ســفرەی بــەردەم مناڵەکانــم چۆڵــە، کابــرا ئــەوە 
ــاڵ  ــە، ئیشــی نیــە، کــرێ چیــە، نەگبەتیــە، م نەخۆشــی ھەی
نیــە چــوار پێنــچ بەتاڵــەی نەبێــت، دە ســالە یــەک گەنجیــان 
دانەمەزرانــدووە، ئــەی ئەمــە تاکــەی قەبــووڵ بکرێــت؟ ئێمــە 
پینــچ ملیــۆن ئینســان، ئیتــر یــا ئەبێــت ئێمــە بمریــن یــان 

نابێــت ئاوەھــا بژیــن؟ 

بەرەو ژیانەوە: تاکەی ئەمە وەھا بەردەوام دەبن؟

کــەس ناتوانێــت  ئیــرادەی خەڵکــە،  ئــەوە  بابــان:  نــەوزاد 
لەســەر ئیــرادەی خەڵــک قســە بــکات، خەڵــک خــۆی  ئیــرادە 

دەکات چــۆن دەتوانێــت وەمبداتــەوە.

-*-*-

ــەوزاد  ــی پەرتــەو لەگــەڵ ن ــی تەلەفزیۆن دووەم، چاوپێکەوتن
بابــان، پێشکەشــکاری بەرنامــە ســەعید ئارمــان.

وتوێــژی  لەگەڵمانــی،  نــەوزاد  ھــاوڕێ  ســوپاس  پەرتــەو: 
ئەمڕۆمــان ســەبارەت بــە موچــە وھەڵوێســتگیری حکومــەت و 

چارەســەرییەکانی. ڕێــگا  و  ســەرکوتگەرییەکانی 

ھیــوادارم  بانگھێشــتەکەتان،  بــۆ  ســوپاس  بابــان:  نــەوزاد 
پرســە  لەســەر  بتوانێــت  ھەمیشــە  تەلەفزیۆنەکەتــان، 
چینایەتیەکانــی کوردســتان، تــەواوی ھەڵســوڕاوانی کرێــکاری 

فەرمــون.  ... بەســەربکەنەوە  بەگفتوگــۆ  جەمــاوەری  و 

ــاوی دەســەتی  ــان بەن ــوردی ی پەرتەو:٣٠ســاڵە دەســەتی ک
کــوردی ھاتۆتــە ســەر حوکــم، لــەم ٣٠ ســاڵەدا، تــا گیرفانیــان 
پڕتــر بــوو بێــت، شــەقاوەتر بــوون،  بکوژتــر بــوون، وە 
بینیمــان  شــەممەی   پێنــچ  ئێمــە  بــووە،  ھەژارتــر  خەڵــک 

الی  ئێســتا  خەڵــک  وە  ئەنجامــدا.  ســەرکوتکارییەکیان  چ 
ڕوونــە ئــەو کردەوانــە دەکــەن، کــە بەعــس دەیکــرد، بەگشــتی  

ــە؟ ــارەوە چۆن ــەو ب ــۆ ل ــرورای ت بی

نــەوزاد بابــان: وەک لــە نێــو پرســیارەکەی تۆشــدا ھــات، 
بەڕاســتی وایــە ئەمانــە کۆمەڵــی شــەقاوە و شــەالتی نێــو 
سیســتەمی بــازاڕی ئــازادن، ئــەوەی پێدەوترێــت نیولیبرالیــزم. 
دیــارە ئــەوان توندوتیژتریــش پیــادەی دەکــەن. ئــەوەی ئێمــە 
دەیبینیــن لەمــاوەی ئــەم ٣٠ ســاڵەدا، کەمینەیــەک، چەنــد 
خێزانێــک قۆرخــی تــەواوی جومگەکانــی ژیــان و گوزەرانــی 
داھاتــووی ئــەم وتەیــان کــردووە. بەھەرحاڵ ئــەوەی کە ئێمە 
دەیبینیــن بــە مێــژووی ئــەم ٣٠ ســاڵە، ئعتــراز و ناڕەزایەتــی 
ــڕ  ــەوە، پچ ــە نەوەدەکان ــە ل ــتەمە ھەی ــەم سیس ــەر ئ لەبەرامب
وە  شــوباتدا،  ١٧ی  لــە  بینیمــان  ئــەوەی  وە  بــووە،  پچــڕ 
دەیانــی تــر بــەردەوام خەڵــک ئیعتــرازی لەبەرامبــەر ئــەم 
سیســتەمە وەحشــیەدا دەربڕیــوە، خەڵــک  ئەمجــارە دڕیــان بــە 
ــە شــوێنێک  ــەو ســنورەیان شــکاند و ل ــەکان داو ئ ــزە ئەمنی ھێ
ســلێمانی،  ســەرا"ی  دەرکــی  "بــەر  پێدەڵیــن  کــە  کۆبونــەوە 
کــە ئێمــەش ڕۆڵێکمــان تیــا ھەبــوو، کــە پێشــتر خەڵکیــان 
مەحرومکردبــوو لــەو شــوێنە، وە  ئێعترازەکانیــان قەتیــس 
دەکــرد لــە شــوێنێکی وەک ئــەوەی پارکــی ئــازادی. ئــەم جــارە 
ئــەم بزوتنەوەیــە لەبەرامبــەر سیســتەمە وەســتایەوە، ئەیــوت 
دەبێــت ھەمووتــان بــڕۆن، وە ئەگــەر ئێــوە لەکەناڵــە کانــەوە 
ــان  ــە ھەمووی ــە ناڕازییان ــەو گەنج ــت، ئ ــان کردبێ موتابەعەت
و  دەســەتدار  بــە  بــڕۆن،  ئەمانــە  دەبیــت  ووت  دەیــان 
ئۆپۆزســیۆنەوە، ھەمــوو ئــەم سیســتەمە دەبــێ بــڕوات. چونکــە 
خەڵــک تەجرەبــەی ١٧ شــوباتی ھەبــوو کــە کۆمەڵێــک لــە 
خەڵکیــان  ناڕەزایەتــی  ئیســالمی)  قەومــی  (ئۆپۆزیســیۆنی 

ــان. ــۆ خۆی ــتەوە ب قۆس

لــە خۆپێشــاندانەکانی ســەرەتای مانگــی دوانــزەی (٢٠٢٠)دا ھــاورێ نــەوزاد یەکێــک 
بــوو لــە ھەڵســوڕانی چاالکــی ئــەو بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــە و لەگــەڵ چەنــد کەناڵێکــی 
تەلەفزیۆنــی وەک (ئێــن ئــاڕ تــی - NRT)، (پەرتــەو) و (بــەرەو ژیانــەوە) چاوپێکەوتنــی 
ئەنجامــداوە. لێــرەدا ڕۆژنامــەی ڕەوت کورتەیــەک لــە چاوپێکەوتنــی ڕاســتەوخۆی 
(بــەرەو ژیانــەوە) لــە نــاو خۆپێشــاندانەکان و لەبەردەکــی ســەرای ســلێمانی، و 

ــە بەردیــدی خوێنــەران. ــەو) دەخات چاوپێکەوتنــی (پەرت

بــۆ  چیــە؟  ڕاپەرینــە  ئــەم  تایبەتمەنــدی  ئایــا  ڕەوت: 
تێنــاگات؟ نەوەیــە  ئــەم  زمانــی  لــە  ناســیۆنالیزم 

تایبەتمەندییــە  ھــەرە  لــە  یەکێــک  جەوھــەر   -ئاســۆ 
باڵکێشــەکانی ئــەم راپەڕیینــە ئەوەیــە کەشــێکی ئایدیۆلۆژیــی 
نەبــوو، بــە واتایەکــی تــر ئایدیۆلۆژیایــەک ئــەم راپەڕیینــەی 
خۆیــان  راپەڕیــون  گەنجانــەی  ئــەم  بــوو،  نەکــرد  رەشــمە 
ــتا و  ــەوەی ھەش ــی، وەک ن ــیۆنالیزمی کوردی ــە ناس ــوە ل دابڕی
نەوەتەکانــی ســەتەی رابــردوو نییــە کــە قەینــەکات بۆیــان 
ــا  ــت، تەنھ ــوارەوە بێ ــە خ ــی ژیانیشــیان زۆر ل ــەر کوالیتی ئەگ
دەســەت و حکومڕانییەکــی کوردیــی بوێــت لــە بــەر کــوردە 
نامووســیی ھیــچ نەڵێــت، نــا...، بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە، 
دابڕانــی  پێدەوترێــت  فیکــردا  لــە  ئــەوەی  نەوەیــە  ئــەم 
لــە ئێپســتمیۆلۆژیی کوردایەتیــی  ئیپســتمیۆلۆژیی، دابڕانــی 
بەرھەمھێنــاوە و دابــڕاوە لــە ناســیۆنالیزمی کوردیــی،  بەڵکــو 
ئــەم نەوەیــە ژیــان و خۆشــگوزەرانیی ئینســانییان دەوێــت. 
ــیی ئــەم راپەڕیینــەی  ــیی و پراکتیکــی سیاس کولتــووری سیاس
گەنجــان و دەربڕینیــان ئەوەیــان بەیــان کــرد کــە دەیانەوێــت 
ــرۆڤ،  ــی م ــان، ماف ــی یەکس ــت دەرفەت ــەک ھەبێ حکومەتداریی
ــن  ــی خۆژێ ــی و ئابوورییەک ــی و ئازادی ــی کۆمەیەتی عەدالەت
نــەک  کراوبێــت،  گەرەنتیــی  کــراو  فەراھــەم  ھەمــووان  بــۆ 
ــن  ــەرەتایی تریی ــە س ــی ک ــتی کوردی ــەتێکی ناسیۆنالیس دەس
مافەکانــی پێشــل دەکات. گەنجــان ھاواریــان دەکــرد کــە ئــەوان 
گرنگــە نییــە کــە چیــی نەتەوەیــەک حکومەتداریــی دەکات 
بۆیــان، بەڵکــو ئــەوە گرنگــە کار و ئازادییەکانیــان پــاوان 
نــەکات، ئەمــە بــۆ خــۆی گەورەترییــن دابــڕان و بازدانــە لــە 
فکریــی سیاســییدا و خونچەکردنــی کولتوورێکــی سیاســیی نوێیــە 

دەبێــت گەشــەی پێبدەیــن. 

کوردیی(کوردایەتیــی)  ناســیۆنالیزمی  ئایدیۆلۆژیــای 
پێنییــە،  خــۆی  دەرەوەی  بــۆ  تێگەیشــتنی  و  وتوێــژ  زمانــی 
ئایدیۆلۆژیــاش ھــەردەم بــۆ دەنگــە جــوداکان کــەڕە، تەنھــا 
دەنگــی ئــەو زمانــە دەبیســتێت و تێــدەگات کــە دەنگــەژێ و 
لــەچ  دەربــکات.  ئایدیۆلۆژیایــە  ئــەو  ئــاوازی  وەتەرەکانــی 
شــوێن و قۆناغێکــی مێــژوودا ئایدیۆلۆژیایــەک زمانــی گفتوگــۆی 
گەورەکانــی   بــە لــە  یەکێــک  تێبــگات؟  ھەتــا  ھەبــووە 
ــی  ــی نەوەیەک ــە زمان ــداوە، ل ــە بڕیای ــە ک ناســیۆنالیزم ئەوەی
نوێــی بایلۆژیــی و فیکریــی تێنــەگات! ناســیۆنالیزمی کوردییــش 
بەدرێژایــی مێژووەکــەی ئــەو زمانــەی کاری تێگەیشــتنی کــردوە 

تیــرۆری کــردوە.

ڕەوت :نەوەیەکــی مەحــرووم لــە کار، لــە ژیانــی نــوێ، بــەم 
ئایــا بەرھەمــی چ جــۆرە  تــووڕە،  پــڕ ھیــواو ســەرکێش و 

دەورانێکــن؟ بیرکردنــەوەو 

- ئەگــەر لــە روانگــەی کۆمەڵناســیی سیاســیی، ئابووریــی، 
ــە کات و  ــە ئ ــەم نەوەی ــن ئ ــە بڕوانی ــە بابەتەک ــە ل دەروونیی
قۆناغــەی تێیــدا ھاتووەتــە ژیانــەوە ناســیۆنالیزمی عەرەبیــی 
ھەڵوەشــانەوە  و  کەوتــن  بــەرەو  عێراقــدا  لــە  (عوروبــە) 
چــووە تاڕادەیەکیــش دۆخــی ئابووریــی بەبــەراورد بــە ســانی 
نەوەیــە  ئــەم  ببــو،  بــاش  رابــردوو  ســەدەی  نەوەتەکانــی 
ــە ســانی  ھەشــتا و  ــەراورد ل ــی بەب ــەک کەوتن ــەم بەری یەک

ســەدەی  نەوەتەکانــی 
لــەوەی  وەک  رابــردوو 
روووبــەروو  لــە 
لەبەرامبــەر  بوونــەوەی 
عەرەبــی  ناســینالیزمی 
ناســیونالیزمی کوردیــی 
لەبەرامبــەر  و  ھەبێــت 
شــەڕی  و  ھەژاریــی 
بــە  ببێتــەوە،  ناوخــۆ 
تەکنەلۆژیــی  دونیــای 
و  کرایــەوە  زانیارییــدا 
بێگومــان تەکنەلۆژیــای 

زانیاریــی و ئەنتەرنێــت و تۆڕەکۆمەیەتییەکانــدا کرایــەوە 
جیاوازتــر  و  خێراتــر  کاردانەوەکانــی  و  تێگەیشــتن  ئەمــە 
ــری  ــان بییرکرنەوەیکــی ت ــری رابردووم ــی ت ــە نەوەکان ــرد ل ک

بــکات. مانیفێســت  خــۆی  ھەبوونــی  ھەتــا  دەویســت 

داتەپیــو  دامــەزراوە  جەبەروتــی  دەرەقەتــی   : ڕەوت 

چاوپیکەوتن لەگەڵ ڕۆژنامە 
نوسی الو ئاسۆ جەوھەر دا 

سەبارەت بە خۆپیشاندانەکان 
وڕاپەڕینی الوان  

چــوار  شــارەکانی  و  ســلێمانی  بــوو  رۆژێــک  چەنــد  مــاوەی 
دەســت  نارەزایەتیــان  و  خۆپیشــاندان  خرۆشــابون،  دەوری 
ــن  ــە چەندی ــوو ڕۆژان ــگ ب ــێ دەن ــوو ســەید صــادق ب پــێ کردب
ــۆ ســەید صــادق بــێ دەنگــە؟  جــار پرســیاریان لــێ دەکــردم ب
ــد  ــارەکانی دی تون ــوو ش ــە ھەم ــەید صــادق ل ــن س ــم دەوت پێ
ــکات پۆنــگ  تــر دەبــێ، تــا درەنــگ تــر خۆپیشــاندان ســاز ب
خواردنــەوەی زیاتــر دەبــێ، بــە قــوەت تــر خەڵــک دەرژێنەســەر 

ــادق وایــە. شــەقام، سروشــتی ســەید ص

لــە مێــژوی دروســت بونــی ســەید صادقــدا تــا خۆپیشــاندانی 
گــەورەی  و خۆپیشــندانی  ڕاپەریــن  (٧-١٢-٢٠٢٠) چەندیــن 
ئەنجــام  بەعــس  دژی  چاالکــی  دەیــان  بینیــوە،  بەخــۆوە 
داوە، شــارێکی یاخــی بــوە لــە دەســەت بــە درێــژای دروســت 
بونــی، ئــەو ڕابــردوە شۆرشــگێڕیەی خەڵکــی ســەید صــادق 
حســابی  دەســەتداران  کات  ھەمــوو  ســەروەریانەیە  ئــەو 
بــۆ دەکــەن، لــە ســەید صــادق دەترســن. ڕژێمــی بەعــس و 
حوکمەتــی عیــراق نەیــان توانــی  ســەید صــادق کۆنترۆڵــی 
زەویــدا  لەگــەڵ  و  کــرد  شــارەکەیان خاپــور  ناچــار  بکــەن 

تەختتیــان کــرد.

خۆپیشــاندانی ســەید صــادق ســەرەتا لــە ســەر پــردی نــاو 
بــازاڕی ســەید صــادق دەســتی پێکــرد، لــە ماوەیەکــی کەمــدا 
خۆپیشــاندەران ڕویــان لــە بــارەگای پارتــی کــرد چکدارەکانــی 
برینــدار  خۆپیشــاندەریان  چــوار   (٤) فیشــەک  بــە  پارتــی 
کــرد، بــارەگای ناوچــەی پارتــی لەالیــەن خۆپیشــاندەرانەوە 
گەمــارۆ درابــوو ئەگــەر شــەرێکی چکــداری بوایــە ھــەر ئەوەنــدە 
بــە  دەیاننــا  پارتــی  ناوچــەی  کــە  دەتەقێنــدرا  فیشــەک 

خۆپیشــاندەرانەوە.

گەنجانــی خۆپیشــاندەری ســەید صــادق بــێ چــەک ڕووبــەڕووی 
چکدارانــی پارتــی بونــەوە، ئــەوەی چکدارەکانــی ترســاند 
ــە  ــی) ل ــی (پارت ــوو، چکداران ــاندەرەکان ب ــی خۆپیش ئازایەت
لــە  دەکــرد  لــە خۆپیشــاندەران  بارەگاکەیانــەوە تەقەیــان 
بەرامبەریانــدا کــە قەبرســتانی ســەید صادقــە چکــدارەکان 
بــە فیشــەک کێلــی قەبرەکانیــان دەشــکاند، خۆپیشــاندەران 
بــە پێــوە بــون بــێ ئــەوەی خۆیــان دابنەوێــن و بترســن ســنگ 
ــان ڕووبــەڕووی چەکدارانــی پارتــی دەردەپەرانــد،  و ناوچاوی
ئەمــە  کــوژن؟  نامــان  بــۆ  بشــکێ  دەســتان  دەوتــن  پێیــان 
ئازایەتــی  لــە  (پارتــی)  چکدارەکانــی  تــر  ئەوەنــدەی 
خۆپیشــاندەران ترســان، دەیــان الینگــر لــە بارەگاکەیانــدا 
ــەوە  ــەی مابوون ــرد ئەوان ــەوت ڕای ک ــا ک ــەوەی فری ــوو، ئ ھەب
چەککــران. بــارەگای (پارتــی) یەکــەم بــارەگا بــوو ســوتێنرا.

دوای ئــەوە بــارەگای (گــۆڕان) لــە تەنیشــت بــارەگای (پارتــی) 
بــوو چەنــد کادرێکــی (گــۆران) داوایــان لــە خۆپیشــاندەران 
کــرد بارەگەکەیــان نەســوتێنرێ وتیــان ھیچــی تێــدا نیــە 
ــارەگای حزبیــان ســوتان کــە  بــەم خۆپیشــاندەران دوھــەم ب

ــوو. ــۆران ب ــارەگای گ ب

ســێھەم بــارەگا بــارەگای مەڵبەنــدی (یەکگرتــوی ئیســالمی) 
بووجگــە لــە ســوتاندنی بارەگەکەیــان ھەنــدی لــە دیــواری 

روخانــد. بارەگاکەشــیان 

ئەوانیــش  بــوو  ئیســالمی)  (کۆمەڵــی  ھــی  بــەرەگا  چــوارەم 
ــان زۆر  ــەردەم بارەگاکەی ــە ب ھاوشــێوەی حزبەکانــی تــر ھاتن
تــکا و داوایــان کــرد بارەگەکەیــان نەســوتێنرێ وتیــان ئێمــە 
ــچ  ــان مەســوتێنن، خۆپیشــاندەران ھی موســوڵمانین بارەگاکەم
گوێیــان بــۆ نەگرتــن بــەرد بارانیــان کــردن، ئەندامەکانــی 
بارەگاکەشــیان  ئەوجــار  ڕاونــا  ئیســالمی)یان  (کۆمەڵــی 

ســوتاند.

پێنجــەم بــارەگای ســوتێندراو ھــی (یەکێتــی) بــوو کــە لــە 

لەمبــەر  یەکیــان  ھەیــە،  (کۆمیتــە)ی  دوو  صــادق  ســەید 
ئــەوی دیکەیــان لەوبــەر پردەکەوەیــە.  بــازار  نــاو  پــردی 
پۆلیســی چاالکیــە مەدەنیــەکان لەگــەڵ بەرپرســی کۆمیتــە 
لــە  بــوون، چەنــد کادرێکیــان  بــارەگای کۆمیتــە  نــاو  لــە 
ــارەگا  ــەو ب ــە خۆپیشــاندەرانیان دەوت ئ ــە ب دەروەی کۆمیتەک
ــان  ــەی ســوتێنن. خۆپیشــاندەرانیش وتی ــە م ــدا نی ھیچــی تێ
بابزانیــن دەچیــن ئەگــەر ھیچــی تێــدا نەبــوو نــای ســوتێنین، 
کــە چونــە پێشــەوە بــۆ کۆمیتــەی یەکێتــی پۆلیســی چاالکیــە 
مەدەنیــەکان چەنــد قومبەلــەی گاز و قومبەلــەی دەنگیــان 
فرێدایــە نــاو خۆپێشــاندەران، بــەم خۆپیشــاندەران ســور 
ــەڵ  ــەکان لەگ ــی، پۆلیســی چاالکیەمەدەنی ــون لەســەر گرتن ب
بەرپرســی کۆمیتــە لــە ســوجێکی کۆمیتــەوە خۆیــان دەربــاز 

کــرد و بــارەگای کۆمیتــە ســوتینرا.

ــوو  ــێ ب ــەی ل ــج بارەگای ــەو پێن ــەری پــرد ئ ــەم ب  دەســتەی ئ
ــوتێنرا ــوی س ھەم

ژمــارەی خۆپیشــاندەران کــە بــە ٦ شــەش ھــەزار مەزەنــدە 
دەکــرا، وەک الفــاو بــەڕێ کەوتــن بــۆ ئــەو بــەری پــردی ســەید 
صــادق کــە بــارەگای کۆمیتەی یەکێتی و خانووی قایمقامیەتی 
لــێ بــوو کــە ھەردووکیــان ســوتێنرا. نازانــم ھــەر ئــەو ڕۆژە 
بــوو یــان ڕۆژی دواتــر کــە ئــەو دائیرەیــەی زۆرینــەی خەڵکــی 
وزەی  فرۆشــتنی  دائیــرەی  کــە  ســەید صــادق قەرزاریەتــی 
کارەبــای شــارەکەیە ســوتێندرا لەگــەڵ دائیــرەی زەڕیبــە و 
بــاج. بارەگایەکــی پارتــی مابــوو لەگەڕەکــی بەرکێــو الی 

ــەش ســوتێنرا. ــەو بارەگای ئێوارەشــەو ئ

واتــا بەگشــتی دوو بــارەگای دوو (ناوچــە)ی پارتــی، و دوو 
بــارەگای دوو (کۆمیتــەی) یەکێتــی و بارەگایەکــی ھەریــەک 
رۆژی  بــۆ  ســوتینران.  یەکگرتــوو  و  کۆمــەڵ  و  گــۆڕان  لــە 
لەســەر  بەداخــەوە  بــوو  بــەردەوام  خۆپیشــاندان  دوھــەم 
جــادەی گشــتی ســەید صــادق - ســلێمانی لــە قلــەرخ ئــەو رۆژە 
چکدارەکانــی دەســەت لــە گەرەکــی شــھیدانەوە تەقەیــان 
ســێزدە  ھەریمــی  کاکــە  لەوێــدا  کــرد  خۆپیشــاندەران  لــە 
ــد  ــار و چەن ــاکار جب ــی بەخــت کــرد، کاک ئ (١٣) ســاڵ گیان
دەســەت  چکدارەکانــی  گولـــلەی  بــە  دی  خۆپیشــاندەرێکی 
برینــدار بــون، کاک ئــاکار دوای چەنــد ڕۆژێــک مانــەوەی لــە 
نەخۆشــخانە و لــە بەشــی چاودێــری چــڕ بەداخــەوە کۆچــی 
دوای کــرد، لــەو خۆپیشــاندانە گەورەیــەدا دوو ســیمبولی شــار 
گیانــی خۆیــان بەخــت کــرد. داواکاری خۆپیشــاندەران ئــازادی 
و عەدالەتــی کۆمەیەتــی بــوو، داوای ســەرەتای تریــن مافــی 

ــەوە. ــلە وەم دران ــە گولـ ــان دەکــرد ب خۆی

ــەید صــادق -  ــگای س ــاندەران ڕێ ــەم خۆپیش ــێ ھ ــۆ رۆژی س ب
ســلێمانیان داخســت ھێزێکــی گــەورەی دەســەت پەالمــاری 
بوەیــان  چکــدار  ھێــز  زەبــری  بــە  داو  خۆپیشــاندەرانیان 
بــە  کۆتایــان  و  ناوشــاردا  لــە  کــرد  خۆپێشــاندەران  بــە 

ھێنــا. خۆپیشــاندان 

ڕەوت  ڕۆژنامەی ھاوکاری و کامێرامان محمود شێخ نوری

سەروتار پاشماوەی

دێــن؟  کاپیتالیســتیەکان  ھیرارکیــە  وچەقبســتوە 

بابەتەکــە ئــەوە نییــە دەرەقــەت دێیــت یــان نــا، بەڵکــو 
ھەیــە  ھیــوای  و  خواســت  و  خــەون  نەوەیــە  ئــەم  ئەوەیــە 
بپارێزرێــت؛  تێــدا  مرۆیــی  شــکۆی  ھەبێــت  کەژیانێکــی 
لەبەرامبەریــدا جەبەرووتێکــی عەســکەریی ھەیــە بڕیاریــداوە 
ئــەو مێشــک و دنــە بــە گولــە بتەقێنێــت کــە بــۆ ئــەو خــەون 

دەژیــەن.  و ھیوایانــە 

و  ســەختە  بێگومــان  چۆنییەتــی  و  چەندییەتــی  وەک   -
ناکرێــت، ھەمــوو گەنجــان بکرێنــە قۆچــی قوربانیــی ئــەو 
ــان  ــوڕە! بێگوم ــە ملھ جەبەروتــە ترســناکە میلیشــیا چەکداریی
ــت،  ــاندانەکان نەگۆڕدرێ ــی خۆپیش ــتە و ئامانج ــەر ئاڕاس ئەگ
ئــەوە دەکات تەنــگ  بەشــی  نەوەیــە  ئــەم  ئیــرادەو ھێــزی 
بــەو دەســەتە پلەدارییــەی ھەرێمــی کوردســتان ھەڵچنێــت، 
ئەمەیــش فیکــر، رێکخســت و ئابووریــی دەوێــت و بــە گشــتیی 

ســتراتیژێکی دەوێــت بــۆ گەیشــتن بــە ئامانــج.

پەســندکردنی یاســای قەرزوەرگرتــن لەالیــەن پەرلەمانــی عێڕاقــەوە، بــەو مەرجانــەوە بــۆ حکومەتــی ھەرێــم کــە بــێ پابەندبــوون پێیانــەوە حکومەتــی کازمــی 
نابێــت بەشــە بودجــەی ھەرێمــی کوردســتان ڕەوانــە بــکات، بەھانــە و بیانــوی دایەدەســت ناســیونالیزمی کــورد بەگشــتی و بەتایبــەت حزبەکانــی دەســەتدار لــە 
ھەرێــم کــە بکەونــە وروژاندنــی ھەستونەســتی نەتەوەپەرســتی و بوکردنــەوەی پڕوپاگەندەیەکــی ژەھــراوی، ئەمــەش بــە مەبەســتی خامۆشــکردنی ناڕەزایەتیــە 

ڕوو لەســەرەکانی جەمــاوەر دژ بــەم دەســەتە گەندەڵــە.

ــاوەری  ــە مەبەســتی چاوترســێنکردنی جەم ــەکان ب ــە تەنگپێھەڵچنیــن و گرتــن و شــکەنجەدانی ھەڵســوڕاوانی ناڕەزایەتی ــاکات ل ــەم دەســەتە کــە درێغــی ن ئ
ــۆ  ــار ناردنــی شــاندێک ب ــە خامۆشــی و دانیشــتن بەدی ــۆ ڕاگرتنیــان ل ــاوەر و ھەوڵــدان ب ــوەوە دەکەوێتــە خۆڵپڕژاندنــە چــاوی جەم ــاڕازی، ئێســتا بــەم بیان ن

حکومەتــی ناوەنــدی و دانوســان لەســەر بودجــە و موچــە.

ڕەوتەکانــی ئیســالمی سیاســی و ناســیونال - ئیسالمیســتی عەرەبــی و حزبەکانیــان بەھــەردوو باڵــی ســوننی و شــیعیانەوە لــە پەرلەمانــی عێــڕاق، لــە دریــژەی 
ڕۆڵــی دژە شۆڕشــیاندا لــە ھێرشکردنەســەر (ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر) و پاشەکشــەپێکردنی، وە بــە مەبەســتی پەردەپۆشــی برســیەتی و بێــکاری و بــێ خزمەتگــوزاری 
جەمــاوەری زەحمەتکێشــی ناوەڕاســت و خــواری عێــڕاق و قوتارکردنــی ئــەم ڕژێمــە کۆنەپەرســتانەی ئێســتایان و بردنەپێشــی ئەجەنــدا سیاســیەکانی خۆیــان لــە 

ڕێگــەی پەرەپێدانــی دووبەرەکــی نەتەوەییــەوە، ئــەم بڕگەیــان لــە یاســای قەرزوەرگرتنەکــەدا جێگیرکــردوە.

بەمــەش ئــەو ڕێککەوتنەیــان پەکخســت کــە حکومەتــی کازمــی لەگــەڵ حکومەتــی ھەرێمــدا ھەیبــوو کــە تــا کۆتایــی ئەمســاڵ بودجــە و موچــە بــۆ ھەرێــم بنێرێــت. 
بــەم پێیــە موچەخۆرانــی ھەرێمەکــە و جەمــاوەری زەحمەتکێــش و بەگشــتی ھاوتیانــی کوردســتان، بونەتــە بارمتــەی کێشمەکێشــی نێــوان ھــەردوو دەســەتی 
ناوەنــدی و ھەرێــم  و ھــەردوو بزوتنــەوەی ئیســالمی سیاســی و ناسیونالیســتی عەرەبــی لــە الیــەک، و بزوتنــەوەی ناسیونالیســتی کــوردی لــە الیەکــی تــرەوە.

چارەســەر نــە گەڕانەوەیــە بــۆ بەغدایــەک، کــە خــۆی ڕژیمیکــی گەنــدەڵ و میلیشــیاییە و بــۆ چەواشــەکاری جەمــاوەر و تێپەڕاندنــی سیاســەتی نیولیبرالیزمــی 
ئابــووری دابینکردنــی موچەکانــی پەیوەســت کردۆتــەوە بــە بڕیــاردان لەســەر یاســای قەرزوەرگرتــن، وە نــە فریوخواردنــە بــە پڕوپاگەندەکانــی حکومەتــی ھەرێــم 
و حزبەکانــی دەســەت، بەڵکــو گەڕانەوەیــە بــۆ یەکڕیــزی و یەکگرتوویــی خەباتــی جەمــاوەر خــۆی. ئەمــە ھاتنەمەیدانــی جەمــاوەری کریــکاران و کارمەنــدان 
و زەحمەتکێشــانی کوردســتانە بــە ڕیزێکــی ڕێکخــراوی یەکگرتــووەوە کــە دەتوانــێ جەمســەرێکی بەھێــز بێــت بــۆ خۆھێنانــەدەرەوە لــە بارمتەیــی نێــوان ھەرســێ 

بزوتنەوەکــە و ھــەردوو دەســەتەکەی ناوەنــد و ھەرێــم، و الیەنێکــی دانوســان و چاودێــر بێــت بەســەر بودجــە و موچــە و دابەشــکردنیدا.

دابیــن نەکردنــی موچــە ھۆکارەکــەی کەمــی ســەروەت و ســامان نیــە لــە کۆمەڵگــەی کوردســتاندا، کەمــی داھاتــە ناوخۆیەکانیــش نیــە لــە خزمەتگوزاریــەکان و 
داھاتــی دەروازە ســنوریەکان و بــاج و بەرھەمــە جۆراوجۆرەکانــی نــەوەت و گاز، بەپێچەوانــەوە ئاکامــی زۆروزەوەنــدی ئــەم داھــات و  ســەروەت و ســامانەیە کــە 

لــەالی ســەرانی ڕژیــم و کۆمپانیەکانــی دەوروبەریــان و ســەرمایەدارانی خــاوەن کۆمپانیــا گەورەکانــی کەرتــی تایبــەت کەڵەکــە بــووە و قۆرخکــراوە.

ئــەم بارودۆخــە لــە قۆرخــکاری، وە ئــەم سیســتمە ئابــووری و سیاســیە، دەبێــت لــە ڕیشــەوە گۆڕانــکاری بەســەردا بێــت، ئەمــەش تەنھــا یەکگرتوویــی کرێــکاران 
و زەحمەتکێشــانە بــە ئاســۆیەکی سۆشیالیســتیەوە کــە دەتوانــێ تــەواوی ئــەم ســەروەت و ســامانە، ئــەو دەیــان و دەیەھــا ملیــار دۆالرەی بەرپرســانی حکومــی 
و حزبــی و ســەرمایەداران و کۆمپانیاکانیــان بگەڕێنێتــەوە بــۆ کۆمەڵگــە، لەپێنــاو دابیــن کردنــی موچــە و خزمەتگوزاریــەکان و ھێنانــەدی خۆشــگوزەرانی لــە 

ژیانــی ھاوتیانــدا.

نا بۆ پەرلەمانی عێڕاق و سیاسەتی ئابڵوقەی ئابووری ھەرێم.• 

نا بۆ سیاسەتی نیولیبرالیزمی ئابووری حکومەتی ھەرێم و گەندەڵی و فریوکاریەکانی.• 

موچەکان دەبی دەسبەجێ و بە تەواوی بدرێت.• 

بەڵێ بۆ چاودێری بودجە و موچە و دابەشکردنی لەالیەن نوێنەرانی ھەڵبژێردراوی کریکاران و کارمەندانەوە.• 

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٢٥ی نۆڤێمبەری ٢٠٢٠

دەســەتدارەیەتیانە. ئامرازەکانــی 

بــا پێکــەوە بانگــەوازی ھیزەکانــی پۆلیــس و پێشــمەرگە و ھیــزە چەکــدرەکان بکەیــن کــە ڕیزەکانیــان بەجێبھێڵــن •   
ــەوە. ــزی ڕاپەڕین ــە ڕی ــن ب ــت بب و پەیوەس

خەڵکــی ڕاپەڕیــوی کوردســتان و  زۆربــەی ھاووتیــان بــە دوای ڕوخاندنــی دەســەتی پارتــی و  یەکیەتــی و •   
ھاوپەیمانکانیانــەوەن بەخۆیــان و میلیشــیاکانیان و دوو ئیدارەییــی و پەرلەمــان و دەزگاکانــی داپڵۆســێنەریانەوە،  و 
بــۆ ئــەم ئامانجــە ڕاپەریــون. رێگــەی بــە ئەنجامگەیاندنــی ئــەم ئامانجــەش ڕێکخســتنی ھێــزی جەمــاوەری شۆڕشــگێرە لــە 
کوردســتاندا. بــەم تــا دەســەت ھیشــتا نەڕوخابێــت پیویســتە ئــەم داواکاریــە دەســتبەجێیانە بســەپێنری بەســەریاندا.

بەردانی ھەموو  زیندانیانی سیاسی لە ھەموو کوردستاندا.•   

دانــی موچــە بەبــی ھێــچ لێبڕینێــک، و چاودێــری نوینەرانــی ھەڵبژێــراوی کریــکاران و کارمەنــدان و مامۆســتایان •   
بــە ســەر بودجــە و  مووچــە و دابەشــکردنی.

چونــەدەرەوەی ھێزەکانــی دەســەت لــە ھەمــوو  شــارەکانی کوردســتاندا و بــواردان بــە خەڵــک کــە خۆپێشــاندان •   
بکــەن و بەشــداری ڕاپەڕیــن بــن.

ھیزە میلیشیایی وسیخوڕیەکان و ھەر   ھێزێکی چەکدرای تری حزبی نابی بمێنێت و ئەبێ ھەڵبوەشێنرێنەوە.•   

لــە ھــەر شــوێنێک دەســەت بەدەســت ئورگانەکانــی ھەڵبژێــراوی ڕاســتەوخۆی جەمــاوەری کرێــکاران و کارمەنــدان •   
و گەنجانــی ئازادیخــواز  و ڕێکخــراوە خەباتکاراکانیانــەوە بێــت، نابــێ ھیــچ ھیرشــیکی ســەربازی بکرێتــە ســەر لەالیــەن 

دەســەت یــا ھــەر ھێزێکــی تــرەوە.

ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عیــراق لــە ھەمــان کاتــدا کــە سەرەخۆشــی  ئاراســتەی ھەمــوو  کەســو کار •   
و دۆســتانی گیــان بەختکردووانــی نێــو ئــەم  ڕاپەڕینــە ئــەکات، لــە ھەمــان کاتیشــدا بەتونــدی ئــەم تاوانانــەی ھێــزە 
ســەرکوتگەرەکانی دەســەت ســەرکۆنە ئــەکات و بەرپرســیاریەتی گیــان لــە دەســتدانیان ئەخاتــە ئەســتۆیان. وە  دەبــێ 

ــە دادگا. ــن ب ــن و بدرێ ــن دەستنیشــان بکرێ ــە لەپشــتی تاوانەکان ــەش ک ــان و ئەوان دەســتبەجێ بکوژانی

ھەروەھــا ڕێکخــراوی بەدیــل کۆمۆنیســتی لــە عێــراق بانگــەوازی جەمــاوەر ئــەکات ھێــرش نەکرێتــە ســەر ھیــچ •   
شــۆین و بینایەکــی خزمەتگــوزاری و ئیــداری و خۆینــدن و تەندروســتی و  ھــەر جێگایەکــی تــری بەرژەوەنــدی گشــتی، وە 
بانگــەوازی پاراســتنیان ئــەکات لەھــەر دەســتدرێژیەک. وە بانگەوازیــش ئــەکات کــە بارەگاکانــی حزبەکانــی دەســەت 

ــدارەی شــارەکان.  ــن و ئی ــە بنکــەی دەســەتداریەتی ڕاپەڕی بکرێن

ــی •  ــە ســەر کەوتــن گەیاندن ــۆ ب ــن ب ــات ئەکەی ــە کوردســتاندا خەب ــو ل ــاوەری ڕاپەڕی ــە شــانی جەم ئێمــە شــان ب  
ڕاپەڕیــن.

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عیراق

٩ -١٢-٢٠٢٠
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3 ژمارە٩  دیسەمبەری٢٠٢٠  ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

ڕاپەڕینــی چەنــد رۆژەی جەماوەریــی کــە لــە ھــەردوو 
وبــە  ڕوویــدا   ھەڵەبجــە  و  ســلێمانی  پاریــزگای 
-٢-١٢  ) مانگــە  ئــەم  ی    ٢ خۆپێشــاندانەکانی 

٢٠٢٠) لــە ســلێمانی دەســتی پێکــرد، دۆخیکــی تــازەی 
ــتاندا  ــەی کوردس ــە کۆمەڵگ ــاراوە ل ــە ئ سیاســی ھێناوەت
و لــە پڕۆســەی ئاڵۆگــۆری شۆرشــگێڕانە لــە نــاو ئــەم  

کۆمەڵگەیــەدا. 

و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  ڕاپەرینــەی  ئــەم 
کــۆڕی  کــچ و  مامۆســتایان و کارمەنــدان و گەنجانــی 
بــە ھەژارکــراو  و بێکارکــراو، کــە لــە زۆربــەی شــار 
و شــارۆچکەکانی ھــەردوو پاریزگاکــەدا ســەریھەڵدا، 
ــە  ــەوەرەی ل ــگیرانەی گ ــی سیاســی شۆڕش بەرچاوڕوونیەک
خــۆ نێشــاندا، و پــڕ بــوو لــە ھیــوا بــەوەی کــە بەھێــزی 
میلیشــیایی  دەســەتی  بــە  کۆتایــی  یەکگرتوویــان 
حــزب  و  کــورد  ناسیونالیســتی  بــورژوا  مافیایــی  و 
وھیزەکانــی بھێنــن، و ئاڵۆگــۆڕی ڕیشــەیی ئەنجــام بــدەن 

کوردســتاندا. لــە 

دروشــمی  ڕاپەریــن  فراوانیەکــەی،  ســەرباری 
و   ناسیۆنالیســت  بــورژوا  دەســەتی  ڕوخاندنــی 
وبەکــردەوە  بەرزکــردەوە،   ھاوپەیمانەکانــی  ھیــزە 
ھەمــوو  بارەگاکانــی  و  بنکــە  ســەر  کــردە  ھیرشــی 
ھێــز و حزبەکانــی دەســەت (پارتــی و یەکیەتــی)، 
ناسیۆنالیســتیەکانیان،  و  ئیســالمی  ئۆپۆزســیۆنە  و 
و دەســتی بەســەر ئــەو شــۆێنانەدا گــرت و بیناکانــی 
ســووتاندن. ھــەر لــەم ڕاســتایەدا،  ئیــڕادەی سیاســی 
خــۆێ لــە زۆر شــاردا پڕاتیــک کــرد، و ئــەو کۆســپەی 
تێکشــان کــە ھەتــا ئیســتا ھەڵچــوون ونارەزایەتیەکانــی 
جەمــاوەری بــە الڕێــدا ئەبــرد، واتــە کۆســپی ئــەو ھێــزە 
ناسیۆنالیســتانەی  و  ئیســالمی  ئۆپۆزســیۆنە  بــورژوا 
"گــوڕان"  و  کوردســتان  ئیســالمیەکانی  حزبــە  چەشــنی 

ونمونەکانیــان.   

ــە  ــرا ب ــەرز ک ــەوە ف ــە کوردســتاندا ئ ــەم جــار ل ــۆ یەک ب
ــۆی نەلۆێــت بێبــاک بیــت  ســەر دەســەتدا کــە چیتــر ب
لــە بەرامبــەر ناڕەزایەتیەکانــی جەمــاوەردا، وە بکەوێتە 
پەلەقــاژە و ساتوســەودا لــە گــەڵ رژێمــی مەرکەزیــدا 
بــدەن. ئەمــەش دیاردەیەکــی  تــا بتوانــن مووچــەکان 
تــری ئــەو دۆخــە تازەیــەی کوردســتان و گۆرانکاریــە 
کوردســتاندا،  لــە  چینایەتــی  ھیــزی  ھاوســەنگی  لــە 
لــەم  شۆڕشــگیرانەیە  پڕۆســەی  بەرەوپێشــچوونی  و 

کۆمەڵگەیــەدا.

کارەکتەری چینایەتی ڕاپەرینەکان  
 وپرۆسەی ئاڵوگۆڕی شۆرشگێرانە

ــڕۆ،  ــی ئەم ــاندانی جەماوەری ــن و خۆپێش ــارە ڕاپەری دی
ھــەم لــە کوردســتان و ھــەم لــە عێــراق و ناوچــەی 
بــەو  ئەفریقــا،  ســەرووی  و  ناوەراســت  ڕۆژھەتــی 
ئــەم  ســەر  لــە  باســمان  لێــرەدا  کــە  ئەندازەیــەی 
ناوچانەیــە، ناوەرۆکــی ئــەو دەورە مێژوویــە عەکــس 
ئەکەنــەوە کــە لــە ڕیڕەویــدا ئــەم دیاردانــە ڕوو ئــەدەن. 
ھــەروەک بــە دروســت ئەوتــرێ، گەنجــان بێــکار کــراون و 
ئینســانەکان ھەژارکــراون و کریــکاران ئەچەوســێنرێنەوە 
بــەر  لــە  وھتــد،  ئەکرێــن..  کۆیــەل  بــە  ژنــان  و 
ئــەوەی لــە نــاو سیســتمێکی ئابــووری و کۆمەیەتــی 
و میکانیزمەکانــی ئــەم سیســتمەدان، کــە کەپیتالیزمــی 
نیولیبرالــی ئــەم ســەردەمەیە،  و ڕژیمــە سیاســیە بــورژوا  

قەومــی و دینــی و لیبرالیــەکان پارێزەرینــی. 

ھــەر بەوپێیــە، ئــەوەی کــە لــە کوردســتاندا ڕووئــەدا 
خۆپێشــاندانی  و  ڕاپەڕیــن  و  ناڕەزایەتــی  لــە 
ناکۆکیەکانــی  ھەڵقــووی  زەحمەتکێــش،  جەمــاوەری 
دەرونــی ئــەم سیســتمە ئابــووری و کۆمەیەتیەیــە و 
ــورژوا  ــی ب ــی سیاس ــە دژی ڕژیم ــان ب ــەی ڕاپەرینی لەرێگ
ناسیۆنالیســتی فەرمانــڕەوا  و ھاوپەیمانــە ئیســالمی 
ــان  ــە تیکڕای ــە پێشــەوە، کەب ــان، ئەچیت و قەومیەکانی
زۆربــەی ھــەرە زۆری گــەورە ســەرمایەداران و تاکارانــی 

ســەروت و ســامانی ئــەم ھەرێمــە پێکئە ھێنــن.  

جەمــاوەری  سیاســیە-چینایەتیەی  کێشمەکێشــە  ئــەم 
ــە  ــراو، ب ــکار ک ــی بێ ــش و گەنجان ــکار و زەحمەتکێ کری
کــردەوە ھــەردوو الیەنــی خەباتــی ئابــوری و سیاســی ئەم 

جەمــاوەرەی لــە یەکەیەکــدا کۆکردۆتــەوە. دیالەکتیکــی 
ــێوەیەیە،  ــەو ش ــە ب ــات و کێشمەکێش ــەم خەب ــەی ئ جوڵ
باشــبژێوی  لــە  ئاســتێک  ھــەر  فەراھەمھێانــی  کــە 
مووچــەش،  وەرگرتنــی  مســۆگەرکردنی  تەنانــەت  وە 
پەیوەســت بوەتــەوە بــەوەی کــە پاشەکشــەی سیاســی بــە 
ســەر ڕژیمــی فەرمانــڕەوادا بســەپێنێ.  ئەمــە ســەرباری 
ئــەوەی کــە چارەســەری بێــکاری و نــەداری و ھــەژاری 
ڕاســتەوخۆیی  بــە  گەندەڵــی،  کردنــی  وتەفروتونــا 
بــە پێشــرەوی خەباتــی سیاســی  پەیوەســت بوەتــەوە 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان  چینایەتــی سۆشیالیســتی 
و  ناســیونالیزم  دەســەتی  بــە  ھێنــان  کۆتایــی  و 
ــان لەکوردســتان و  ئیســالمیزم و لیبرالیــزم و حزبەکانی
لە عێراقدا. وە لە دواشــیکردنەوەدا پەیوەســت بوەتەوە 
بــە گرتنەدەســتی دەســەت لــە الیــەن چینــی کرێــکار و 
تویــژە زەحمەتکێشــەکان و نــەدارەکان، و بەرپاکردنــی 

شۆڕشــی ئابــوری سۆشیالیســتی لــە کۆمەڵگــەدا.

ناوچەیــەدا  لــەم  ســەردەمە  ئــەم  ڕاپەرینەکانــی 
دیــاردەی میژوویــی و ھــەوڵ و تەقــەالی پرۆلیتاریــا 

ــن  ــراو و ســتەمدیدە و ھەژارکراوەکان ــکار ک ــژە بێ و تۆی
بــۆ فەراھەمھێنانــی ئاڵۆگــوری سیاســی و ئابــووری و 
کۆمەیەتــی، و گــوزارش لــە دەورەیەکــی مێــژووی ئــەدەن 

لــە کێشمەکێشــی چینایەتــی نــاو کۆمەلگــەکان. 

ھــەروەک بینیمــان، ڕاپەرینــی شۆرشــگێرانەی جەمــاوەری 
لــە تونــس و میســر، ســاڵی٢٠١١، بــۆ خۆیــان پــاش ســێ 
دەیــە لــە پیادەکردنــی مۆدیلــی ئابــوری نێولیبرالیــزم و 
پەرســەندنی کاپیتالیزمــی نیــو لیبرالــی لــە ھــەردوو 
ئــەم ووتانــەدا ســەریان ھەڵــدا، ئــەم ڕاپەڕینانــە 
دەســتپێکی دەورەیەکــی نــۆی بــوون لــە کێشــمە کێشــی 
چیانیەتــی و سیاســی و فیکــری لــە ناوچەکــەدا.  لــە 
ژیــر کاریگەریانــی ئــەم دوو شۆڕشــەدا ھەمــوو نــۆرم و 
قاڵبەکانــی پێشــوو گــۆڕرا، کــە پێشــتر کۆمەڵگــەکان 
بــە زۆری ســەرکوت و میکانیزمەکانــی دەورەی میژوویــی 
خۆیــان و ھاوســەنگی ھیــزی چینایەتــی، دەقیــان  پێــوە 
گرتبــوو، وە دنیایەکــی تــر و ئاســۆیەکی تــری کــردەوە 
بــە ڕووی پرۆســەی مێژوویــی ئاڵۆگــۆر لــەم ناوچەیــەدا.  

سیاســی  فۆرمــی  جــارێ  بــە  ھۆیــەوە،  بــەو  ھــەر  و 
گــۆڕی  شۆڕشــگێڕانەی  خەباتــی  و  ناڕەزایەتیــەکان 
نــەدارو  جەمــاوەری  سیاســیەوە  بــاری  لــە  توانــرا  و 
دەســتی  بــە  ئازادیخــواز  گەنجانــی  و  زەحمەتکێــش 
خۆیــان رژێمــە دیکتاتۆریەکانــی بــورژوا قەومیەکانــی 
ــن و  ــزم بڕوخێن ــوری نیولیبرالی ــزەری سیســتمی ئاب پاری
ــە پرۆســەی ڕزگاری و پێشــکەوتنی  ــەم ل ــگاوی یەک ھەن
ــە  ــەوەی ک ــن.  ئ ــەم بھێن ــی فەراھ ــی و سیاس کۆمەیەت
ــە  ــرن ب ــان بەربگ ــۆرش توانی ــورژوا -دژە ش ــی ب ھیزەکان
و  چیــن  چەماوەریانــەی  ڕاپەڕینــە  ئــەم  ســەرکەوتنی 
تۆێــژە زەحمەتکێــش و نــەدارەکان و دەســت ڕاگەیشــتناین 
بــە ئامانجــە ئابــوری و کۆمەالیەتــی و سیاســیەکانیان و 
نەھێلــن ئالؤگۆرێکــی ڕیشــەیی بــە دەســت بھێنــن، لــەوە 
ــردووە  ــە پرۆســە شۆڕشــگێڕیەکە دەســتی پێک ــۆڕێ ک ناگ
و دەورە مێژوویەکــە بــۆ ئاڵۆگــۆر ھاتۆتــە ئــاراوە لــە 

ناوچەکــەدا و ناتوانــڕی ببرێتــە دواوە. 

بــەدەر لــە ھــەر خاســیەتێکی کۆنکرێتــی ئــەم ڕاپەرینــەی 
و  سیاســی  بارودۆخــی  ھەڵقــووی  کــە  کوردســتانێش 
کەلتــوری و فیکــری کوردســتان، و ھاوســەنگی ھێــزی 
قەیرانــی  و  کۆمەلگەیــە  ئــەم  چینەکانــی  نیــوان 
بەشــێوەیەکی  بێــت،  ناســیۆنالیزم  دەســەتداریەتی 
ئۆبژێکتیــڤ ئــەم ڕاپەرینە کارەکتــەری دژە کاپیتالیزمی 
لــە خۆگرتــووە، و نوکــی ڕمــی لــە بەرامبەر زیاتر لە دوو 
دەیــە لــە بێکارکــردن و بەھەژارکردنــە کــە ســەرمایەداری 
ــورژوا ناسیۆنالیســتە  ــیە ب ــە سیاس ــزم و رژێم نیولیبرالی
میلیشــیایی و گەندەڵەکــەی بــە ســەریدا ســەپاندوون. 
وە ھــەر لەھەمــان ڕاســتادا، بەشــیکی دانپچــڕاوە لــە 
زنجیــرە خۆپێشــاندان و ڕاپەرینــەکان لــە ناوچەکــەدا، 
تــر.  ووتانــی  و  ئێــران  و  لوبنــان  و  عیــراق  لــە 
ــیوە  ــان ش ــە بەھەم ــرە ڕاپەڕینان ــەم زنجی ــی ئ ئەڵقەکان
نــاوەرۆک و ناکۆكیــە چینایەتیەکانــی ئــەم ســەردەمە 
و فۆرماســێونە ئابــوری و کۆمەیەتــی وسیاســیەکەی، 
ــەوە.  ــس ئەکەن ــە، عەک ــی نێۆلیبرالیزم ــە کەپیتالیزم ک
ھەربۆیــە، ســتراتیژی شۆرشــگیرانەی سۆشیالیســتی، بــۆ 
بەرەوەپێــش بردنــی ئــەم بزوتنــەوە و ڕاپەرینانــە، بــە 
سروشــتی ئــەم پەیوەنــدە ئۆبژیکتێڤــە لــە خــۆدا عەکــس 

ــی  ــەر لەقاڵبدانێک ــەر ھ ــە بەرامب ــەوە و ئەکەوێت ئەکات
قەومــی و دینــی و تایفەگــەری و ناوچەگەریەکــەوە، 
ــی تــری  ــە ئەڵقەکان ــێ ل ــە زۆر دایپچڕێن ــت ب کــە بیەوێ
ئــەم ھــەو تەقەالیانــەی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و 
تۆیــژە بــە ھەژارکــراو و بێکارکــراوەکان لــە شــۆینەکانی 

ــراق.    ــە ســەر ئاســتی عی ــە تایبــەت ل تــردا، ب

ناکــرێ  ئەوانــە،  ھەمــوو  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
کوردســتاندا  لــە  شۆرشــگیرانە  ئاڵۆگــۆری  پرۆســەی 
وەک کۆنســێپتێک (مەفھومێــک) لــە خۆیــداو ســەربەخۆ 
لــە كێشمەکێشــی چینایەتــی ســەیری بکرێــت وبەبــێ 
ئــەم  بکرێــت.  پێناســە  چینایەتیەکــەی  ناوەرۆکــە 
پرۆســەی ئاڵۆگۆڕیــە لــە بــاری ئۆبژێکتیــڤ و مێژوییــەوە 
چینایەتــی  جەمســەرگیری  خەســڵەتی  تــەواوی  بــە 
ئەمــرۆی کۆمەڵگــەی کوردســتانی بــە خۆوەگرتــووە. ھــەر 
ڕیشــەی  گۆڕانــکاری  ھەوڵیکــی  ھەمــوو   بەوپێیــەش، 
پەیوەســت بوەتــەوە بــە دەور و ھیزوتوانــای پرۆلیتــاری 

زەحمەتکیشــکانەوە.   تۆیــژە  و  کوردســتان 

ئــەو ڕاســتیە چینایەتیانــە وئــەو پەرەســەندنە مێژوویــە 
ئابــوری  و  کۆمەیەتــی  ژیانــی  ناکۆکیانــەی  ئــەو  و 
بــۆ  گــەورەی  سیاســی  قەیرانێکــی  کــە  وسیاســیەیە، 
ــڕەوا  ــوردی فەرمان ــتی ک ــی ناسیونالیس ــەت و ڕژێم دەس
ئەیەوێــت  کــە  کوردســتاندا،  لــە  فەراھەمھێنــاوە 
بەنــاوی "کوردبــوون" و  ھاوبەرژەوەنــدی "نەتەوەیــی"  
ڕاســتیە  و  بــکا  فەرمانڕەوایــی  "نێشــتمانی"،   و 
بــورژوازی  دەســەالتی  ئــەوان  کــە  چینایەتیــەکان، 

بشــارێتەوە.     کــوردن، 

ھیــرش بــۆ ســەر دەزگاو و بنکەکانــی ھەمــوو حــزب و 
ھیزەکانــی دەســەت و ئۆپۆزســێۆنی بــورژاوزی قەومــی و 
ئیســالمی، و بەرزکردنــەوەی دروشــمی رۆخاندنــی ڕژیمــی 
دیــاردەی  خۆیــان  بــۆ  کوردســتاندا،  لــە  فەرمانــڕەوا 
مێژوویەیــە،  و  چینایەتــی  ئۆبژیکتیڤــە  بــارە  ئــەم 
تۆیــژە  و  کوردســتان  پرۆلیتاریــای  ئــەوە  ئیتــر  کــە 
رێشــەیی  ئالؤگــۆری  ئەتوانــن  کــە  زەحمەتکێشــەکانن 
ئەنجامبــدەن لــە ھەرێمــدا. ھەربۆیــە، ھــەر سیاســەت 
شــۆینەوە  ھەڵنەھێنجــرا  لــەم  کــە  ئەجندەیــەک  و 
و  ئازادیخوازانــە  و  شۆڕشــگێڕانە  ناتوانــی  بێــت، 
یەکســانیخوازانە بێــت. ئەمــە ئــەو فاکتــە مێژوویەیــە 
کــە ئەبــی لێــوەی دەســتپێبکەین بــۆ فەراھــم ھێنانــی 
ھــەر   بەکورتــی،  لەکوردســتاندا.  ڕیشــەیی  ئاڵوگــۆڕی 
شۆڕشــگێرانە  وکۆمەالیەتــی  سیاســی  ئالگۆرێكــێ  
کــە لــە بەرژەوەنــدی زۆربــەی جەمــاوەر بێــت، تەنھــا 
خەباتــی  بەرەپێشــچوونی  ئاکامــی  لــە  ئەتوانــرێ 
و  کریــکاران   ڕزگاریخوازانــەی   سیاســی- چینایەتــی 
بێــت.  وھاوچینەکانــی  کوردســتان   زەحمەتکێشــانی 

خەباتی سیاسی وئاسۆی شۆڕشی سۆشیالیستی
لــە ئەمــڕۆدا و لەنــاو دڵــی کیشمەکێشــە چینایەتیەکانــی 
ڕمــی  ئاڕاســتەی  ســەردەمەدا،  ئــەم  کەپیتالیزمــی 
رژیمــە  لــە  ڕووی  ناوچەکــە  و  عێــراق  ڕاپەرینەکانــی 
ســەرکوتگەرکانی بورژوازیــە. دیــارە خەباتــی جەمــاوەری 
تەنانــەت  و  سیاســی  گۆڕانــکاری  فەراھەمھێنانــی  بــۆ 
بەدەســتھێنانی  و   رژێمانــە  جــۆرە  ئــەو  وەالنانــی 
ئــازادی سیاســی  و مافــە مەدەنیــەکان، وە ھەروەھــا  
و  ئابــوری  ڕیفۆرمــی  لــە  ئاســتیک  بەدەســتھێنانی  
کۆمەیەتــی و کەمکردنــەوەی گەندەڵــێ، بــۆ خۆیــان لــە 
بەرژەوەنــدی خەڵکــی نــەدار و زەحمەتکێــش و خەباتــی 
چینایەتــی ڕزگاریخوازانەیانــە.  بــەم ئەمــە ناتوانــی 
دژەکپێتالیزمــی  شۆرشــگیرانەی  ئالۆگــۆری  و  شــۆرش 
ئەنجــام بــدات، چونکــە بەبــێ زاڵبونــی ئاســۆی شۆرشــی 
ئابــووری سۆسیالیســتی و ئاســۆی تێکڕماندنــی پەیوەندی 
ئاســتێکی  لــە  ســەرمایەداری،  سیســتمی  و  ســەرمایە 
کۆمەیەتیــدا لــە نــاو ریــزی ڕابــەران و چاالکەوانانــی 
زەحمەتکێشــەکاندا،  وتۆیــژە  کرێــکاری  بزوتنــەوەی 
ــە  ــن ب ــرێ بب ــی شۆرشــگیڕانە ناتوان ــن و قەیران ڕاپەری

ســەرکەوتوو.  شۆڕشــێکی 

ڕاپەریــن و تەنانــەت شۆڕشــی سیاســی بەبــێ زاڵبوونــی 
ئاکامەکــەی  بەســەریاندا،  سۆشیالیســتی  ئاســۆی 
ڕیفۆرمــە.  ھەنــدی  ھــەر  حەڵەتــدا  باشــترین  لــە 
خۆیــان  بــۆ  کــە  ڕاپەرینــەکان  بنەڕەتــی  كێشــەیەکی 
بــەم  ئۆبژێکتیڤــەوە  بــاری  لــە  کەپیتالیســتیین  دژە 
ئاســۆی ئابوریــان لــە نێــو پەیوەنــدی کەپیتالیزمــدا 
ئــەم  ئەخیلــی  پاژنــەی  وئەمــەش  ئەخۆلێتــەوە، 
بزوتنەوانەیــە. ئەرکــی چاالکەوانــان و ڕیکخراوەکانــی 
کرێکاریــە  بزوتنــەوەی  و  سۆشیالیســت  پڕۆلیتاریــای 
ھێزوتوانــاوە  بــە  ئایــە  وئــەم  ئاســۆیە  ئــەم  کــە 
بەرزبکەنــەوە و بەکۆمەالیتــی بکەنــەوە، تــا دابینــی 

بکــەن.   ڕاپەرینــەکان  و  شــۆرش  ســەرکەوتنی 

ستراتیژی شۆڕشگێڕانە 
لــە  مارکــس  نیوێــک،  ســەدەو  لــە  زیاتــر  پێــش 
بونــی  ڕزگار   " ووتــی  یەکەمــدا  ئینتیرناســیۆناڵی 
چینــی کریــکار بــە دەســتی خۆیــان ئەنجــام ئــەدرێ"، 
ــە  ــە و ل ــان پرنســیپ کارئامای ــە ئیستاشــدا ھــەر ھەم ل
بەرژەوەنــدی چینــی نــەدار و زەحمەتکێشــی و چەوســاوەی 

کۆمەلگەکانی ســەرمایەداری ئەم ســەردەمەیە، وە پایەی 
کۆمۆنیســتەکانی  شۆرشــگێرانەی  ســتراتیژی  بنەڕەتــی 
و  ھەوڵوتەقــەال  بــە  ســەبارەت  پێکئەھێنــی  ئەمــڕۆ 
ــس  ــا،  مارک ــا. ھەروەھ ــی پڕۆلیتاری ــی چیانیەت خەبات
و کۆمۆنیســتەکانی ســەردەمی، ھــەر لــە ســەرتاوە  و 
لــە "مانیفێســتی کۆمۆنیســت"دا، ئەوەیــان ڕاگەیانــد کــە 
لــە پاراســتنی بەرژەوەنــدی چینایەتــی  ئــەوان جگــە 
بزوتنــەوەی  سۆشیالیســتی  و  ئینترناسیۆنالیســتی 
کرێــکاری، ھێــچ شــتیکی تــر جیایــان ناکاتــەوە لــە 

کانیــان.  ریکخــراوە  و  کرێکاریــەکان  حزبــە 

حزبێکــی  پڕۆلیتاریــەکان  کۆمۆنیســتە  کــە  ئــەوەی 
سیاســی بزوتنــەوەی کرێکاریــن ھــەر لــە پیادەکردنــی 
بناغــەدا  لــە  ئەمــەش  و  پرنســێپەوەیە،  ئــەو 
پــرۆژە  و  فیرقەگــەری  پێچەوانــەی  ئاڕاســتەیەکی 
سیاســیە سۆشیالیســتەدەرەکیەکانی ئەو کات وئێستاشــە. 
بزوتنــەوەی  پەرچەمداربوونــی  ســەرەکی  مەســەلەی 
ئاســۆێ  بــە  پرۆلیتاریەکانــە  تۆێــژە  و  کریــکاری 
پاراســتنی بەرژەوەنــدی چینایەتــی ســەربەخۆیان لــە 
خەباتیانــدا،  بەرەوپێشــچوونی  قۆناغەکانــی  ھەمــوو 
ــی  ــان و نیونەتەوەی ــی کۆتایی ــە ڕزگاربوون ــری ل و بەرگ
وتاکتیکــی  ســتراتیژی  بزوتنەوەکــە.  بوونــی 
ــا  ــۆ کۆمۆنیســتەکان تەنھ شۆرشــگێرانەی سۆشیالیســتی ب
ــە  ــە چینایەتی ــەم پرنســیپ و پای ــەر ئ ــە س ــی ل ئەتوان

بێــت.  پرۆلیتاریــەوە 

و  زحمەتکێــش  و  نــەدار  تۆیــژە  و  چیــن  راپەڕینــی 
ــە  ــتان و ل ــە کوردس ئازادیخــواز و یەکســانیخوازەکان، ل
عێراقــدا خەباتــی ئــەم چیــن و تۆیژانەیــە بــۆ فەراھــەم 
ئابــووری  و  سیاســی  ژیانــی  لــە  ئاڵوگــۆڕ  ھێنانــی 
پرۆســەیەکی  لــە  بەشــێکن  وە  کۆمەیەتیانــدا،  و 
شۆرشــگێڕێ بەرینتــر و ھەمەالیەنەتــر، کــە خەباتــی 
چینــی کرێــکار و بزوتنــەوەی کرێــکاری و پرۆلیتاریــای 

سۆشیالیســتە. 

لــە  نــەدار و بێکارکــراو،  جەمــاوەری زەحمەتکێــش و 
نیــو بۆتەقــەی ئــەم ھەڵچوونــە سیاســیانەدا، ئیــڕادەی 

ــەن،  ــک ئەک ــگێرانەیان پڕاتی سیاســی وپۆتینســی شۆڕش
وە بــە کــردەوە فێــر ئەبــن و خاڵــە الواز و بەھێزەکانــی 
بــاری  لــە  ھەروەھــا،  ھەڵئەســەنگێنن.  خەباتیــان 
سیاســیەوە ئاشــنا ئەبــن بــە سیاســەت وکــردەوەی دژە 
ئۆپۆزســیۆنەکان  بــورژوا   و حزبــە  ڕەوت  پرۆلیتــاری 
و دۆســتانی درۆینــەی ڕاپەریــن، واتــە ھیــزە بــورژوا  
"نێشــتمانی"  و  قەومــی  ئۆپۆزســیۆنە  و  سازشــکارەکان 

ولیبــرال و علمانیــەکان و رۆشــنبیرانیان. 

 لــە ھــەر خەباتێکــی ئابــوری و سیاســی جەماوەریانــدا 
سیاســی  ھەڵچوونێکــی  و  خۆپیشــاندان  ھــەر  ولــە 
بەرینــدا  کۆمەیتــی  ئاســتێکی  لــە  جەماوەریــدا،  
بــە  نــەدارو  تۆیــژە  و  چیــن  و  شــۆرش  ھیزەکانــی 
ئیــداری  و  سیاســی  ھونــەری  فێــری   ھەژارکــراوەکان 
دیــاردە گــەورەکان ئەبــن.  ھەربۆیــە، ڕاپەریــن خــۆی 
بــۆ فیربــوون و مەھــارەت  قوتابخانەیەکــی گەورەیــە 
پەیداکردنــی ئیــدارەی ڕاپەریــن و ڕیکخســتنی ھیزەکانــی 
و بەڕیوەبردنــی کاروبــاری کۆمەڵگــە و پراتیککردنــی 
دەســەتداریەتی جەمــاوەری. خۆپێشــاندان و ڕاپەریــن 
ــەوە  ــەن  کــە ئەکرێن ــەو پانتایان ــی گشــتی ئ و مانگرتن
بــە رووی ئینســانی نــەدارو و زەحمەتکێــش و کرێــکاران 
و مامۆســتایان و کارمەنــدان و گەنجانــی كــچ و کــوڕی 
ئازادیخــواز و بێکارکــراو ، تــا ھێزیــان یەکگرتــوو بکــەن 
و ریکیبخــەن، و لــە دڵــی ئــەم خەباتــە جەماەریانەیان، 
بــە کــردوە وەک ھیزیكــی سیاســی کاریگــەر بێنــەدەر. 
تەریبــی  بــە  ئەتوانــن  کــە  لێرەشــەوەیە  ھــەر 
پەرلمــان  و  دامودەزگاکانــی  و  بــورژوازی   ھێزەکانــی 
و حوکمەتەکەیــان، گەشــە بــە ھیــزو تواناکانیــان و 

مارشــی خەباتیــان وەک ھیزیکــی سیاســی بــدەن. 

 ســتراتیژی شۆرشــگیرانە دەربــارەی راپەریــن ڕووی لــەم 
بەھیزوتوانــا کردنــە سیاســی و فیکــری وعەمەلەیــەی 
دوای  بــە  و  ڕاپەرینــە،  پرۆلیتاریەکانــی  ھێــزە 
پەرچەمدارکردنیانەوەیــە بــە ئاســۆی  شۆرشــگیڕانە و 
ئازادیخوازانە و یەکســانیخوازانەی ڕۆشــن و تەبا لەگەڵ 
بەرژەوەندیەکانــی ئــەم چیــن و تۆێژانــە. خۆپێشــاندان 
و ڕاپەرینــەکان و بایکۆتــی گشــتی و مانگرتنــی گشــتی 
ــەکان،  ــژە زەحمەتکێش ــن و تۆی ــوو چی کرێــکاران و ھەم
بــۆ خۆیــان الیەنەکانــی ئــەم  خەباتــە جەماوەریەیــە 
بــۆ بەرپاکردنــی ئاڵوگۆڕیــی و بەشــیکن لــە دینامیزمــی 
کۆمۆنیزمــی  وتۆیژانــە.  چیــن  ئــەم  سیاســی  ژیانــی 
پراتیــک لــە نــاو ئــەم بزوتنەوەیــە و دینامیزمەکەیدایــە 

ــت.  ــەر بێ ــی کاریگ ــرەوە ئەتوان و لی

ــەلەی  ــدا مەس ــی جەماوەری ــەر ڕاپەرینێک ــی ھ ــە دەرون ل
ھەرە بناغەیی بۆ چاالکەوانان و ڕابەرانی سۆشیالیشــت 
و ئازادیخــوازی ئــەم ڕاپەڕینانــە، ڕێکخســتنی ھیــزی 
پرۆلیتاریــا و تۆیــژە زەحمەتکێــش و نەدارکانــە بــە 
شــیوەیەکی ســەربەخۆ لــە چیــن وتۆیژەکانــی تــر، و 

چەکداربوونیانــە بــە ئاســۆ و سیاســەت و بەرنامــەی 
شۆرشــگێرانەی چینایەتــی ســەربەخۆیان و گەشــەپێدانی 
ــان. ھــەر  ــاوەری یەکگرتووی ــی خەباتــی جەم ئامرازەکان
لــەم ریگەیشــەوەیە کــە ئەتوانــن، نــەک ھــەر خۆیــان 
بزوتنــەوەی  ســەرجەم  ڕابەریــی  بەڵکــو  رێکبخــەن، 
و  نــاڕازی  تۆیــژە  وتەقــەالی  ھــەوڵ  و  جەمــاوەری 
ئازادیخــواز وســتملێکراوەکان بــن. لــە ھەلــو مەرجــی 
ئــەم  جەماوەریــدا  ھەڵچوونــی  لــە  و  شۆرشــگێرانەدا 
ڕیکخراوەیــەی  و  فیکــری  و  سیاســی  ســەربەخۆییە 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و نــەدارن مەرجــی بنەڕەتــی 
و  شۆرشــگێرانەیە،  پرۆســەی  و  شــۆڕش  پێشــکەوتنی 
ســتراتیژی شۆرشــگێڕانەی سۆشیالیســتی ئــەم ئاڕاســتە 

چینایەتیــە پیــادە ئــەکات. 

بەدیلی دەسەت وستراتیژی 
شۆرشگێڕانە

بەدیلــی  بــە  پەیوەنــد  لــە  شۆرشــگێڕانە  ســتراتیژی 
لــە  کــە  دەســەتیک  دامەزراندنــی  واتــە  دەســەت، 
پــاش رۆخاندنــی رژیــم دائەمــەزری، ھــەم لەکوردســتان 
و ھــەم لــە ســەر ئاســتی عیراقــدا، لــە ســەر ھەمــان 
بنەمــای پرۆلیتــاری و سۆشیالیســتیەوەیە. کۆنســێپتی 
و  شــۆرش  لــە  جیاناکرێتــەوە   دەســەالت  بەدیلــی 
دەوڵــت   و  دەســەالت  چونکــە  شۆرشــگێڕی،  پرۆســەی 
لــە  دۆخیکــە  خــۆی  بــۆ  شۆڕشــدا  ناوجەرگــەی  لــە 
دۆخەکانــی شۆرشــی بــەردەوام و کارەکتــەری چینایەتــی 

ھەیــە.  وشۆرشــگێرانەی 

دامەزراندنــی  دوای  بــە  کۆمۆنیســتەکان  بۆیــە  ھــەر 
دەســەتی کریــکاران و زەحمتکێشــان ونەدارانــەوەن لــە 
ســەرجەم پرۆســەی پەرەســەندنی خەبات و کێشمەکێشــی 
چینایەتــی و شۆرشــدا، و ھــەر سیاســەت و تاکتیکێکیــان 
لــە  شــتێک  ھەمــوو  پێــش  دەوڵــەت  بــە   ســەبارەت 
ــە  ــەو دەولەتــەی ک ــی ئ ــای ناوەڕۆکــی چیانیت ســەر بنام
ــژن  ــەوە دائەڕی ــاو بگریت ــی ڕۆخ ــەی رژێم ــتە جێگ پێویس
و دیــاری ئەکــەن.   فۆرمــی دیموکراســی  شــورایی و 
ــگا  ــەم جێ ــەر ل ــتەوخۆش ھ ــی راس ــی دیموکراس میکانیزم
ورێــگا چینایەتیــەوە دیــاری ئەکــەن و لــە خەباتــدان بــۆ 
گۆرینــی ھاوســەنگی ھیــزی سیاســی نیــوان چینــەکان تــا 
بتوانــن دەســەتی کرێــکاران وزەحمتکێشــان ونــەداران 

ــەوە.   ــەکال  بکەن ی

و  بەرنامــە  گشــتی  شــیوەیەکی  بــە  چینــەکان 
ھەیــە  خۆیــان  چینایەتــی  دەوڵتــی  ئەڵتەرناتیــۆی 
وتــەوەرەی خەبــات و کێشمەکێشــیانە و بــۆ پرۆلیتاریاش 
فەراھەمھێنانــی   بــۆ  ڕیگەیەتــی  دەســەت  وەرگرتنــی 
ــی  ــۆرش  یان ــەرکەوتنی ش ــۆری سۆشیالیســتی.  س ئاڵوگ
گۆڕینــی دەســەالتی سیاســی لــە چینیکــەوە بــۆ چینیکــی 
تــر و ناتوانــێ مانەیکــی تــری ھەبێــت لــە ســەردەمی 
ســەرمایەداریدا.  ھــەر بۆیــە، پرۆلیتاریــا و تۆیــژە 
دەســەتی  دامەزرانــدی  دوای  بــە  زەحمەتکێشــەکان 
خۆیانــن و لــە ھــەر دەورەیەکــی ئەزمــەی شۆرشــگێرانەدا 
بــە دوای دابینکردنــی ســەرکەوتنی شــۆرش و رابەریــی 

ســتەمدیدەکانەوەن.  و  نــاڕازی  تۆیــژە  ھەمــوو 

بەدیلــی پرۆلیتایــاری بــۆ دەســەت جیــا ناکرێتــەوە 
لــە بەرنامــەی ئابــۆری و بەرپاکردنــی شۆڕشــی ئابــوری 
ســەرمایەداری  ســەرمایەو  رۆخاندنــی  و  برۆلیتاریــا 
ودامەزرانــدی سۆشــیالیزم لــە شــۆینیدا وە ھــەر وەک 
ئامــاژەم پێــدا زەرورەتــی دەســەت گرتنێــش بــۆی ھــەر 
چینایەتــی  ســەروو  تــری  فۆرمێکــی  ھــەر  لێرەوەیــە. 
دەوڵــەت کــە لــە پرۆســەی ئالۆگــۆڕی شۆرشــگیریدا بێتــە 
ئــاراوە لــە ئاکامــی ھاوســەنگی ھیــزی نیــوان چینــەکان 
بــۆ خــۆی ئــەو دەســەتەش ئەبێتــە شــۆینی كێشــمە 
کێشــی سیاســی و چینایەتــی پڕۆلیتاریــای سۆشیالیســت 
ــدا تــا ھەرچــی زیاتــر ڕیــزی ســەربەخۆی  ــە بەرمبەری ل
و  کرێــکاران  دەســەتداریەتی  بــکات.  بەھێــز  خــۆی 
زەحمەتكێشــان و گەنجانــی کــچ و کــۆری ڕزگاریخــوازا 
و یەکســانیخوازی کوردســتان و عیــراق کــە لــە شــورا 
ریکخســتبێ  خۆیــان  و  جەماوەریەکانیانــدا  کۆمیتــە  و 
ئــەو دەســەتەیە کــە ئەتوانــی ڕاپەریــن و شــۆ ڕش لــە 
ڕیگەیــەوە بەرەوپێــش بچێــت لــە کوردســتان و عێــراق 

ــتادا .     ــە ئیس ل

٢٧-١٢-٢٠٢٠

موئەیەد ئەحمەد
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بەپێــی لێدوانــی وتەبێــژی حکومەتــی ھەرێــم، لەمســاڵی 
(٢٠٢٠)دا شــەش جــار بــڕە پــارە لەالیــەن حکومەتــی 
ناوەندیــەوە نێــردراوە بــۆ ھەرێــم، بــەم حکومەتــی 
ھەرێــم تــا ســەرەتای مانگــی دوانــزەی ئەمســاڵ تەنھــا 
چــوار موچــەی دابــەش کــردوە، ئەویــش بــە لێبڕینــی 
نزیکــەی لەســەدا بیســت (%٢٠). چــوار جــار بڕینــی 
لەســەدا  دەکاتــە  موچەیــەک  لەھــەر  ڕێژەیــەش  ئــەو 
ھەشــتا (%٨٠)ی موچــەی مانگێــک، واتــا لــە ڕاســتیدا 
ســێ موچــە و لەســەدا بیســت (%٢٠)ی موچەیــەک دراوە 
لــەو شــەش جــارە کــە حکومەتــی ناوەنــدی بــڕە پــارەی 
نــاردووە بــۆ ھەرێــم کــە ئەبــوا النــی کــەم حکومەتــی 
دابیــن  لــێ  لێبڕیــن  بەبــێ  موچــەی  شــەش  ھەرێــم 

بکردایــە.

تــا   پلەبــا بەرپرســانی  و  حکومــەت  وتەبێژانــی 
ھەرێمیــش  ســەرۆکی  و  وەزیــران  ســەرۆک  بــە  دەگا 
حکومەتــی  کــە  ڕایانگەیانــدوە  لێدوانەکانیانــدا  لــە 
موچــەی  ھەیبوایــە  ئەگــەر  نیــە،  پــارەی  ھەرێــم 
دەگەڕێننــەوە  پــارەش  نەبوونــی  دەکــرد.  دابیــن  لــێ 
بــۆ ئــەوەی کــە حکومەتــی ناوەنــدی لــە ژێــر فشــاری 
ڕەوتــە ناسیونالیســت و ئیسالمیســتەکانی عەرەبیدایــە 
خەڵکــی  بژێــوی  و  بودجــە  بەشــە  ڕێگەنــادەن  و 
ھەرێمــی کوردســتان لــە میزانیــەی عێــراق بنێرێــت و 
ناسیونالیســتی  پڕوپاگەندەیەکــی  دەکەونــە  لێــرەوە 
کوردانــە بــۆ پاکانەکردنــی بێتواناییەکانــی حکومەتــی 
ھەرێــم و حزبــە ناسیونالیســتە دەســەتدارەکانی لــە 
کوشتوکوشــتاری  داپۆشــینی  و  کۆمەڵگــە  بەڕێوەبردنــی 
ســەرکوتگەرەکانیان  چەکــدارە  و  میلیشــیا  ھێــزە 
خۆپێشــاندەرانی  و  نــاڕازی  خەڵکــی  بــە  دەرحــەق 
شــار و شــارۆچکەکان، کــە دوا نمونــە ســەرەتای ئــەم 
مانگــی دوانــزە دە (١٠) کەســیان لــە الوانــی نــاڕازی 
ــان  ــی تری ــرد و دەیان ــن ک و خۆپێشــاندەر شــەڵی خوێ
برینــدار کــرد و بەسەدانیشــیان لــە کونجــی زیندانــەکان 
ئاخنــی، ئەمــە جگــە لــە میلیتاریزەکردنــی کەشــوھەوای 
شــارەکان و تەنگەبەرکردنــەوەی بــواری ڕۆژنامەگــەری و 
داخســتنی کەناڵــی تەلەفزیۆنــی و ڕێگــری لــە ڕوماڵــی 

ناڕەزایەتیــەکان.

ئــەوە ڕاســتە کــە حکومەتــی ناوەنــدی لــە ســاڵی (٢٠١٤)
ەوە بەشــە بودجەی ھەرێمی لە میزانیەی عێراق بڕیوە، 
ئەویــش دوای ئــەوەی کــە دانوســان لەگــەڵ حکومەتــی 
ھەرێــم ســەبارەت بــە دەرھێنــان و بەرھەمھێنانــی نــەوت 
بازاڕەکانــی  لــە  فرۆشــتنی  و  ھەرێمەکــە  لــە  گاز  و 
ئــەوەش  ھەرەوەھــا  ئاکامێــک.  نەگەیشــتنە  جیھانــدا 
ڕاســتە کــە ڕەوتــە ناسیونالیســت و ئیسالمیســتەکانی 
عەرەبــی زاڵ بەســەر پەرلەمــان و حکومەتــی ناوەندیــدا 
پێدادەگــرن  ناسیونالیســتانە  پڕوپاگەندەیەکــی  بــە 
ھەرێــم  بودجــەی  بەشــە  نەناردنــی  و  بڕیــن  لەســەر 
بــۆ بردنەپێشــی ئەجەنــدا سیاســیەکانیان لــە ڕێگــەی 
بــۆ  وە  نەتەوەییــەوە،  دووبەرەکــی  گەشــەپێدانی 
داپۆشــینی گەندەڵــی و دزیەکــی گــەورە تــر و بەرفــراوان 
ھەرێمــی  دەســەتدارانی  گەندەڵــی  و  دزی  لــە  تــر 
کوردســتان، وەک ئــەوەی کــە جەمــاوەری برســیکراو و 
بێکارکــراو و بــێ خزمەتگــوزار لــە ناوەڕاســت و خــواروی 
ــەوە  ــای ئ ــردوودا خەت ــاڵی ڕاب ــدە س ــدا لــە حەڤ عێراق
بێــت کــە ئــەو ســەروەت و ســامان و داھاتــە زەبەالحــەی 
بەســەرا  دەســتی  و  ھاتبێــت  ھەرێــم  بــۆ  عێــراق 
نەگیرابێــت لەالیــەن ســەران و بەرپرســانی ئــەو ڕەوتــە 

ناسیونالیســت و ئیسالمیســتە میلیشــیاییانەی عەرەبــی و 
کۆمپانیاکانیانــەوە.

بــەم ئەمانــە ھیچیــان ناتوانێــت پاکانــەی ئــەوە بــکات 
بۆ دەســەتدارانێک کە الفی ئەوەیان لێدەدا کوردســتان 
و  بەرھەمھێــن  وزە  وتانــی  نەخشــەی  نــاو  دەخەنــە 
ــۆ  ــژن ب ــتان دادەڕێ ــوری کوردس پایــەی ســەربەخۆیی ئاب
و  خۆشــگوزەران  کۆمەڵگەیەکــی  و  ئــاوەدان  وتێکــی 
ئایندەیەکــی درەخشــان بــۆ نەوەکانــی داھاتــوو. ئێســتا 
ئــەم الفوگەزافــە مانــا واقعیەکــەی بەتەواوی بەرجەســتە 
بۆتــەوە، الیــەک بۆتــە خاڵــی الوازی حکومەتــی ھەرێــم 
و ناســیونالیزمی کــورد لەبەرامبــەر حکومەتــی ناوەنــدی 
ــەوە  ــی تریش ــە الیەک ــدا، وە ل ــیونالیزمی عەرەبی و ناس
نــەک ھــەر بۆتــە ماڵوێرانــی ئــەم نەوەیــەی ئێســتا و 
بــێ ئایندەکردنــی الوانــی کــچ و کــوڕی ئــەم کۆمەڵگەیــە 
تەواوکــردوە،  باشــیان  خوێندنــی  زۆرێکیــان  کــە 
بەڵکــو دەشــبێتە ھــۆی ڕادەســتکردنی نــەوەی دەیەکانــی 
داھاتــووش بــە ئایندەیەکــی تاریــک و ســەخت، ئەوەتــا 
ســەرەک وەزیــران لــە ئایــاری (٢٠٢٠)دا ڕایگەیانــد کــە 
حکومەتەکــەی (٢٧) ملیــار دۆالری ئەمریکــی بەقــەرز 
بــۆ بەجێمــاوە لــە حکومەتــی پێشــوو. ئەڵبەتــە ئــەم 
قەرزانــە بــە ســود و فایدەیــەک کــە دەچێتەســەری وە 
بــە قــەرزی تــازەی ئــەم حکومەتەشــەوە تــا کۆتایــی 
ســاڵی (٢٠٢٠) دەگاتــە نزیکــەی (٣٠) ملیــار وە ھیــچ 
ئاســۆیەکیش لەبەردەمــدا نیــە بــۆ کەمکردنــەوەی بەڵکــو 

ڕۆژبەڕۆژیــش بەرەوســەر ھەڵدەکشــێ.

ھەرێمــدا  حکومەتــی  لــە  دەســەت  یەکەمــی  حزبــی 
(پارتــی) و ســەرۆکی پێشــووی ھەرێــم، ڕیفڕاندۆمــی 
(٢٠١٧)یــان بەڕێخســت، گریمــان ھەرێمــی کوردســتان 
ســەربەخۆ بوایــە و ببــوا بــە دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ، 
داھاتــی ئــەو دەوڵەتــە چــی دەبــوو؟ ھــەروەک ئێســتا 
دەرھێنــان و فرۆشــتنی نــەوت لــە بازاڕەکانــی جیھــان 
و کۆکردنــەوەی گومرگــی خاڵــە ســنوریەکان و بــاج و 
ســەرانەی ناوخــۆی وت دەبــوو، خــۆ نەدەکــرا ئەوســا 
لــە دەوڵەتێکــی سەربەخۆشــدا چاوەڕێــی ناردنــی بەشــە 
بودجــە و موچــەی کارمەنــد و کرێــکاران بیــت لە وتێکی 
تــرەوە، واتــا ھــەر بــەم داھاتــە لــە بەرھەمھێنــان و 
گومــرگ و باجــە ناوخۆییــەکان دەبــوا میزانیــەی حکومــەت 
و خەرجیــەکان و موچــە و ســەرمایەی وەبەرھێنــان و 
ھــەر  نــەک  دابینبکرایــە،  لــێ  خزمەتگوزاریەکانــی 
ئەمــەش دەبــوا خەرجــی ســوپا و ھێــزی ئاســمانی و 
ســەفارەتەکانی دەرەوەی وتیشــی لێدابیــن بکرایــە.

ئێســتا کــە حکومەتــی ناوەنــدی بودجــە و موچــە نانێرێــت 
ئــەو وتــە ســەربەخۆیە (ی  بــۆ دەبــێ داھاتەکانــی 
گــەر بەگریمانــی ڕیفڕاندۆمەکــە دروســت ببوایــە) بەشــی 
ــە  ــە ن ــاکات ک ــتان ن ــی کوردس ــەی ھەرێم ــە و موچ بودج
خەرجــی ســوپا و ھێــزی ئاســمانی و ســەفارەتەکانی 

ــە؟ ھەی

و  گاز  و  نــەوت  دەرھێنانــی  لــە  بــەر  ڕابــردوودا  لــە 
ســامانە سروشــتیەکانی ئــەم ھەرێمــە و فرۆشــتنی لــە 
بازاڕەکانــی جیھانــدا، ھەتــا بــەر لــە پەرەســەندنی 
بازرگانــی دەرەکــی بــەم قەبــارە گەورەیــەی ئێســتای 
لــە دەروازە گومرگیــە ڕەســمی و ناڕەســمیەکانی ھەرێمــی 
کــە  بــۆ ناوخــۆی ھەرێمەکــە و عێــراق  کوردســتانەوە 
ــردوە،  ــەر زیادیک ــن بەراب ــرگ چەندی ــی گوم ــڕی داھات ب

حکومەتــی ھەرێــم کێشــەی قەیرانــی مالــی و نەبوونــی 
ھەرچەنــدە  نەبــوو،  بودجــەی  کورتھێنانــی  و  پــارە 
لــە  درێغییــان  حکومیــش  و  حزبــی  بەرپرســانی 
تانوبــڕۆی بودجەکەشــی نەدەکــرد. ئــەی کەواتــە دەبــێ 
ــم پــارەی  ــە حکومەتــی ھەرێ ــت ک ــەوە چــی بێ ــی ئ نھێن
نیــە؟ وەک خەڵکــی دەڵێــن دەبــێ نھێنــی ئــەوە چــی بێــت 
کــە ســەروەت و ســامانی ئــەم ھەرێمــە بۆتــە نــەداری و 

ھــەژاری و کولەمەرگــی خەڵکەکــەی؟

نیــە،  شــاراوە  خەڵکیــش  الی  نھێنیــە  ئــەو  وەمــی 
ــر  ــەدان ملیۆنلێ ــر و س ــا ملیاردێ ــن دەیەھ ــە دەبینی چونک
گروپــی  و  بازرگانــی  پــڕۆژەی  و  کۆمپانیــا  ســەدان  و 
کۆمپانیــای مۆنۆپــۆل لــە ماوەیەکــی کەمــدا ھەڵتۆقیــون 
لــە ھەرێمەکــە، کــە زوربــەی ھــەرە زۆریشــیان ســەر بــە 
بەرپرســانی پلــە بــای حزبەکانــی دەســەت و ئــەو 
بنەمانــەن کــە بوونەتــە ناوەنــد و چەقــی ســەرمایەی 

مۆنۆپــۆڵ لــە کوردســتاندا.

لــە  کــە  ســامانەی  و  ســەروەت  ئــەو  بەواقعــی 
پێنــج  دەتوانــێ  ھــەر  نــەک  ھەیــە،  ھەرێمەکــەدا 
شــەش ملیــۆن ھاوتــی ھەرێمەکــە بــە خۆشــگوزەرانی 
بژێنێــت بەڵکــو زۆر لــەو ژمارەیــە زیاتریــش، ئــەوەی 
و  ســەروەت  ئــەو  دەستبەســەراگرتنی  ڕێگــرە  کــە 

و  ئابــوری  پــڕۆژە  و  کۆمپانیــا  لەالیــەن  ســامانەیە 
ــی خــاوەن دەســەت  ــە حزبەکان ــی ســەر ب بازرگانیەکان
ــەتی  ــی سیاس ــەی پیادەکردن ــەوەش لەڕێگ ــیا، ئ و میلیش
لەباربردنــی کەرتــی گشــتی و ھەڵوەشــاندنەوەی، واتــا 
ڕادەســتکردنی  بــۆ  ئاگاھانــە  ڕێکخــراوی  سیاســەتێکی 
ســەروەت و ســامانی گشــتی بــۆ کۆمپانیاکانــی کەرتــی 
شاندەرکێشــانی  و   پلەبــا بەرپرســانی  و  تایبــەت 
حکومەتــی ھەرێــم لــە ھــەر جــۆرە بەرپرســیارەتیەک 
لــە خزمەتگوزاریەکانــی وەک تەندروســتی و خوێنــدن و 

تــد.  ... و  شــارەکان  پاکوخاوێنــی  و  کارەبــا 

بــەم پێیــە حکومەتــی ھەرێــم کــورت و چــڕ بۆتــەوە 
ــودەزگای  ــۆ ئۆڕگانێکــی ڕێخکــراوی سیاســی خــاوەن دام ب
خزمــەت  لــە  حزبــەکان  میلیشــیای  و  ســیخوڕی 
جەمــاوەری  بەرژەوەنــدی  بــە  دژ  و  کۆمپانیــاکان 
ــاوەرە  ــەم جەم ــش ئ ــکار و زەحمەتکێــش، وە کاتێکی کرێ
ناڕەزایەتــی دەنوێنــن؛ مــان دەگــرن و دێنــە مەیدانــی 
خۆپێشــاندان و ڕاپەڕیــن، کوشتوکوشــتاریان لــێ بــەڕێ 
دەخــات، ســەرکوتیان دەکات، و لــە کونجــی زیندانیــان 
ئەھلیــش  ڕۆژنامەگــەری  و  میدیــا  دەمکوتــی  دەخــات، 
ــەتە و  ــەم دەس ــی ئ ــی چینایەت ــە ناوەڕۆک دەکات. ئەم
حزبەکانــی پێکھێنــەری حکومەتــی ھەرێــم و بزوتنــەوەی 

کوردایەتیــە.

لەڕوانگــەی بەرژەوەندیەکانــی کرێــکار و زەحمەتکێــش، 

خەڵکــی  و  کــوڕ  و  کــچ  الوانــی  ژێرســتەم،  ژنانــی 
ئــەم  چاکســازی  ناتوانێــت  چارەســەر  ئازادیخــوازەوە 
سیســتمە بێــت کــە لــە بناغــە ئابوریەکەیــەوە و بەپێــی 
ــی  ــێ ماف ــەر ب ــەتە لەس ــەت و دەس ــەم حکوم ــای ئ یاس
و بێــکاری و برســی کردنــی ئــەو جەمــاوەرە دامــەزراوە. 
ئەمــە سیســتمێکە ئــاوا کاردەکات و پەیوەســت نیــە بــە 
باشــی و خراپــی  بەرپرســانی سیاســی و حکومــی و 
حزبــی و بنەماڵەییــەوە. چارەســەر ڕیشــەکێش کردنــی 
ئــەو ســیتمە سیاســی و ئابورییەیــە وەک پاکێجێــک، 
بــەم ئــەوە کارێکــە لــە ئێســتادا لــە توانــای ئــەم 
بزوتنــەوە ناڕەزایەتیەیــدا نیــە کــە لەئارادایــە، بــۆ 
ئــەوەی لــەو توانایــە بەھرەمەنــد بێــت پێویســتە ســنوری 
واقعــی ئێســتای و ئــەم ئاگاھیــە سیاســیەی ئێســتای 

تێپەڕێنێــت.

توانــای  ھــەر  نــەک  ئێســتادا  لــە  بزوتنەوەیــە  ئــەم 

ئابــوری  و  سیاســی  سیســتمی  ڕیشەکێشــکردنی 
ھەرێمەکــەی نیــە، بەڵکــو بــە ھــۆی ڕێکخــراو نەبــوون و 
بەرنامەڕێــزی نەکــراوی خواســتەکان و غیابــی حزبێکــی 
چەپــی شۆڕشــگێری خــاوەن نفــوزی جەماوەریشــەوە ھەتــا 
حکومــەت  ئــەم  ھەڵتەکاندنــی  و  ھەڵپێچــان  توانــای 
لــە  و دەســەتە سیاســیە میلیشــیەی ئێستاشــی نیــە 

کوردســتاندا. ھەرێمــی 

ھــەوڵ و تەقــەالی بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی 
ــەم  ــەوەی ئ ــە ئێســتادا، پڕکردن ــتان ل ــی کوردس ڕادیکاڵ
بەرجەســتەکردنەوەی  و  ڕێکخراوکــردن  لــە  کەلێنەیــە 
ڕادیــکاڵ  ڕابەرایەتیەکــی  دابینکردنــی  و  خواســتەکان 
کارێکــی  ئەمــە  ئەڵبەتــە  کــە  بــۆی،  شۆڕشــگێر  و 
شۆڕشــگێڕانەیە و سەرکەوتنەکەشــی شۆڕشــێکی سیاســی 
ڕیشــەیی  ئاڵوگۆڕێکــی  و  کۆمەڵگــە  ســەرخانی  لــە 
ناتوانیــن  ھێشــتا  بــەم  ئــاراوە،  دێنێتــە  سیاســی 
ئاڵوگۆڕێکــی  کــە  دابنێیــن  کۆمۆنیســتی  کارێکــی  بــە 
و  بێنێتــەدی  کۆمەڵگــەدا  ژێڕخانــی  لــە  ڕیشــەیی 
ــەر  ــەش لەب ــت، ئەم ــش ڕزگاری بێ ــکار و زەحمەتکێ کرێ
ــەم  ــی ئاســۆی سۆشیالیســتی بەســەر ئ بادەســت نەبوون
بزوتنەوەیــە لــە ئێســتادا وەک دادەیەکــی بابەتــی و 
بەپیرۆزکردنــی ڕادیکاڵیەتــی سیاســی ئــەم بزوتنەوەیــە 
لەالیــەن بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی کوردســتان و 
ــڕەویەکەی  ــی پێش ــەری گرفتەکان ــۆ چارەس ــی ب ھەوڵدان
بزوتنەوەیــە  ئــەم  فۆڕمۆڵەکردنــەوەی  دوبــارە  نــەک 

و  ھێنانــەدەرەوە  و  کۆمۆنیســتی  کارێکــی  لەڕێگــەی 
ــە  ــز ل ــتی بەھێ ــی سۆشیالیس ــتنی بزوتنەوەیەک بەڕێخس
کۆمەڵگــەی کوردســتاندا کــە ھاوخەبــات و بەشــێک بێــت 

لــە بزوتنەوەیەکــی سەراســەری لــە عێڕاقــدا.

بــاش  ھەنگاوێکــی  ھەرچەنــدە  بزوتنەوەیــە  ئــەم 
بەرامبــەر  لــە  ســنوربەندی  لــە  چۆتەپێشــەوە 
کــە  لیبراڵیــدا  ئیســالمی و  ئۆپۆزیســیۆنی قەومــی و 
ســوتاندنی بارەگاکانیان لە خۆپێشــاندانەکاندا ئەمەی 
نیشــاندا، ھەروەھــا ھەرچەنــدە لــە ڕووبەڕووبونەوەیــدا 
ناپەزیــرە،  ســازش  و  ڕادیــکاڵ  دەســەتدا  لەگــەڵ 
سۆشیالیســتی  ڕادیکاڵــی  ئاســۆیەکی  ھێشــتا  بــەم 
ئــەو  نەێتــەدی  ئەمــەش  وەتــا  نیــە،  زاڵ  بەســەریا 
جەمــاوەرە ناتوانێــت خــۆی وەک چینێــک لەبەرامبــەر 
چینێکدا ببینێتەوە کە دەســەت و ســەروەت و ســامانی 

کــردوە. مۆنۆپــۆل  کۆمەڵگــەی 

جەمــاوەری نــاڕازی و خۆپێشــاندەر و ڕاپەڕیــوو خۆیــان 
وەک ئەفــراد وە لــە باشــترین حاڵەتــدا وەک توێــژی 
و  تەندروســتی  کارمەندانــی  و  مامۆســتایان  پیشــەیی 
دەرچوانــی  توێــژی  ژینگەپارێــز،  کرێکارانــی  توێــژی 
زانکۆ و پەیمانگاکان، و توێژی کەرتە جۆراوجۆرەکانی 
بەرھەمھێنــان و خزمەتگوزاریــەکان دەبینــەوە؛ کە برســی 
ــوزاری  ــێ خزمەتگ ــراو، ب ــڕاو، بێکارک ــە لێب ــراو، موچ ک
و زۆڵــم لێکــرا، بێمافکــراو و ســەرکوتکراون لەالیــەن 
و  گەنــدەڵ  حزبێکــی  چەنــد  دەســەتی  و  حکومــەت 
مافیاییــەوە و لەھەوڵــی ھەڵپێچانیانــدان، نــەک خۆیــان 
وەک بەشــێک لــە چینێــک ببینــەوە لەبەرامبــەر چینێکــی 
تــردا کــە مۆنۆپۆلــی دەســەت و ســامانی کۆمەڵگــەی 
زۆرانبــازی  لــە  چینــە  ئــەم  بێــت  پێویســت  و  کــردوە 
بــە خــۆی و دەســەتی  لــە عــەرز بدرێــت  سیاســیدا 
ئیســالمی  و  قەومــی  ڕوتــە  و  حــزب  و  میلیشــیایی 
ئەگــەر  نایەتــەدی  ئەمــەش  لیبڕاڵەکانیشــیەوە.  و 
خەتێکــی سیاســی ڕادیکاڵــی کۆمۆنیســتی، بزوتنەوەیەکی 
ــەدا  ــی کۆمەڵگ ــە دەرون ــی ل ــزی حزب ــتی بەھێ سۆشیالیس
وەڕێ نەخــات و نەچێتــە جەنگێکــی فکــری سیاســیەوە 
دژ بــە پۆپۆلیزمــی ڕادیکاڵــی جەمــاوەری زاڵ بەســەر 
بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی ئێســتای کوردســتاندا.

لــە  بەشــێک  کــە  دەژیــن  لەســەردەمێکدا  ئێمــە 
پڕوپاگەنــدەی  لەژێــر  پێشــوو  کۆمۆنیســتەکانی 
کرێکاریــش  چینــی  بەخــودی  باوەڕیــان  بورژوایــدا 
نەمــاوە، چ جایەکــی لەھەوڵــدا بــن کارێکــی کۆمۆنیســتی 
گۆڕینــی  خەریکــی  کــە  مانایــەی  بــەو  ئەنجامبــدەن 
واقعــی کرێکاربــن لــە چینێــک لەخۆیــدا بــۆ چینێــک لــە 
ــورژوازی و دەســەتەکەی. ــە چینــی ب ــدا دژ ب پێناوخۆی

ھــەر  نــەک  ســەردەمە  ئــەم  کۆمۆنیزمــی  کێشــەی 
مەســەلەیەکی کوردســتانی و عێڕاقــی وەیــا ڕۆژھەتــی 
ناوەڕاســتی، بەڵکــو جیھانیــە، کــە ئەویــش ئــەو کارە 
بزوتنەوەیەکــی  ھێنانــەدەرەوەی  لــە  کۆمۆنیســتیەیە 
بەھێــزی  سۆشیالیســتی  و  چینایەتــی  یەکگرتــووی 
گشــتیە  ناڕەزایەتیــە  جەرگــەی  لەنــاو  جەمــاوەری 
جەماوەریــەکان و لەنــاو دڵــی خۆپێشــاندان و ڕاپەڕینــی 
و  ســتەمدیدە  ژنانــی  و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران 
الوانــی کــچ و کــوڕی بــێ ئایندەکــراودا دژ بــە دەســەتە 

بورژوازیــەکان.

لــە  و  عێــراق)  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  (ڕێکخــراوی 
کوردســتاندا لەنــاو دڵــی ئــەم کێشــمەکێش و پێکدادانــە 
چینایەتیانــەدا تواناکانــی خــۆی دەخاتەگــەڕ و ھەنــگاو 

دەبێــت لــە پێنــاو ھێنانــەدی ئــەم ئەرکــەدا.

دێسمبەری ٢٠٢٠

نادر عەبدولحەمید

ئێمە لەسەردەمێکدا دەژین کە بەشێک لە کۆمۆنیستەکانی پێشوو لەژێر
پڕوپاگەندەی بورژوایدا باوەڕیان بەخودی چینی کرێکاریش نەماوە، چ

جایەکی لەھەوڵدا بن کارێکی کۆمۆنیستی ئەنجامبدەن

ــە  ــوو ک ــەو ڕۆژە ب (١٧)ی دێســەمبەری ســاڵی (٢٠١٠) ئ
کڵپــە و شــاوی شــەپۆلێکی بــێ بــوار و بەســتێن لــە 
دروشــمی  ژێــر  لــە  ئاگرێکــی  و  جریقەیــدا  تونســەوە 
(گــەل دەیــەوێ ڕژێــم بڕوخێنــێ)ی، داگیرســاند کــە تــا 
ئەمــڕۆش نەکوژاوەتــەوە. کڵپــەی ئــەو ئاگــرەی محەممــەد 
بوعەزیــزی (٢٦) ســاڵە بەریدایــە گیانــی خــۆی لــە 
(١٨) ڕۆژدا تەختوتاراجــی (زەینەلعابدیــن بــن عەلــی) 
دیکتاتــۆری ســەرەوژوور کــرد کــە دەیــان ســاڵ بــە ئاگــر 

ــوو. ــیەکەی خــۆی ڕاگرتب و ئاســن کورس

لێــدا  چەخماخــەی  تونســەوە  لــە  عەرەبــی  بەھــاری 
کاتێــک ئــەو گەنجــە دەســت فرۆشــە لەالیــەن پۆلیســەوە 
ژیانــی  بژێــوی  ســەرچاوەی  کــە  عەرەبانەکــەی، 
بــوو، دەســتی بەســەرداگیرا و لــە ناچاریــدا پەنــای 
ــەو  ــرد، ئ ــی ب ــی ناڕەزایەت ــە دەربڕین ــێوازە ل ــەو ش بۆئ
ســوتاند  ئــەوی  جەســتەی  ئاگــرەی  ئــەو  نەیدەزانــی 
ــۆر  ــن دیکتات ــی) چەندی ــە وعەرش ــتێنێ و (ق کڵپەدەس
حوســنی  لەوانــە  دەکا.  ســەرەوژێر  ناوچەکــەدا  لــە 
موبارەکــی میســر و عەلــی عەبــدوی یەمــەن و قەززافــی 
ــدا، پــار  ــی خۆی ــرە، لەبەردەوام ــەم ئاگ ــا، ھــەر ئ لیبی
ســاڵ، عومــەر بەشــیری ســودان و عــادل عەبدولمەھــدی 
عێراقــی گرتــەوە و کۆمەڵێــک دیکتاتــۆری کــەش ئێســتا 

لــە نۆبــەدا وەســتاون.

ئــەو نەیدەزانــی کــە ئــەو ئاگــرە بەربەســتی شــاوی 
توڕەییــەک دادەڕمێنــێ و دیــواری تــرس وەال دەنــێ و 

دەیســەلمێنێ کــە ئــەو دیکتاتۆرانــە و دەســەتەکانیان 
جگــە لــە توێکڵێکــی نــاوەرۆک گەنــدەڵ شــتێکی تــر نیــن 
و ئــەوەی کورســی لەقــی ئەوانــی ڕاگرتــوە کۆمەڵێــک 
ــازی  ــداوە ڕێب ــتن بڕیاریان تفەنگبەشــان و قەڵەمبەدەس
بەرنــەدەن.  مێــژوو  چڵکاوخۆرانــی  و  خۆفرۆشــان 
ئیدیۆمێــک ھەیــە لــە زمانــی کوردیــدا، لەگــەڵ ڕێــزم بــۆ 
ئــاژەڵ، دەڵــێ: (جووت بەنــدەی بــاش ئــەو كەســەیە كــە 

گای الواز بــێ و ســەگى قەڵــەو)!

بەشــێکی  زۆرە،  قســە  عەرەبــی)  (بەھــاری  لەســەر 
شکســتی  بــەالی  بیروبۆچونانــە  لــەو  بەرچــاو 
پاییزەکــەی  لــە  بــاس  و  دایدەشــکێنن  ئەوبەھــارەدا 

دەکــەن، مەبەستیشــیان چاندنــی نائومێدیــە لــە دڵــی 
(بەھــاری  دەڵێــم  مــن  بەپێچەوانــەوە،  جەمــاوەردا. 
بــوو  بێئــاگا  ھەیــە  نەوەیــەک  ســەلماندی  عەرەبــی) 
لــە تواناکانــی خــۆی و خەریکــە بەئــاگا دێتــەوە، ئــەو 
توانایانــەی کاتێــک دیــواری ترس دەخەنە ئەودیویانەوە 
دەبنــە بومەلەرزەیــەک تــرس و دڵەڕاوکــێ دەخەنــە دڵــی 
ــی)  دەســەتداران و چەوســێنەرانەوە. (بەھــاری عەرەب
ــان  ــی خۆی ــتی ئەزەل ــەی وەک ڕاس ــە ئەوان ــەلماندی ک س
وێنــا دەکــرد جگــە لــە گوێزێکــی پــووج شــتێکی تــر نیــن، 
ــاوەری کاری زۆر گــەورە  ســەلماندی کــە خرۆشــانی جەم
و ئاڵوگــۆڕی زۆر گــەورە دەتوانــێ بــەدوای خۆیــدا بێنــێ.

ــە  ــوو کــە ن ــە ب ــەو ســاتە مێژووی (بەھــاری عەرەبــی) ئ
دیکتاتــۆر دەیتوانــێ بــە ھەمــان کەلوپــەل و ڕێوڕەســمی 
نــە  بــدا،  خــۆی  حوکمڕانــی  بــە  بەردەوامــی  پێشــوو 
جەماوەریــش توانــای مانەوەیــان لەژێربــاری ئــەم جــۆرە 
لــە زوڵــم و ســتەمدا مابــوو، جەمــاوەری برســی، کاتێــک 
دێتــە سەرشــەقام، ھیچــی نیــە بترســێ لەدەســتی بــدا.

وابــوو  پێیــان  داڕزیوانــە،  دکتاتۆریــە  ڕژێمــە  ئــەم 
دەســەت و داھــات بــۆ ھەتــا ھەتایــە لەژێــر دەســتیان 
دەرناچــێ مێــژوو تەنیــا بــۆ ئەوانــی بڕیوەتــەوە، بــەم 
پێچەوانــەی   ( عەرەبــی  بەھــاری   ) ڕاپەڕینەکانــی 

ســەلماند. ئەوەیــان 

بێبــەش  (بەھــارە)  لــەم  کوردســتانیش  و  عێــڕاق 
نەبــوون، لــە پێنــاو ئــازادی و یەکســانی و ژیانێکــی 
ئاســودە و بەختــەوەردا، جەمــاوەری ھــەردووکال، ســەدان 
بوونــە کەرەســتەی  برینــدار  ھــەزاران  قوربانیانــدا و 
شۆڕشــێک کــە دەکــرێ ناوبنــرێ شۆڕشــی برســیەکان، 
ســەرکەوتن  بــەرەو  قۆناغــی  چەندیــن  کــە  شۆڕشــێک 
بڕیــوە و تــا دێــت دەرک بــە الوازیەکانــی خــۆی دەکا لــە 

وەالنانیاندایــە. ھەوڵــی 

بــورژوا  دەســەتی  لەســایەی  لەکوردســتان،  ئەمــڕۆ 
ناسیۆنالســتی کــورددا، خەڵکــی ھــەژار و بەشــمەینەت تا 
دێ ڕیزەکانیــان فراوانتــر دەبــێ و ســەروەت و ســامانیش 
ــەم  ــەوە. ئ ــی کەمینەیەک ــر چەنگ ــە ژێ ــت دەکەوێت ــا دێ ت
دەســەتە دەســتی داوەتــە پیادەکردنــی نامرۆڤانەتریــن 
شــێواز و مۆدێلــی ئابــوری ســەرمایەداری کــە لیبرالیزمــی 
خــودی  و  مــرۆڤ  ژیانــی  مودێلــەدا  لــەو   یــە،  نــوێ 
دەســت  دەســەت  نیــە،  بەھایەکیــان  ھیــچ  مرۆڤەکــە 
شــیلەی  دڕندانــە  و  ئینســانەکان  بینەقاقــای  دەنێتــە 

ژیانیــان دەمــژێ، کوردســتان لەژێــڕ ســایەی دەســەتی 
ئــەم مشــەخۆرانەدا ئەمــڕۆ بــەم قۆناغــەدا گــوزەر دەکا.

ئەمــڕۆ لــە کوردســتان زۆر بــە ئاشــکرا ســەلمێندرا و 
ئاشــکرا بــوو کــە نــە فڕوفیشــاڵی نەتــەوە پەرســتی، 
ــەک، و  ــی ..... لەالی ــا، ســەروەری نەتەوەی خــاک، ئ
نــە فریــودان و لــە خشــتەبردن لەژێــر پــەردەی ئایــن و 

ــاکا. ــب ن ــی قەڵ ــر، قڕانێک ــی ت ــدا لەالیەک مەزھەب

ــاوەری کوردســتان دەســتیان داوەتــە خەباتێــک کــە  جەم
ئاییندەیەکــی گــەش بــۆ خۆیــان و نەوەکانــی داھاتــووش 
بێننــە دی، ئــەم خەباتــە بەردەوامــە، ڕاســتە ڕێبازێکــە 
بــێ کەنــد و کۆســپ و ھەڵکشــان و داکشــان نیــە، بــەم 

مــن لــە ڕوونــی ئاســۆ دڵنیــام.

١٨ – ١٢- ٢٠٢٠

عەبدو ساڵح

���� ����� �.indd   4���� ����� �.indd   4 5.1.2021   21.36.155.1.2021   21.36.15



5 ژمارە٩  دیسەمبەری٢٠٢٠  کلتوورڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات و ئەدەب بانیژەی

دەبا بێدەنگی بشکێنین 
خەم و خەفت لە ڕەگەوە دەربھێنین.
بۆ بانگەواز و تێکۆشان دژ بە ستەم
خەوی قووڵی ستەمکاران بشێوێنین

*
دەبا بێدەنگی بشکێنین 

بێینە مەیدان ئا بەدەست
ھەنگاو بنێین وەک یەک جەستە

بەرەو ئومێد، ھیوا و مەبەست
*

دەبا بێدەنگی بشکێنین 
تیرۆر بنێژین نەک خەون و ئومێد و گیان

لێبراوانە ھاوار بکەین
نا بۆ جەنگ، بەڵێ بۆ ژیان .

*
دە با بێدەنگی بشکێنین 

بوەستین دژ بە ژن کوشتن.
نەفرەت بکەین لە کۆیلە بوون 

ئاشتی ھێنەر دژ خوێن ڕشتن
*

دەبا بێدەنگی بشکێنین 
چەوسانەوە لەگۆڕبنێین .
بۆ ھەمیشە ئازاد بژین 
سروودی یەکسانی بڵیین

١٧-١١-٢٠١٨
فەرەنسا-لیل

وڵ
ڕەس

ات
ئاو

ھەموو ڕۆژێ 
ڕوخسارم بە خوناوی 

قەرسیلەکەی پشت ماڵمان دەشۆم
چلە ڕێواسێک لەسەر

 عەرەبانەی عەتارێک دەقرتێنم و
نووکی کەزیەکانمی پێ گرێ دەدەم

دەچمە ماڵی باخچەیەکی دراوسێمان،
ڕەنگ لە گوڵە ئەشرەفییەک دەخوازم و 

لێوەکانمی پێ سوور دەکەم
موستیلەیەک لە حاجیلە،
 ملوانکەیەک مێخەک و 

خولیا حسێن

گوارەکان لە ھێشووە تری و 
کراسێکیش لە تیشکی ھەتاو 

لەبەر دەکەم
پشتوێنی ئەوین دەبەستم
بۆنی باران لەخۆم دەدەم

دەچمە ڕۆخ دەریای ئارەزوو
لەسەر مافووری خۆزگەکان
لە بن درەختی ماچەکان

بە ئیمانێکی قووڵەوە
نوێژی ئەشقت لە پێش دەکەم.   

ھەژاریی ھیچ نییە ..
جگە لەوەی بەخەبەرێک،

دەسکەنەی بەری ڕەنجی تۆ دەکاو
تۆ نوستویت.

*
ھەژاریی بۆخۆی دەرد نییە.

ھەتوانێکە پیاوێکی نەخۆش،
دابەشی دەکات بەسەر ساغەکاندا.

*
ژیان 

جوانیی پرچی پەخش و بوی ژنێکە 

شیرپەنجەی ھەژاریی،
تاڵ تاڵ لەبێخدا،

ھەڵیبکێشێ .
*

ھەموو روبارو دەریاکان
بە ئاو ھەڵدێرو قەڵبەزەکانیانەوە جوانترن

تەنیا دەریای بەرینی ژیان نەبێت،
بە تاڤگەو خەرەندی ھەژارییەوە .

*
کوردستان لەکانێکی زێڕ دەچێت
ھەژاریی بەدەستێکی بێ پەنجەو

چاوێکی کوێرەوە
خەریکی کۆکردنەوەی ،
مسقاڵ بە مسقاڵیەتی.

*
دەوڵەمەندترین پیاوی کورد

ئەو کەسەیە،

دایکی ھەموو ڤایرۆسەکانە

عەبدولقادر سەعید سەرچناریی

دەتوانێت لغاوی ھەژاریی
بخاتەسەر گەردنی ئەسپی سەرکێشیی.

*
کوردستان پڕەلە گوڵی ڕەنگاوڕەنگ

دەتوانێت ھەموو بازاڕەکانی جیھان پڕ بکات،
لەبۆنی گوڵی ڕەش،

گوڵی سور،
گوڵی مۆر .

بەم باخەوانێکی نەزان
لەبێخدا ھەڵیاندەکێشێ و

نازانێت بیانکات بە چەپک.

ھەرێمی شەو 
کۆی بەرھەمە 

شیعرییەکانی چاوە(فاتح) 
شێخولئیسالمی (ف. 

پشکۆ) یە و کە 
بەرھەمە شیعرییەکانی 
نزیک بە سەشت ساڵی 

شاعیر لەم کتێبەدا 
کۆکراونەتەوە. ئەم 

کتێبە ناوازەیە لە 
ئامادەکردنی شاعیر 

و وەرگێڕ عەزیز 
ناسرییە و لە کتێبخانە 
کوردییەکان بەردەستە.

                    
بە ڕۆژوو نیم

بەم بە بادەی عەشقی تۆوە فتار ئەکەمەوە.
 ئای چەند شیرینن ئەو ساتانەی

 کە ئێواران خۆر ماڵئاوایی لە ڕووناکایی
 ئەم زەوییە پڕ لە کارەساتبارو جەنجاڵ و مەرگەستانه ئەکا و

 مانگەشەویش ڕووخساری گەشی
 لە نێو ئاسمانی تاریکستانی شەوەزەنگدا ھەڵدێنئ

 تۆش بە چەشنی ئەستێرەیەکی بریسکەدار لێم دەرئەکەویت و
 ئەبیته میوانی ئەم دڵە گرینۆکە و غەریبەم

 بە ئەسپایی پێم ئەڵێی وەرە گیانە مژدەت دەمێ
 مژە.. مژدەی ئازادی مرۆڤە ھەژارو چەساوەکانە

ــازاد بوونــی رۆحــی زینــدان و لەخــاچ دراوی عاشــقه نامــوراد و   ئ
کوردســتانە  خێرلەخۆنەدیوەکانــی 

پێم دەڵێی دەسا با من و تۆش لە سایەی ئەم ئازادییەوە
 بەخۆشی و ئاسودەیی نیگاو چاو و رۆحمانەوە بینۆشین

 پێکی شەڕابی تریفەی ماچی سەر لێوانی تەڕ و ئاڵمان!
٢٥ی ئەیلوولی ٢٠١٤

تاڤگە ئیبراھیم

                    
بە ڕۆژوو نیم

تاڤگە ئیبراھیم

ڕۆژێک دادێ،
بڵێین ئیتر بەسە .

زیندانەکان پڕن لەئینسانى ئازادیخواز.
ئیتر بەسە،
شەقامەکان،

پڕن لە ئینسانى بێکار .
سفرەکانمان،

خاڵین لەنان.
گیرۆدەبوین،

گرفتارین بەدەست نەھامەتى و
ئازار و ژان.
ڕۆژێک دادێ 

ئێمە ھەموومان پێکەوە 
بەیەک دەنگ و

ھاوار بکەین :ئیتر بەسە .
ڕۆژێک ھەردێ
بۆ مافی گشت
ڕەنجى دزراو.

زیندانەکان بڕوخێنین .
عەمبارى پڕ لەدەغڵى دزراو ئاوەالکەین .

ڕۆژێک دادێ ،
ئائەو کاتەى 

نیشتمانى دزراومان دەسێنینەوە.
ھەموو یەک دەنگ،

بەڕوخسارى خۆشدیدەیی،
بەدڵێکى پڕ ھیواوە،

سرودى ئینسانى گەورە،
بۆ گشت جیھان بڵێینەوە.

نــى
اما

 ور
ھه

م 
ھيــ

برا
 ئي
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە٩  دیسەمبەری٢٠٢٠ 6 کلتوور و ئەدەب بانیژەی

لەم کورتە نووسینەدا ھەڵوەستە 
لەسەر بابەت و تێمایەکی ناو فیکری 
بنیامین دەکەم کە کەمتر ناسراوە و 

ئاوڕی لێدراوەتەوە. 
کتوپڕێتیــی، بەســەرچوون و کاتیبــوون: ئەمــە 
ــڕۆژەی  ــی «پ ــە کتێب ــن ل ــانەن بنیامی ــەو وش ئ
(فاشــن)ی  مۆدێــل  پێناســەی  پاســاژەکان»دا 
پێــدەکات. لــەو کتێبــەدا، کــە لــە گۆشــەنیگای 
ھەروەھــا  نابــاوە،  عەوامــەوە،  مارکســیزمی 
چەمکــی  دەربــارەی  «تێــزەکان  نووســەری 
مێــژوو»، بنیامیــن، فایلێکــی تــەواو [خــۆی بــە 
کۆنڤولــت نــاوی دەبــات] بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە 

مۆدێــل تەرخــان دەکات. 
کتێبــە  ئــەم  کــە  بێــت  لەبیرمــان  پێویســتە 
بریتییــە لــە مۆنتاژێکــی ئەدەبیی ئیقتباســەکان 
و ڕامــان و بیرکردنــەوەکان. ڕێکخســتنی بیــر 
فراگمێنتــەکان، ھەڵگرتنــەوەی  ھــزرەکان،  و 
پەرەگــراف و پەراوێزەکانــی کتێبەکانــی دیکــە 
تــا بەشــێوەیەکی ســەربەخۆ ببێتــە ڕەخنەیەکــی 
ڕادیــکاڵ لــە پــڕۆژەی ســەرمایەداریی مۆدێــرن. 
پاریــس، پایتەختــی سیاســەت وەک فریدریــش 
ــوو  ــەوێ ب ــە ل ــوو، چونک ــاوی لێناب ــس ن ئەنگڵ
یەکــەم شۆڕشــی بۆرژوازیــی ڕوویدابــوو و پاشــان 
کۆمۆنــەی پاریــس ســەریھەڵدابوو، الی بنیامین 
شــاری نموونەیــی مۆدێرنیتــە بــوو. لێرەوەیــە 
دەبینیــن:  مەزنەکــەی  لێکۆڵینــەوە  گرنگیــی 
بۆرژوازیــی  سیاســیی  بادەســتیی  بــوو  لێــرە 
ئــەم  بۆســەر  گــەورەکان  یەکــەم پەالمــارە  و 

نەزمــە، ســەریھەڵدا. 
پاریــس تینوێتیــی ڕوون و ئاشــکرای مۆدێلــە. 
ڕێــڕەو  شــاری  پاریــس  ئەمــڕۆش،  تەنانــەت 

مۆدێــل  دیزاینــی  باریکەکانــە.  شــەقامە  و 
کاتێــک  فەڕەنســییدا  پاشــایەتیی  لــە 
دەرکــەوت کــە گروپێــک لــە ھونەرمەنــدان 
ــە  ــەو مــۆرک و نیشــانانە بخەن ــدا ئ بڕیاریان
ــی  ــۆی زیرەکی ــە بەھ ــەکان ک ــو بەرگ ــەر جل س
ــەوە دروســتکرابوو و ھەروەھــا  و لێھاتووییان
کــۆچ  بــاش  دیزاینەرێکــی  ھــەر  پاشــان 
ئەوانــەی  بەتایبــەت  دەکات  پاریــس  بــۆ 
دیزاینکــراوی  جلوبەرگــی  دەدا  ھەوڵیــان 
خۆیــان بــە کۆشــک و دەربــاری پاشــایەتیی 
ھێرمــس،  میراتبەرانیــان:  بفرۆشــن. 
چانــڵ و ئەوانیدیکــە لــە ســەدەی بیســتدا 

دامەزرێنــران.

باڵۆن، پۆلیس، مۆدێل: چۆن 
ئەمانە حوکممان دەکەن

بنیامیــن بــاس لــەوە دەکات مۆدێــل (فاشــن) 
ھەوڵــی  بادەســتییە. «حاکمــان  ســیانەی 
پاراســتنی پێگەکانیــان بەخوێــن (پۆلیــس)، 
فریــودان (فاشــن)، جــادوو (باڵۆن) دەدەن». 
ــەیی و  ئەمــە واتــا فاشــن گەڕانێکــی ھەمیش
و  مــەرگ  تازەیەتیــی،  بــەدووی  ئەبەدییــە 

گۆڕانکارییــدا. 

ڕووبەڕووبوونــەوەی  لــە  ســەرمایەداریی، 
داوەشــان و نامۆبوونیی ئەبەدیی خۆیدا، وا لە 
کرێکار دەکات لەوپەڕیی بێزاریی و وەڕەسییدا 
کار بــکات، ھەمــوو ڕۆژێــک مانــدوو، شــەکەت، 
ــان  ــتێت، ژی ــوێ نەبیس ــتێکی ن ــک ش ــچ ڕۆژێ ھی
کاری  ســەرمایەدارییدا،  لەنــاو  کرێــکار  بــۆ 
ســیزیفییە. لەخــەو ھەڵســان، نانــی بەیانیــی 
ســەفەریی)،  ئەمــڕۆدا  لــە  (بەدەگمــەن، 
ڕۆیشــتن بــۆ ســەر کار، گەڕانــەوە بــۆ ماڵــەوە، 
خواردنــی نانــی ئێــوارە، ڕەنگــە حەمــام کــردن، 
ــەن.  ــبەی بک ــای س ــر وێن ــن. ئیت ــان خەوت پاش
بادەســتیی ئەبەدیــی کاری بەکرێــی ڕۆژانــە 
وادەکات ژیــان کەمتریــن ڕەھەنــدی سەرکێشــیی 
ــەو کەســانە  ــۆ ئ ــت. چ ب ــەی ھەبێ و پاڵەوانان
لــە ٢٠، ٣٠، ٤٠ ســاڵ  تازەیــە، کــە زیاتــر 
کاریــان لــە ھەمــان شــوێندا بــە ھەمــان ڕۆتینــی 
ڕۆژانــە کــردووە، لــە نابێــت بــە ھیــچ جۆرێــک 
نەزمــی کارکــردن بشــکێنن و دەبێــت لەســەر 

ڕژێمــی کاری بەکــرێ بــەردەوام بــن؟
ــەرە.  ــت فاشــن بەالڕێداب ــن دەڵێ باشــە. بنیامی
فاشــن دەیەوێــت پێمــان بڵێــت شــتێکی نــوێ 
لەنــاو ئــەو ھەمــوو کۆنییــەدا ھەیــە بیبینیــن، 
شــتێکی نــوێ بــۆ بیســتن، شــتێکی نــوێ بــۆ 
دەربڕیــن و شــتێکی نــوێ بــۆ خوێندنــەوە. ئەمــە 
واتــا مەرگــی ئەبەدیــی تازەیەتیــی بریتییــە 
بەرھەمھێنانــەوەی  یارمەتیــی  لۆژیکــەی  لــەو 

ســەرمایە دەدات. بــا ببینیــن. 
بنیامیــن دەڵێــت «زەروورەت و پێداویســتیی بــۆ 
ھەســتیاریی ھەمیشــە ڕەزامەندیــی و تێربوونــی 
لــە  بــەم  دۆزیوەتــەوە.  مۆدێلــدا  لــە  خــۆی 
بنچینــەی خۆیــدا تەنھــا لەڕێــگای لێکۆڵینەوەی 
تیۆلۆژییــەوە دەکرێــت دەستپێڕاگەیشــتن پێــی 
ڕووبــدات، چونکــە لێکۆڵینەوەیەکــی وەھــا بــۆ 
ئاراســتەیەکی قوڵــی کاریگــەر بــۆ پرۆســەی 
مێژوویــی لــە بەشــی بوونــی مرۆییــدا دەدوێت». 
نوقســانیی  ئەزموونــدا،  لــە  نوقســانیی 
دەچێتــە  شــتەی  ئــەو  تازەیەتییــدا،  لــە 

ــە کــە ســەرمایەداران  ســەرووی ئێمــەوە، ئەوەی
ــدان،  ــی ھونەرمەن ــە دامەزراندن ــتدەکەن ب دەس
دەیانگــۆڕن بــۆ دیزاینــەران تــا ئەزموونەکانــی 

دروســتبکەن. تازەیەتیــی 
و  لەڕێــگا  دەتوانــن  ئــەوان  ســیانەتییەکە: 
و  بمانچەوســێننەوە  پۆلیســەوە،  ھاوشــانی 
ســەرکوتمان بکــەن. کەواتــە فاشــن بەشــداریی 
لــە ســەرکوت و چەوســاندنەوەدا دەکات. ئــەوان 
دەتوانــن لەڕێــگای جــادووەوە بەالڕێماندا بەرن 
(واتــا پروپاگەندەکــردن بــۆ داھاتــوو لەالیــەن 
سیاســەتمەدارانی ڕۆژەوە) و ھەروەھــا فریومــان 
و  (پروپاگەنــدە)  جــادوو  پۆلیــس،  بــدەن. 
ــاو  ــودان (فاشــن) ســیانەی ســەرکوتکاری ن فری

ســەرمایەداریین.

کا: پێگەی کۆمەیەتیی
بــەم بــا لــەوەش زیاتــر بڕۆیــن. بنیامیــن 
ســەردەمی  لــە  ھونەریــی  «کاری  لــە 
دەڵێــت  تەکنیکییــدا»  بەرھەمھێنانــەوەی 
«خەرمانــە» لەالیــەن ســەرمایەوە الدەبرێــت، 
بــەم لــە مۆدێــل (فاشــن)دا «دەگەڕێتــەوە نــاو 
ــە  ــەوە». ل ــۆ دەگەڕێت ــی ب ــان «ژیان ــان» ی ژی
کۆتاییــدا ئەمــە واتــا: کڕینــی مۆدێــل، کڕینــی 
بەکارھێنانــی  بــە  ڕوونتــر:  خەرمانەیــە. 
چوارچێوەیەکــی  ھەســتدەکەین  وا  مۆدێــل 
موقــەدەس و بامــان کڕیــوە و وەک پشــتێنە 
ــەر ســەرمایەداریی  ــی دەبەســتین. ئەگ لەخۆمان
خــۆی  موقەدەســی  دەســتێکدا خەرمانــەی  لــە 
بــۆ ماوەیەکــی کاتیــی ھەڵبگرێــت، بــۆ ئــەوە 
ئــەم کارە دەکات، ھەمــوان بخاتــە نــاو تــۆڕی 
بکــەن  بــەوە  ھەســت  ھەمــوان  تــا  مۆدێلــەوە 
ــتیدا  ــەم لەڕاس ــانن، ب ــەی یەکس ــاوەن پێگ خ
مۆدێــل فێڵــی ســەرمایەدارییە بــۆ ئــەوەی ھەســت 
بــە نایەکســانیی نەکەیــن و نامۆبوونــی خۆمــان 

لەبیربچێتــەوە.  سیســتەمەدا  ئــەم  لەنــاو 
گشــتیی  بازاڕێکــی  لــە  بەھاکــەی  پۆشــاکێک 
گەورەبازاڕێــک  لــە  و  چەنــدە  ئاســاییدا  و 
(مۆڵێــک)دا چەنــدە؟ بەڕاســتیی لــە دەرەوە و 
نــاوەوەی بــازاڕدا ئێمــە چ شــتێک دەکڕیــن؟ لــە 
ناوەڕاســتی فرەیی ژیانی مۆدێرندا، کە تیایدا 
دەژیــن، کڕینــی فاشــن، کڕینــی پێگەیە، کڕینی 
کڕینــی  کۆمەیەتییــە،  شــکۆی  و  پرێســتیژ 
خەرمانــەی تاقانەییبوونــە. ئێمــە خەریکیــن 

نرخێکــی دە بەرانبــەر زیاتــر بــەو جلوبەرگانــە 
کۆمەیەتیــی  تێچوونــی  کــە  دەدەیــن 
ھێــزی  ھەرزانــە:  ئێجــگار  بەرھەمھێنانیــان 
ــن، ھــەر  ــەی دەیکڕی ــەو مۆدێالن ــوو ئ کار. ھەم
ــی  ــە تێچوون ــن، ب ــەری دەکەی ــە ب پۆشــاکێک ل
گۆشــت و خوێــن و ژیانــی کرێکارێکــی ھــەرزان 
دروســتبووە. ھەرگیــز بیرتــان لــەوە کردۆتــەوە 
مارکەیەکــی ئەڵمانیــی کــە وەک مۆدێلــی نوێــی 
ڕۆژ دەیکــڕن، نرخەکــەی زیاتــرە لــە کرێــی 
مانگێکــی دە کرێــکاری بەنگالدیشــیی کــە ھەمان 
دەھێنــن؟  بەرھــەم  ئەڵمانییــە  مارکــە  ئــەو 
پێــوی  بــە  خانمێــک  ھەنگاوێکــی  ھــەر 
ئاخــر مۆدێلــەوە، ھەنگاونانــە بەســەر الشــەی 
زینــدووی بەنگالدیشــییەکدا، ھــەر تیشــرتێکی 
ئاخــر مۆدێلــی کــوڕە الوێــک، تێکدانــی ژیانــی 

چەندیــن منداڵــی بەنگالدیشــییە. 
ئەگــەر مارکــس گوتوویەتــی کا خاوەن بەھای 
ئاڵوگــۆڕ و بەھــای بەکاربردنــە: جیاوازیــی 
چییــە لــە پۆشــاکێکی بەرھەمھێنــراو بــە ھەمان 
نافەرمییــدا  و  بچــووک  بازاڕێکــی  لــە  شــێوە 
بــەم لــە نیشــانەی مارکەیــەک دەفرۆشــرێت؟ 
کۆمەیەتیــی.  و پرێســتژی  شــکۆ  بێگومــان: 
مەبەســتی ئەمــەش تێرکردنێکــی پێداویســتیی 
پڕکرنــدەوەی  ناماتریالییــە:  کۆمەیەتیــی 
بەتاڵییمــان تــا لەگــەڵ ئەوانیدیکــەدا ھەســت 
ــەوەی  ــن، ھەســتکردن ب ــە یەکســانبوون بکەی ب
دەکاتــەوە،  جیامــان  لەوانیدیکــە  ھیچێتیــی 
بیرکردنــەوە لــەوەی بــە تەرخانکردنــی بــڕی دە 
بەرابــەر گرانتــر بــۆ پۆشــاکێک، ئێمــە دەبینــە 
die) تاقانەیەتیــی  خەرمانــەی  تاقانــە: 

.(Aura der Einmaligkeit

سەرچاوەی ئیقتباسەکان:

Walter Benjamin: The Arca-
des Project, translated by
Howard Eiland and Kevin
McLaughlin, Harvard Univer-
sity Press paperback edition,

.2002

نووسینی: پێشڕەو محەمەد

بــە  بــووم،  ســەرگەرم  ھەرزەکارێکــی 
کتێبــەکان  وســەردێری  گۆڤــار  خوێندنــەوەی 
بەتوانــا،  ڕۆشــنبیرێکی  بــە  لێببــوو  خــۆم 
ھەســتمدەکرد کــە دەتوانــم نەتەوەکــەم لــەم 
میحەنەتــە ڕزگارکــەم. خوێندنــگام بەجێیھێشــت 
و ڕووم لــەو دەشــت و شــاخ و کێــوە کــرد تــا 
ببمــەوە.  دوژمنەکانــم  ڕووبــەرووی  بەچــەک 
کەچــی نەمدەزانــی ئــەوەی بــە مــن دەکرێــت 
کوشــتنی چەنــد ســەربازێکی بەدبەختــە. لــە 
کەوتمــەوە.  نزیــک  گوندێــک  ڕەزی  و  چــەم 
ــی، خاکەناســێکی  ــام بین ــە ب ــی کورت گەنجێک
ئاواییەکــە  نــاو  بــەرەو  بــوو  بەسەرشــانەوە 
دەگەڕایــەوە. ھەرکــە منــی بینــی خەنــدە کەوتــە 
ســەر لێوی و لێیپرســیم : لەشــارەوە ھاتوویت؟ 
-بەڵــێ. فەرمــووی لێکــردم و وتــی : بــا بچینــە 
گردۆلکەیــەک  بەســەر  ئێمــە...  ماڵــی  بــۆ 
شــۆڕبووینەوە  پاشــان  ســەرکەوتین، 
و  تەســک  کۆنــە  لەنــاو  ئاوایــی.  نــاو 
باریکەلەکانــی گوندەکــە ڕووبــەڕووی پیرەمێــرد 
شــادییەوە  بــە  دەبووینــەوە  کچــان  و  ژن  و 
گەیشــتین  لەگــەڵ  دەکــرد.  لێمــان  ســالویان 
کورتەباڵەکە.لێمپرســی  گەنجــە  ماڵــی  بــە 
: بەڕێزتــان نــاوت چییــە؟ زەردەخەنەیەکــی 
شــاھۆیە... نــاوم   : وتــی  و  تێگرتــم  تــری 
ــووم.  ــارە. لەشــارەوە ھات ــاوم بەختی ــش ن -منی
دەمەوێــت ببــم بــە پێشــمەرگە. توونــد دەســتی 
گرتــم و وتــی : ســبەی ئێــوارە پێشــمەرگە لێــرە 
ــۆ  ــی ب ــوارە تەماتــە و ڕۆن ــۆ ژەمــی ئێ ــن. ب دەب
ســوورکردمەوە. بــەم مــن ھەرچــاوەڕووان بــووم 
منداڵەکــەی  و  مــاڵ  یــان  ھاوســەرەکەی  کــە 
بەدیــار بکــەون. لەگــەڵ تاریکــی شــەو پێیگوتم 

ئــارەزوو  ئەگــەر  دیاریــت،  مانــدوو  تــۆ   :
دەکەیــت بنوویــت شــەرم مەکــە.

بــۆ ســبەینێ لەگــەڵ تەقــەی دەرگــەی حەوشــە 
ھەڵســام  جێگەکــەم  لەســەر  بێداربوومــەوە. 
ــک  ــرد. پیرێژنێ ــەم ک ــاو حەوش ــەیرێکی ن و س
شــاھۆ.  دەســتی  دایــە  ماســتی  قاپێــک 
دوو  و  بەڕەیــەک  حەوشــەکە  لەگۆشــەیەکی 
دۆشــەک داخرابــوو. نانــی تیــری و کترییــەک 
پــڕ لــە ئــاوی گــەرم قڵپــی دەدا. _دەتوانیــت 
ئــاو  بــە  دەســت  چەمەکــە  نــاو  بــۆ  بچیــت 

بگەیەنیــت و دەســت و چاویشــت بشــۆیت.
جۆگەلەیــەک  چــووم.  چەمەکــە  نــاو  بــەرەو 
ڕوون و گــەش بەنــاو درەختــەکان، بــە قــەراخ 
لــە  نەختۆکــەک  شــۆڕدەبوەوە.  ئاواییەکــەوە 
ڕووخســارم  کەوتمــەوە.  دوور  ئاوییەکــەوە 
جوانــی  و  فێنکــی  لەبــەر  بــەالم  شــۆری، 
زیــخ و چــەوی ناوئاوەکــە خــۆم ڕووتکــردەوە 
مەلەوانیــم  جۆگەکــە  کەنــار  گۆمێکــی  ولــە 
ئــارەق و تــۆزو خۆڵــی چەنــد ڕۆژەم  کــرد. 

ــۆم  ــەکەم خ ــە قەمیس ــردەوە. ب ــۆم خاوێنک لەخ
وشــکردەوە و گەڕامــەوە بــۆ الی کاک شــاھۆ. 
لەپــاش نــان خواردنــی نانــی بەیانــی. بــەرەوە 
شــۆڕبووینەوە.  ئاوایــی  نــاو  مزگەوتەکــەی 
دوکانێکــی  مزگەوتەکــەوە  بەتەنیشــت 
بچکۆنــەی لێبــوو. گەنجەکانــی ئاوایــی یــاری 
بــە قــەد  تاوڵــە و دۆمیینەیــان تیادەکــرد. 
دیــواری مزگەوتەکەشــەوە چەنــد پیرەمێردێــک 
خۆیــان دابــووە بــەر تیشــکی خــۆر و چوارمشــقی 
دانیشــتبوون وبــەدەم ســوحبەت کردنــەوەوە بــە 
پێچاوپێچیــان  ھێڵــی  دەســتیان  گۆچانەکــەی 
دەکێشــا بەســەر خــاک و خۆڵــی بەردەمیانــەوە. 
ــە گەنجــەکان  ــی ب ــاھۆ من ــە ش ــاو دوکانەک لەن
ــە لەشــارەوە  ناســاند : بەختیار...خزمــی خۆم
ھاتــووە بــۆ ســەردانیم. لێــرەدا ھەســتمکرد کــە 
ــت و  ــەربازی بێ ــی س ــە فیرارێک ــاھۆ لەوانەی ش
لــەم گونــدە وەک میوانێــک بژێــت. گەنجەکانــی 
گوندەکــەش بــەدەم گاڵتەوگەپــەوە ســەرگەرمی 
بــوون.  تاوڵــە  یاریکردنــی  و  زارھەڵــدان 
 : پێمگــوت  و  ســەند  لەشــاھۆ  ڕووخســەتم 
نــاو چەمەکــە  دەکــەم پیاســەیەکی  ئــارەزوو 
ــەرەوە  ــەوە ڕۆیشــتم ب ــەدەم جۆگەڵەک ــەم. ب بک
لــە  دەکــرد  ئــارەزووم  ئاوایــی.  ســەرووی 
ســەرچاوەی ئــاو و کانیاوەکــە نزیــک ببمــەوە. 
نزیکــی بیســت دەقیقەیــەک لــە گوندەکــە دوور 
کەوتمــەوە، تــا دەھــات سروشــت لــەالم جوانتــر 
دەبــوو. بۆنــی دارودرەختــەکان خۆشــتردەبوون. 
خوێندنــی پاســاری و بولبولــەکان و  ھــاژەی 
ڕووبارەکــە پــەردەی گوێچکمــی کردبــوە. لەدڵــی 
بەھێــزە!.  چەنــد  سروشــت   : وتــم  خۆمــدا 

پیرەمێردێکــی  درەختێــک  ســێبەری  لەژێــر 
ــوو.  ــیرینی خەوداب ــە ش ــی ل ــم بین قەڵەوخرپن
دوورکەوتمــەوە،  لێــی  وەرگێــڕاو  خــۆم  ڕووی 
ــەی  ــەم، لوول ــەوەی ھەســتی پێبک ــاکاو بێئ لەن
 : وتــی  و  گیرکــرد  قەبرخــەم  لــە  تفەنگــی 
نەجووڵێــت... تــۆ کێیــت و خۆتــم پێبناســێنە. 
و  دەلــەرزی  لەشــم  ھەمــوو  کاتێکــدا  لــە 
بەترســەوە خــۆم پێناســاند. وتــم : مــن میوانــی 
وەڕگێــراو  تفەنگەکــەی  لوولــەی  شــاھۆم.. 
جەمانییەکــەی لەســەر ســەری داگــرت و بــەرەو 
جۆگــەی ئاوەکــە چــوو ڕووخســاری تەڕکــرد و 
دارەکــە  ســێبەری  لەژێــر  دانیشــە.  پێیگوتــم 
دانیشــتم. بــە ڕوویەکــی خۆشــەوە لێیپرســیم : 

دەتەوێــت ببیــت بــە پێشــمەرگە؟ _
بەڵێ...

+ئەی شاھۆ ھیچی پێنەگوتوویت؟ 
_نەخێر...مەبەستت چییە؟

 +شــاھۆ...فەرماندەی پێشــمەرگە بوو. ئێســتا 
چەککراوە و دانیشــتووە.

 _لەسەرچی چەککراوە؟ 
+داوایــان لێکــرد بچێــت بــۆ قەندیــڵ و شــەڕی 
براکــوژی بــکات، ڕازی نەبــوو، گوتبــووی مــن 
لــە دوژمــن کــەم  ھاتــووم لووڵــەی تفەنگــم 
لەکاتێکــدا  بکــەم.  براکــوژی  شــەڕی  نــەک 
دەکــرد،  بۆمــن  قســانەی  ئــەم  پیرەمێردەکــە 
ــی  ــم و چەک ــردەوە و تاخ ــتێنەکەی تووندک پش
لەخــۆی بەســت و پێیگوتــم : گوێبگرە...کــە 
گەڕایتــەوە نــاو ئاوایــی الی کــەس نەیدرکێنیــت 
کــە پیرەمێردێکــی چەکــدارم بینیــوە. وتــم : 
جەمانییەکــەی  بیدرکێنــم؟  شــاھۆ  الی  ئــەی 
توونــد بەســەرییەوە بەســت و وتــی : بەڵــێ...
ســالومی پــێ بگەیەنــە، خــۆی دەزانێــت مــن کێــم 
لــە  تیژتــر  پیرەمێردەکــە  دەمناســێتەوە.  و 
گــورگ و چەقــەڵ لەنــاو دڕک ودوڕگ و گیــا 
وقەمیشــەنەکانی چەمەکــە ونبــوو. لەگــەڵ 

گەڕانــەوەم بۆنــاو ئاوایــی، چەنــد چەکدارێکــم 
بینــی لەبــەردەم دوکانەکــەی ئاوایــی کوونجی و 
ڵوقمیــان دەخــوارد و لەگــەڵ شــاھۆ گفتوگۆیــان 
ــە  ــاھۆ ب ــەوە ش ــان کەوتم ــە نزیکی ــوو. ھەرک ب
و  ناســاند  پێیــان  منــی  بزەخەندەیەکــەوە 
وتــی : ئەمــە ئــەو کاک بەختیارەیــە کــە بــۆم 
باســکردن. ئینجــا شــاھۆ ڕووی دەمــی لەمــن 
کــرد و وتــی : ئــەم پێشــمەرگانە ئەمشــەو لێــرە 
چــەک  دەکــەی  ئــارەزوو  ئەگــەر  دەمێننــەوە، 
ھەڵگــری و ببیــت بــە پێشــمەرگە دەتوانیــت 
بکەویــت  بــەڕێ  لەگەڵیانــدا  زوو  بەیانــی 
بــەرەو شــاخ. بــۆ دوا شــەو میوانــی ماڵــی شــاھۆ 
بــووم. بــەم بــە ھیــچ شــێوەیەک خــەو نەچــووە 
چــاوم. تــا بەرەبەیــان لەژێــر جێگــە مووەکانــی 
ــد و  ــم دەمقرتان ــادەدا و بەدندانەکان ســمێڵم ب
لەخــۆم دەپرســی ئایــا چــەک ھەڵگــرم و ببمــە 
پێشــمەرگە؟ یاخــود بگەڕێمــەوە ناو شــار درێژە 
بــە خوێندنەکــەم بــدەم. ھەرچەنــدە دەمزانــی 
ئەوەنــدە کار و چاالکیــم دژی ڕژێــم ئەنجــام 
ئەگــەر  نەبــوو،  گەڕانــەوەم  دابوو،مەجاڵــی 
دەکــردم.  زیندانــی  ڕژێــم  بگەڕامەوەیــەش 
ھــەردوو  بەیانــی  نانــی  خواردنــی  لەگــەڵ 
پێشــمەرگەکە لەدەرگــەی حەوشــەیاندا. شــاھۆ 
ئایــا  پێشــمەرگەکانن،  ئــەوە   : پێیگوتــم 
دەتەوێــت لەگەڵیانــدا بچیــت یــان دەتەوێــت 
لێــرە بمێنێتــەوە میوانــی مــن بیــت تــا بزانیــن 
روحیەتــی  بەســەردێنێت.؟  چیمــان  خــوودا 
ــە پێشــمەرگایەتی  ــم ب کوردایەتــی و حەزکردن
تۆڵەکردنــەوەی  و  دوژمنەکانــم  کوشــتنی  و 
و   دەکــو خوێنمــا  لــە  میلەتەکــەم  خوێنــی 
تەمەنــە  لــەو  کردبــووم،  تاریــک  بەرچــاوی 
ــەوەم  ــرد و لێکدان ــتییەکان نەدەک ــم بەڕاس درک
ھەڵوێســتی  و  ژیــان  ھەقیقەتــی  بــۆ 
شــاھۆی خــاوەن مــاڵ نەبــوو. بــێ ســێ ودوو 
سوپاســی  و  سەرشــانم  نایــە  کۆڵەپشــتەکەم 
کاک شــاھۆم کــرد و وەگــەڵ دوو پێشــمەرگەکە 

بەڕێکەوتــم بــەرەو شــاخ!.

چیرۆک
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خوێندنەوەیەک بۆ دەقی (نان و ئاگر)
ئەیلوولی ٢٠٢٠ عەبدو سڵیمان(مەشخەڵ)   یانزەی کۆتایی و دووەم بەشی

خوێندنەوەیەک بۆ دەقی (نان و ئاگر)

" پۆتانسیالی زمان  لەشیعری نان وئاگردا"

تەنھا بەشی تێرکردنی سکێک و
دەفتەر و پێنوسێک و

کرینی کتێب و فیلمێک دەکات
پارەکەم

بنێــم نــاوی  ناشــتوانم  ژیانــم  ئەمەیــە  ئــا 
خــەون

ئەژدادی ئەو خەونانەش بسوتێنم
کە بەپارەی کرێکاری دێنەدی

ڕەوای  توورەبوونێکــی  بوونــە  تــووڕە  ئــەم 
کرێــکارە لــە دونیــای بــۆرژوازی. ئاخــر لــە 
دنیایــەک کــە ھێــزی پــارە بڕیــاردەر بێــت، 
چــۆن  بژێــت،  مــەژی  مەمــرەو  کرێکارێــک 
خەونەکانــی.  بــە  بــگات  دەســتی  دەتوانێــت 
ئــەو  ئــەژدادی  بڵێــت  نییــە  ھەقــی  چــۆن 
خەمــی  کــە  ئــەو  دەســووتێنم.  خەونانــە 
پەیداکردنــی نانــی ســبەێنی ھەبێــت، ئیتــر 
چــۆن دەتوانێــت ماڵۆچکەیــەک یــان کونجــی 
بنیــاد  دولبەرەکــەی  لەگــەڵ  قەناعەتێــک 
بێڕەحمانــە  ســەرمایەداری  نیزامــی  بنێــت؟ 
دەداتــە  فــڕێ  بێــکار  بەھــەزاران  ســانە 
لێــواری ژیانــی مەمرەومەژییــەوە، مافەکانــی 
کــەم  بیمەکانیــان  دەکات،  زەوت  کرێــکاران 
بــەردەم  کرێــکار  کورتــی  بــە  دەکاتــەوە، 
دایــە،  بــۆرژوازی  دڕندانــەی  لەھێــرش 
لەھەمــان کاتیشــدا ھەڵەیەکــی کوشــندەیە گەر 
پێمــان وابێــت، کرێــکار لەبــەردەم چەقــۆی ئەم 
ــە  ــەم جەنگ ــەرمایە، ل ــەی س ــالدە بێڕەحم جەل
چینایەتییــە، دەبێــت دان بــە خۆیــدا بگرێــت و 
ھەمیشــە نــەرم ونیــان بێــت. غەدرێکــی گــەورە 
دەکەیــن  کرێکارەکەمان(شــاعیرەکە)ش  لــە 
بۆتــە  کــە  ئیدیۆمــەی  ئــەو  بڵێیــن  ئەگــەر 
خۆیــدا  لەجێــی  تووڕەبوونەکــە  چوارچێــوەی 

ــۆ  ــردن ب ــن پەناب ــڕوای م ــە ب ــر ب ــە. نەخێ نیی
ــە  ــە، چونک ــی خۆیدای ــە جێ ــک زۆر ل پراگماتی
و  یاســا  پابەنــدی  بەوپێیــەی  پراگماتیــک 
واتــای فەرھەنگــی نییــە پەیونــدی راســتەوخۆی 
بــە وتنــەوە ھەیــە، توانــای ئەوەمــان دەداتــێ، 
کــە بــە چەنــد وشــەیەکی کــەم بیرێکــی فــراوان 

دەرببڕیــن.(٣)  
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

کارکــردن  و  فەالکەتبــار  ئــاوا  لەدۆخێکــی 

وەختێــک  پەنجــا،  گەرمــی  پلــەی  لەژێــر 
ناخــی  و  وشــک  قوورگــی  فریــای  بەفریــش 
ســووتاو ناکەوێــت، ئیتــر گوزارشــتکردن لــەم 
جەھەنمــە بــە ئیدیۆمــی (ژیــان ھەموومانــی گا) 
جوانییــەک دەبەخشــێت بــە کۆپڵەکــە، بێئــەوە 
بچووکتریــن ھەســت بــە ئــازار ببەخشــێت. ژیــان 
ھەموومانــی گا یانــی ژیانــی ئێمــەی کرێــکار 
تواندنــەوەی  ســەرمایەداری  دۆزەخــی  لەنــاو 
لەدەســتدانی  خەونەکانمانــە،  ھەمــوو 
عاشــقەکانمانە، نەبینینــی خێــر و خۆشــییە، 
تەمــەن کورتییــە. ئەمــە ھێــزی ئــەو زمانەیــە 
دیــوە  بھێلێــت  بێئــەوەی  شــانۆ  حەمــەی  کــە 
دەربکەوێــت،  ئیدیۆمــە  ئــەو  نێگەتیڤەکــەی 
ــوە پۆزەتیڤەکەیــەوە دیمەنێکــی جوانمــان  بەدی
ژیانــی  نایەکســانی  لــە  دەدات  نیشــان 
کردنــی  کۆمەڵگە.تەجریــد  ئینســانەکانی 
ئــەم  نــاو  ئیدیۆمەکــەی  لــە  (گان)   وشــەی 
دەقــە، تەفســیرکردنی ھەڵــە و لێکدانــەوەی 
بــە دیــوە نێگەتیڤەکــەی وەک پرۆســەی جنــس 
لــە  ناحاڵیبوونــە  ژن،  بــە  ســووکایەتی  و 
ئیدیــۆم و کاری ئیدیــۆم لــە زمانــدا. چونکــە 
ئیدیــۆم خۆشــی ( ناســکترین و وردتریــن ھــۆی 
کــە  کاریگەرتــرە  لــەوە  ڕەوانبێژییە.گەلێــک 
تــۆ راستەوڕاســت ڕاســتییەک ئاشــکرا بکەیــت و 
بیڵێیــت.)(٤) ئیدیۆمــی ( ژیــان ھەموومانی گا) 
ــدی  ــووە، پەیوەن ــەکار ھات ــەم دەقــەدا ب ــە ل ک
بــە ســەرجەم ئینســانەکانی کۆمەڵگــەوە ھەیــە 

بــە ژن و پیــاوەوە.

جغارەیەکم داگیرساندوە و
 قەترە قەترە دەبمە ئاو 

قەترە قەترە لەبری فرمێسک
 ئارەقە دەکەوێتە سەر

 وێنەکەت کە خەریکە کاڵ دەبێتەوە
 خەریکە وەستا بانگم بکە

 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.

لێــرە خەیاڵەکــەی شــاعیر ڕوونتــر دەردەکەوێــت 
و کرێکارەکــە کــە ھــەر خــودی شــاعیرەکەیە 
پلــەی  لەژێــر  و  خۆیــدا  خەیاڵگــەی  لــە  و 
گەرمــی پەنجــا وا خەریکــە ســکا لەدەســت 
ــرەت  ــان دەکات و نەف ــی ژی ــا عەدالەتییەکان ن
دێرەکانــی  دواییــن  دەکات،  نایەکســانی  لــە 
خــۆی  یــان دواییــن مۆنۆلۆجــی خــۆی بەزمانــە 
نێــو  دەچێتــەوە  و  دەدات  نیشــان  ســفتەکەی 
نێــو شــیعرەکە تــا  دۆزەخــە نێشــاندراوەکەی 
ــە ھەقدەســتەکەیەتی و  ــەی ک ــڕە پارەی ــەو ب ئ
بەشــی ژیانێکــی ئاســایی نــاکات، وەربگرێــت و 
بتوانێــت دەفتەرێــک و کتێبێک و ژەمەخواردنیک 
نابێــت  پێبکڕێــت.  جگەرەیەکــی  پاکەتــە  و 
ــان  ــژووی زم ــی مێ ــە بەدرێژای ــت ک ــان بچێ بیرم
خەیاڵ،زمــان  ڕەگــەزی  لــە  ئەدەب،جگــە  و 
لــە  بگێڕێــت  گرنــگ  ڕۆڵێکــی  توانیویەتــی 
ئاخاوتــن. زمانێــک لەنێــوان ھونــەر بــوون و 
پێــوەرە زمانەوانییــەکان مــۆری خــۆی بــدات لەو 
دەقانــەی کــە لەدووتوێــی الپەڕەکانــی مێــژوودا 
یــان  زینــدوو  یــان  داھێنەرانــە  دەقــی  بــە 
نەمــر نــاوزەد دەکرێــن. زمانێــک نــە دەکەوێتــە 
بزووتنــەوە  کۆمەیەتــی  ملمالنێــی  دەرەوەی 
دەستەوەستانیشــە  نــە  و  کۆمەیەتییــەکان 
لــە گوزارشــتکردن لــە خەونەکانــی ئینســان. 
ببێتــە  نایەوێــت  گەرچــی  لێــرەدا  شــاعیر 
ئەدەبییــەکان،  پێــوەرە  کۆتوبەنــدی  دیلــی 
وێنــای  وشــەکانی،  لەگــەڵ  ئازادانــە  بەڵکــو 
ئێمــە  و  خــۆی  کــە  دەکات،  ئازارانــە  ئــەو 
دەرگیرین.زمانــی  پێــوەی  مرۆڤایەتیــش  و 
دەقەکــەش ســەرباری ســادەیی و ســفتییەکەی، 
دوورە لــە ڕاســتەوخۆیی و وابەســتەیی دەقەکــە 
بــە سیاســەتەوە .ئەنگڵــس لــە ســاڵی ١٨٨٥ لــە 
نامەیەکــدا بــۆ کاوتســکی دەنووســێت( لــە ھیــچ 
ڕوویەکــەوە پێــم خــراپ نییــە چیرۆکێــک بــە 
ئاراســتەی سیاســیدا بــڕوات، بــەم الیەنگــری 

زەق و ئاشــکرا بــە بــاش نازانــم.)(٥)
دواجــار حەمــەی شــانۆ، ئــەو شــاعیرە الوە پــڕ 
لــە وزەیــەی کــە خــاوەن پۆتێنشــیاڵی زمــان 
جوانــە  و  ســادە  ھونەرییانــەی  دەربڕینــی  و 

لــەم دەقــەدا و بەڕوئیــای ڕوونــەوە بــۆ دۆخــی 
کۆمەیەتــی چینــە کۆمەیەتییــەکان، نیــگای 
و  ئەدەبی(نــان  دەقێکــی  داڕشــتنی  بڕیوەتــە 
ئاگــر) کــە ژیرانــە لەڕێگــەی کۆمەڵــێ وێنــەی 
شــیعریی و دەربڕینــی ھونەرییــەوە ســەرنجی 
و  ڕاکێشــا  خــۆی  بــۆالی  ئەدەبــی  ڕەخنــەی 
بــە زمانێکــی ســادە و پــڕ لــە وزەوە توانــی 
شــیعرێکی کرێکاریــی جــوان بھۆنێتــەوە، کــە 
ئەگــەر لەســەر ئــەم ڕێــڕەوە و بــەم ناوەڕۆکــە 
بــە  درێــژە  کرێکارییــەوە  چینایەتییــە 
شــیعرەکانی بــدات، دوور نییــە لەداھاتــوودا 
ببێــت بــە شــاعیرێکی کرێکاریــی خــاوەن ســەبک 

و ســتایڵی تایبــەت بــە خــۆی. 
ژێدەرەکان :

(١)محمــد بــەرزان، ناســراو بەحەمــەی شــانۆ 
ســاڵ١٩٩٨ لەشــاری کەرکــووک لــە دایکبــووە. 
ھونەرەجوانەکانــی  پەیمانگــەی  خوێنــدکاری 
کەرکووکــە و خاوەنــی گروپــی شــانۆی دیالۆگــە 
و چــوار ئەزموونــی شــانۆیی کــردووە کــە لــە 
نووســین و دەرھێنانــی خــۆی بــووە ،لەبــواری 
دەنووســێت،  زیاتــرە  ســاڵێک  شیعریشــدا 
سرووشــتیانە  لەنووســینەکانیدا  ھەوڵیــداوە 
بێــت وەک تریشــقە ئاســا بــێ ھیــچ کــۆت و 

بگەێنــێ.. ئینســان  ئازارەکانــی  بەندێــک 
(٢)الفــن و التصــور المــادي للتآریــخ  تآلیــف 
جــورج بیلخانــوف ترجمــة جــورج طرابیشــي  
مــن منشــورات دار  الطلیعــة للطباعــة و النشــر 
ــان الطبعــة اآلولــی ١٩٧٧ ص٤٩. بیــروت لبن

(٣)ئیدیــۆم چەشــن و پێکھاتنــی لــە زمانــی 
شــیالن عومــەر حوســێن  نووســینی  کوردیــدا  
ڕەنــج  چاپخانــەی  کوردۆلۆجــی  مەڵبەنــدی 

٧٥ الپــەڕە   ٢٠٠٩ ســلێمانی  یەکــەم  چاپــی 
نووســینی  کوردیــدا  زمانــی  لــە  (٤)ئیدیــۆم 
جــەالل مەحمــود عەلــی وەزارەتــی ڕۆشــنبیری و 
ڕاگەیانــدن دەزگای ڕۆشــنبیری و بوکردنــەوەی 
١٩٨٢ بەغــداد  حیســام  چاپخانــەی  کــوردی 

الپــەڕە ٧.
(٥)مارکســیزم و ڕەخنــەی ئەدەبــی  نووســینی 
تێــری ئیگڵتــن وەرگێرانــی ھــاوڕێ یوســفی لــە 
بوکراوەکانــی خانــەی چــاپ و پەخشــی ڕێنمــا 
ســلێمانی  یەکــەم  چاپــی  گەنــچ  چاپخانــەی 

٢٠١٧ الپــەڕە ١٦٠-١٦١.

ــن کــرد  ــۆ مۆبیلەکــەم و خــۆم ئۆنالی ــرد ب دەســتم ب
ــەم  ــەم ل ــروش پەیدابک ــوار ق ــا چ ــردن ت ــۆ کارک ب
بــێ ئیشــی و مــەرگ بارانــەی کرۆنــا ڤایرۆســدا لــە 
لەنــدەن کاری شــوفێری تەکســی زۆر کەمبووەتــەوە! 
دوای دوو دەقــە ئیشــێکم بــۆ ھــات و قبوڵــم کــرد و 
بــەرەو ئیشــەکە ڕۆیشــتم بــۆ ئــەوەی ژنــە خەپەکەی 
زســتانی ڕابردوو جارێکی تر بگواســمەوە(ھەڵبگرم 
و بیگەێنمــە شــوێنی دیاریکــراو) گەیشــتمە الیــی و 

سەرکەوت 

- چۆنی ماریا؟ 

+باشی، جاری تریش سەرکەوتووم لەگەڵت! 

-بەڵێ. 

ئوبــەر  بــە  بەیانیــش  ببــوورە  وتــی  +یەکســەر 
ھاتــم بۆنێکــی ســەیری لێدەھــات ئەمــەی تــۆش 

وایــە لــە بۆنــی دەرمــان و شــتی وادەچێــت؟ 

- لەوەیــە بۆنــی ئــەم دەرمانانــە بێــت قانونــی 
تــازەی تەکســی وایــە ماســک ببەســتيی و جێڵــی 
بــۆ  دەرمانــەش  ئــەم  و  بەکاربێنیــت  دەســت 
بەکاربھێنیــن  ماشــێنەکە  نــاوەوە  پاکردنــەوەی 
دوای نەفــەر داگرتــن، کۆمپانیــای ئوبــەر خــۆی 

(*) نــاردوە.  دەرمانەکانــی 

+واو زۆر باشــە بۆ ســەالمەتی ئێســتا تێگەیشــتم. 
ئینجــا پرســی : ئیســپانیت وانەبــوو؟ 

- نــا نــا ئەرجەنتینیــم بــەس لــە ئیســپانیا ژیــاوم 
پاســپۆرتی ئیســپانیم ھەیــە. 

+ ئــۆی باســی ئەرجەنتینــت کــرد مانگــی یانــزەی 
ڕابــردوو لەوێبــووم.

-بەڕاست؟ 

+بەڵێ 

-لە کوێ؟ 

+ڕاســتەوخۆ چــووم بــۆ بۆریــس ئایرســی پایتەخــت 
بــەس ئامانجــی ســەفەرەکەم شــار ڕۆســاریۆ بــوو. 

-بۆ! ڕۆساریۆ؟ 

ــەوێ لەدایــک  ــە و ل +چونکــە شــاری چــێ گیڤارای
ــەت  ــە(killer ) ق ــەو بکوژەی ــم ل ــا ڕق ــووە! ئەھ ب

ــتووە. ــم نەویس خۆش

شۆک بووم خەریک بوو خۆم بدەم بە پاسێکا. 

پیاوێکــی  ئــەو  تکایــە  ماریــا  وادەڵێیــت  -چــۆن 
ــرۆڤ  ــە م ــە ھەڵوێســت و ب ــی و ب ــراوە بەجوان ناس

دۆســتی.

مــن  وەک  تــۆ  کوشــتووە  زۆر  +نا..نا..خەڵکــی 
بگەنــە  ھەرویســتیان  کاســترۆ  لەگــەڵ  نایناســی 
دەســەت و تــەواو ھیچیــان نەکــردووە بــۆ خەڵــک. 

-ماریــا تکایــە تێکەڵــی مەکــە باســی گیڤــارات 

لــە  کوبــا  لــە  بــوو  وەزیــر  گیڤــارا  دەکــەم.  بــۆ 
وەزیــری  دەســتبەرداری  کاســترۆ  حوکمەتەکــەی 
بــوو وتــی ئیشــی مــن تــەواو نەبــووە و گەالنێــک 
ھێشــتا چــاوەڕێ ئێمــەن بــۆ ڕزگاری و بــۆ گەیشــتن 
ــتبەرداری  ــە دەس ــگوزەرانی. بۆی ــازادی و خۆش ــە ئ ب
ھەبــوو  جوانــی  خەیاڵــی  بــوو  وەزیــری  پیشــەی 
لەســەر ئــازادی گــەالن بــۆ خۆشــی نەچــوو بــۆ کۆنگــۆ 
و پۆلیڤیــا و جەزائیــر! ئــەو ئــازادی بــۆ گرینــگ 

بــوو مــرۆڤ الی ئــەو بەھــای ھەبــوو ئەزانــی؟ 

کەوتــەوە  ئارامیشــم  شــەھید  قســەیەکی  جــا 
یــاد (بــۆ ئــەوەی چــەک نەھێڵیــن دەبێــت چــەک 
زۆرداری  چەکــی  ئــەوەی  بــۆ  واتــە  ھەڵگریــن) 
ھەڵگــری.  شــۆڕش  چەکــی  دەبێــت  لەناوبەریــن 
بێگومــان ئــەو خەونــی شۆڕشــی ھەبــوو بۆیــە کورســی 
وەزارەتــی جێھێشــت! تــۆ غــەدر دەکەیــت و ناحەقــی 

لــە گیڤــارا دەکەیــت.

+ نا تۆ نایناسی ئەو بکوژە من خۆشم ناوێت! 

-تۆ کۆنسەرڤاتیڤی؟

بــەالی  یــەک تۆزیــش  مــن ســەنتەرم و  نــا    +
نەبــووم. ڕاســت  قەتیــش  و  چەپــام 

 بــاش بــوو گەیشــتینە بەردەمــی ماڵــی ماریــا و بــە 
ھیــوای ڕۆژێکــی خــۆش یەکترمــان جێھێشــت. بــاش 
بــوو زوو گەیشــتین ماوەکــە زۆرکــورت بــوو دەنــا 
ــرم  ــوەی عوم ــم نی ــەر بڵێ ــن ئەگ ــوو. م ــەڕمان دەب ش
ــا  ــی چــێ گیڤارای ــی ژیان ــەدوای نھێن ــوو ب ــەڕان ب گ
درۆ نییــە، لــە ڕاســتیا لــە ھەرزەکارییــەوە بــە 
خوێندنــەوەی نامیلکــەی شۆڕشــی کوبــا و نــاو بەنــاو 
وێنــەی پیــاوە کاســکێت لەســەرەکە بــوو بــە خولیــام 
زیاتــر بیناســم و خۆشــم ویســت وەک پاڵەوانــی 
دەمبینــی.  ســەرکەوتنەکان  قارەمانــی  و  شــۆڕش 
کەمــن ئەوانــەی لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــا وەک چــێ 
گیڤــارا ناوێکــی درەوشــاوەبن. ڕاســتی مــن ســەفەرم 
بــووە  گــەڕان  بــۆ  ئەرجەنتیــن  بــۆ  و  کوبــا  بــۆ 
بــەدوای نھێنــی ژیانــی چــێ گیڤــارادا ویســتوومە 
لــە ســیحری ژیانــی بگــەم ویســتوومە شــوێن کارو 
کەلوپــەل و کامێراکــەی دەســتی ببینــم. ویســتوومە 
کالرا  ســانتا  شــاری  لــە  ببینــم  مۆنیمێنتەیەکــی 
ســەفەری   ٢٠١٩ پارســاڵ  مــن  دواجــار  کوبــا  لــە 

ئەرجەنتینــم کــرد و بەتایبەتیــش چــووم بــۆ شــاری 
ــە  ــن ک ــارا. م ــی گیڤ ــک بوون ــاری لەدای ــاریۆ ش ڕۆس
لەگــەڵ  بــوو  زوو  بەیانــی  ڕۆســاریۆ  گەیشــتمە 
ھاوســەفەرم کاک ســح ھەمەوەندی بوو ھەســتێکی 
ســەیرم ھەبــوو! پێــم وابــوو لەھــەر لەحزەیــەکا چــێ 
دەبینــم و پێکــەوە قاوەیەکــی تــاڵ بــە شــیرینی 
شۆڕشــی ئازادیــەوە دەخۆیــن. بە پرســیار گەیشــتینە 
ئــەو کۆنــەی ماڵــی چــێ گیڤــارای لێبــووە، مناڵــی 
لەوێدا بەســەربردووە تا زانکۆ و پەیوەندی کردنی 
بــە ڤیــدڵ و ھاوڕێکانــی. کۆنێکــی گــەرم و گــوڕی 
ســەنتەری شــارە پــڕە لــە ژیــان لەتەنیشــت ماڵــی 
ئــەوەوە چووینــە قاوەخانەیــەک وام ھەســتدەکرد 
لەگــەڵ چێــدا پێکــەوە قــاوە دەخۆینــەوە. دواتــر 
ــارێۆم  ــەوای رۆس ــی خــۆم ھ ــە دڵ ــەدەرەوە و ب ھاتم
ھەڵمــژی پێــم وابــوو ھێشــتا گــەردی ھەناســەکانی 
و  ســەما  لــە  بێگــەردەدا  ئاســمانە  لــەم  چــێ 
جیلــوەی خۆیدایــە و ھێشــتا شــار بۆنــی ھــاوڕێ 
گیڤــارای لێدێــت مــن نەشــئە گرتبوومــی و حەیــران 
بووبــوو.  شــار زۆر گەڕایــن و زۆر وێنــەی جــۆراو 
جۆرمــان گــرت دەوروبــەری ماڵەکــەی کــە تەنھــا 
بــە وێنەیەکــی چــێ لەســەر ڕووبەرێکــی گــەورەی 
ــوون و  ــە دایکب ــوێنی ل ســوور ھەڵواســراوە ڕۆژ و ش
ــە  ــەی لەســەر نووســراوە. بەداخــەوە ماڵەک مردنەک
نەکــراوە بــە مۆزەخانــە و ناتوانیــت بچیتــە نــاوەوە 
کەمــێ دوورتــر لــە ماڵەکــە پارکێکــی بچکۆلــەی 
ــە  ــەورە و ب ــری گ ــی ت ــر پارکێک ــراوە. دوورت ــۆ ک ب
گەورەیــش پەیکەرێکــی گیڤــارای تیــا دروســتکراو 
ســەربازی  ســوێکی  و  پارکــە  ئــەو  بــۆ  چوویــن 
تــۆ  خۆشــمدەوێت  وت  پێــم  و  لێکــرد  تایبەتــم 
نموونــەی مرۆڤێکــی کــەم وێنــەی لــەم ژیانــەدا تــۆ 
مردوویەکــی زیندویــت و ئێســتاش پڕیــت لــە ژیــان، 
مــن لــە تــۆوە زۆر فێــر بــووم. فێربــووم کــۆڵ نــەدەم، 
ماندوونەبــم، تەســلیم نەبــم بــێ ئومێــد نەبــم و 
گەورەیــە  ســەرمایەیەکی  ئەمــە  بەردەوامیشــبم.  
بــۆ مــن کــە لێتــەوە فێربــوو پێشــم وت ھــاوڕێ 
ــا خــراپ شــێواوە بەداخــەوە مرۆڤایەتــی ھــەال  دنی
ــان  ــەرمایەدارییەوە. ئەرکم ــووە بەدەســت س ــەال ب ھ
و  ژیــان  بــەر  بخەینــەوە  تروســکایەک  تــا  زۆرە 
مرۆڤایەتــی، پێمــوت ھــاوڕێ دەزانــم سیاســییەکان 
فریشــتە نیــن، دەزانــم باشــترینیان بــەر ناشــیرنی 
مرۆڤــە  دۆزینــەوەی  ســەختە  کەوتــوون.  ڕۆژگار 
جوانــەکان. ھــاوڕێ بێتاقەتــم؛ خەمــی داھاتــووی 

مرۆڤایەتیمــە. نەھەماتــی ڕووی لــە مــرۆڤ کــردوە 
ــواش  ــواش ھێ ــووە. ھێ ــان ھات ــا بینەقاقام ــەڕ ت ش
ماڵئاوایــم لێکــرد و پــارک و شــار و تەرمیناڵــی 
بۆریــس  بــۆ  گەڕامــەوە  و  جێھێشــت  پاســەکانم 

ئایرســی پایتەخــت.

ئۆنالینــی  کۆمپانیایەیکــی   Uber ئوبــەر   (*) 
دەتوانیــت  مۆبیالکەتــەوە  ڕێــگای  لــە  تەکســییە 
خــۆت ئۆنالیــن بکەیــت و کاریــان لەگــەڵ بکەیــت 
دەبێــت.  ئــەوان  بــۆ  داھاتەکــە  بیســتی  لەســەدا 
دنیــا  وتانــی  لــە  زۆرێــک  لــە  ئوبــەر  ئێســتا 
خەریکــی خزمەتگوزارییــە و بــۆ شــەش ســاڵ دەبێــت 

کاریــان لەگــەڵ دەکــەم. 

ئاسۆی ژیاندۆست
لەندەن زەمەنی کرۆنا

ئاسۆی ژیاندۆست
لەندەن زەمەنی کرۆنا

ئەنتۆلۆجیای شیعری کرێکاریی کوردی
چاپ و بو بۆوە

ــە ــوردی) ل ــی ک ــای شــیعری کرێکاری ــی (ئەنتۆڵۆجی کتێب
نووســین و ئامادەکردنــی عەبــدو سڵێمان(مەشــخەڵ)
ە، کــە لەالیــەن ناوەنــدی ھونــەر و ئەدەبــی کرێکاریــی
ھانــا چــاپ و بــو کراوەتــەوە، کەوتــە بــەر دیــدەی
خوێنــەران.  ئەنتۆڵۆجیــای شــیعری کرێکاریــی کــوردی
پوختــەی کــۆی بزووتنــەوەی شــیعری کرێکارییــە لــە ١٩٢٤
ــنامە ــە پێشــەکی و سوپاس ــە ل ــە جگ ــا ٢٠١٨. ئەم وە ت
ســلێمانی ھــاوڕێ  پێشــەکییەکی  و  ســەرچاوەکان  و 
لێکۆڵینەوەیەکــی ھەروەھــا  و  قاســمیانی(کاکە)، 
ئەدەبــی مێژوویــی تێروتەســەلیش لەســەر بزووتنــەوەی
شــیعری کرێکاریــی کــوردی لەالیــەن خــودی عەبــدو
تێدایە.شــایانی و  نووســراوە  سڵیمان(مەشــخەڵ)ەوە 
وتنــە ئــەم کتێبــە ٥٩٤ الپەڕەیــە،. ئێســتا ئــەم کتێبــە
شــارۆچکەکانی و  شــار  کتێبخانەکانــی  زۆربــەی  لــە 

.کوردســتان بــە نرخێکــی گونجــار دەســت دەکەوێــت

چاپ و بو بۆوە
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە٩  دیسەمبەری٢٠٢٠ 8 کلتوور و ئەدەب بانیژەی

سڵێمان ( مەشخەڵ) دەینوسێت عەبدو

کەم نین ئەوانەی لە نووسین و وتارەکانیان،
لــە چاوپێکەوتــن و دیــدارە بینراوەکانیــان،
کــە دەکەنــەوە،  لــەوە  جەخــت  بــەردەوام 
دەبێــت ھونەریــی  کاری  و  ئەدەبیــی  دەقــی 
خاڵــی بێــت لــە ئایدیۆلۆجیــا. وەک ئــەوەی
لەســەر بێــت  مۆتەکەیــەک  ئایدیۆلۆجیــا 
ــەم ــی ئ ــان. برەوپێدەران ســینگی دەق و داھێن
نیولیبڕالیــزم پێشــرەوایەتیان کــە  ڕەوتــە، 
دەکات، دەیانەوێــت ئــەو ئامانجــە بپێکــن کــە
پێیەتــی. پێویســتی  ســەرمایەداری  گەشــەی 
ئەویــش خــۆی لــە خامۆشــکردنی ناڕەزایەتییــە
دەبینێتــەوە. کۆمەڵگــەدا  ڕادیکاڵەکانــی 
چــاک نیولیبڕالیــزم  ڕەوتــی  پارێزەرانــی 
دەزانــن کــە ئەدەبــی بــۆرژوازی نــەک ھــەر
بەڵکــو ئایدیۆلۆجیــا،  لــە  نییــە  خاڵــی 
ھەڵگــری ئایدیۆلۆجیایــە. چونکــە ســەرخانی
لــە گوزارشــتە  بــۆرژوازی  کۆمەڵگــەی 
ــە. ــەتداری کۆمەڵگ ــی دەس ــاوەڕی چین بیروب
ســەرمایەدار چینــی  ئایدیۆلۆجیــای  واتــە 
کۆمەڵگــەدا. بەســەر  زاڵــە  ئایدیۆلۆجیــای 
و ڕاســتییە  لــەم  نادیدەکــردن  بــەم 
ئــەو چــاوی خەڵــک و خوێنــەر  خۆڵکردنــە 
ئەرکەیــە کــە ئەدەبــی نیولیبڕالیــزم ئەنجامــی
دەدات. پەیڕەوکەرانــی ئــەو ڕەوتــە ئەدەبییــە
ئــەو دەیانەوێــت  لەڕاســتیدا  بۆرژوازییــە 
دەقانــەی دەنووســرێن باســی ژیــان و خەباتــی
و بەرگــری  باســی  نەکــەن،  کرێــکار  چینــی 
ناڕەزایەتــی و مانگرتــن و شــۆڕش نەکــەن،
باســی شۆڕشــگێرێتی نەکــەن. لــە جیھانبینــی
ئــەم پارێزەرانــەی کۆمەڵگــەی بۆرژوازییــەوە،
باســکردی لــە مارکســیزم و چینــی کرێــکار،
باســکردنە لــە شۆڕشــگێڕێتی و باســکردنیش
لــە شۆڕشــگێڕێتی ئایدیۆلۆجیایــە. کاتێکیــش
دەقێکــی نابێــت  ئەدەبــی  دەقــی  دەڵێــن 
ئەوەیــە مەبەســتیان  بێــت،  ئایدیۆلۆجــی 
و کڕێــکار   باســی خەباتــی چینــی  نابێــت 
ئــەو کرۆکــی  ئەمــە  بــکات.  مارکســیزم 
ئەدەبــی ڕەوتــی  کۆنەپەرســتەی  پەیامــە 
نیولیبڕالیزمــە، کــە نوێنــەران و قســەکەرانی
بــۆ بواریــان  ھــەر  نــەک  کوردســتان  لــە 
ســووریان فەرشــی  بەڵکــو  ڕەخســێنراوە، 
بــۆ بیســتراودا  بینــراو  میدیــای  لەبــەردەم 
ڕاخــراوە کــە تــا بتوانــن بەچاکتریــن شــێوە
ئــەم ژەھــرە بڕژێنــن و خــوڵ بکەنــە چــاوی
لــە ســوپایەک  تــا  خوێنــەر،  و  خەڵــک 
دروســت فیکریــی  ھاندیکاپــی  خوێنــەری 
بکــەن و بــەم لەشــکرەوە بکەونــە دژایەتــی
شۆڕشــگێڕێتی و خەباتــی چینــی کرێــکار دژ
بــە ســتەمی ســەرمایەداری. نەفرەتــی گــەورەی
ئــەم ڕەوتــەی نیولیبرالیــزم لــە ئایدیۆلۆجیــا،
چینایەتــی خەباتــی  گەشــەی  لــە  ترســە 
کرێــکاران. تــرس لــە ئایدیۆلۆجیــا، ترســە
لــە شۆڕشــی شۆشیالیســتی کرێــکاران. پێداگری
ئایدیۆلۆجیــا، لــە  خاڵــی  دەقــی  لەســەر 
ــی ــی جیھەتگیری ــە دژایەتیکردن ــە ل پێداگریی
بــۆ خەباتــی نووســەر  سیاســی- چینایەتــی 
سۆشیالیســتیی. شۆڕشــی  و  چینایەتــی 
فۆبیــای درۆزنانــەی پەیڕەوکەرانــی ئەدەبــی
دووژمنانــەی دژایەتیکردنــی  نیولیبڕاڵیــزم، 
ئــەو نووســەرە خزمەتکارانــەی بۆرژوازییــە،
ــۆ ــەی. ب ــە ڕەواک ــکار و خەبات ــی کڕێ ــۆ چین ب
بەرەنگاربوونــەوەی ئــەم خەونــەی بــۆرژوازی
ئەرکــی کۆنەپەرســتەکانی،  نووســەرە  و 
ئەدەبــی ڕەخنــەی  و  کرێکاریــی  نووســەرانی 
مارکسیســتییە کــە وەمگــۆی ئــەم ھێڕشــە دژە
ئینســانییە ببنــەوە و بــە نووســین و دەقــە
چینایەتییەکانیــان، جیھەتگیریــی کرێکاریــی
ســینگی ســەر  مۆتەکــەی  بــە  بکەنــە  دەق 

کۆنەپەرســتەکەی. ئەدەبــە  و  بــۆرژوازی 

نەفرەتە گەورەکەی ئایدیۆلۆجیا

عەبدو سڵیمان(مەشخەڵ)
کۆتایی مانگی تەممووزی ٢٠٢٠

ھونــەر دەتوانریــت وەکــو چەکێکــی کاریگــەر 
کۆمەیەتــی  نادادپــەروەری  لەبەرامبــەر 
بــەکار بھێنرێــت و ئامڕازێــک بێــت خەڵکــی 
ھونــەری  ئەگــەر  بکرێتــەوە.  وشــیار  پــێ 
شــێوەکاری و مۆســیقا و ســەماکردن، زمانــی 
ھونــەری  ئــەوا  ھەبێــت،  گەردوونیــان 
ــەو  ــی ھەی ــی گەردوون ــش زمانێک کارێکاتێری
ــە  ــە بەرھەم ــتانەی ک ــە پێویس ــە وش ــا ل جی
دەخوازێــت ببێتــە بەشــێک لێــی، ئــەوا خــودی 

وێنــە و تابلۆکــە گەردوونیــن و زمانــی لۆکاڵــی و تەنانــەت شوناســی نووســەریش ناتوانــن ببنــە 
ڕێگــر لەبــەردەم گەیاندنــی پەیامــی ئیشــە ھونەرییەکــە. چونکــە کاریکاتــۆر خــۆی ھونەرێکــی 
گاڵتەئامێــزی نێــو ھونەرەکانــی وێنەکێشــانە کــە جگــە لــە الیەنــە گاڵتەجارییەکــەی، ئامانــج 
ــش و  ــی دەروێ ــد عەل ــە)(١) ھونەرمەن ــان ھونەریی ــی ی ــان سیاس ــی ی ــەی کۆمەیەت ــی ڕەخن لێ
ھونەرەکــەی بەســتراونەتەوە بــە واقیعــی تاڵــی کۆمەڵگــەی کوردییــەوە. بۆیــە دەبینیــن بەشــێکی 
زۆری بەرھەمەکانــی ڕەنگدانــەوەی ھەلومەرجــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەیەتــی کۆمەڵگــەی 
کوردســتانن.الی ئــەم ھونەرمەنــدە و بەتایبــەت ئیشــە تازەکانــی(٢) مەســەلەکانی ژن و ئاییــن 
و سیاســەت بوونەتــە ســێکووچکەیەک کــە عەلــی دەروێــش ئیشــیان لەســەر دەکات.لەڕێــێ 
ــی تاڵــی  ــاو واقیع ــەم سێکووچکەیەشــەوە توانیویەتــی ســەفەرە ئەفســووناوییەکەی خــۆی بەن ئ

ــکات. ــەدا ب کۆمەڵگ

عەلی دەروێش و مەسەلەی ئایین
بــۆ ھونەرمەندێکــی وەک عەلــی دەروێــش کــە 
نزیــک بــە پەنجــا ســاڵی تەمەنــی لــە کوردســتان 
بەســەر بــردووە، ھــچ زەحمــەت نییــە دیاردەکانــی 
نــاو کۆمەڵگــە ببینیــت و ھەســتیارانە مامڵەیــان 
لەتەکــدا بــکات، بەتایبەتیــش کــە ھونەرمەنــد 
خــاوەن پاشــخانێکی مەعریفــی بێــت و دەســەتی 
و  دیــاردەکان  بەســەر  فیکریــی  و  ھونەریــی 
ڕووداوەکانــەوە ھەبێت.عەلــی دەروێــش دەبینێــت 
کــە ئاییــن لەالیــەن تەیفێــک لــە ڕێکخــراو و 
ــی و  ــتی جیھان ــەر ئاس ــییەوە لەس ــی سیاس حیزب
ناوچەیــی و ھەرێمیــدا دووچــاری بەسیاســیکردن 
دەخەنــە  تــری  ئەرکــی  کۆمەڵــی  و  دەبێتــەوە 
سەرشــان و ئــەو ئەرکانــەش ھەمــووی لەســەر 
حیســابی تــاڵ کردنــی ژیــان و توندتر کردنەوەی 
کــە  ڕۆڵێــک  ئینســانەکان.  لەســەر  ســتەمە 
ئیســالمی سیاســی دەیگێــڕێ تــا بڵێــی قێزەوەنــە 
و حیســاب بــۆ ھیــچ بەھایەکــی مرۆیــی نــاکات. 

ــەن  ــی لەالی ــاوان ئەژماردن ــێ شــەجب و بەت ــە ب ــەم ئیشــە ھونەرییان ــتان گەرچــی ئ ــە کوردس ل
گــروپ و ھێــزە ئیســالمیەیکانەوە تێناپەڕێــت و تەنانــەت ئەگــەری ئــەوەش ھەیــە ھونەرمەندەکــە 
تووشــی ناڕەحەتــی و ھێــرش کردنــە ســەر و تەنانــەت کوشــتنیش ببێتــەوە. بۆیــە کاتێــک عەلــی 
دەروێــش ســاڵی ٢٠١٥ کوردســتان جێدێڵێــت، دەســتەکانی ئــاوە دەبێــت و لەڕێگــەی ھونــەرەوە 

ــات.   ــۆی دەردەخ ــی خ تێڕوانینەکان
لــە  بریتییــە  ئاییــن  کۆمەیەتــی  پەیامــی  کــە  ڕوونــە  ال  ئــەوەی  ھونەرمەنــدە  ئــەم 
بەکۆیلەھێشــتنەوەی مرۆڤەکان و بێ دەســتەت کردنیان لەبەردەم ســتەم و زوڵم و زۆر. ئەگەر 
ــدی  ــت لەپەیوەن ــی بێ ــە بنەچــەدا بریت ــرۆڤ ل ــی دروســتکراوی دەســتی م ــن وەک دیاردەیەک ئایی
نێــوان خــودا و مــرۆڤ، ئــەوا لــە دیــدگای ئیســالمی سیاســییەوە بریتییــە لــە دەســتبردن بــۆ 
ھەمــوو گۆشــە و کونــج و کەلەبەرێکــی ژیانــی مرۆڤــەکان و گێڕانــەوەی ژیانــی ھاوچەرخــە 
بــۆ ســەدەکانی تاریکیــی .ئیســالمبوون لەدیــدگای ھێــزە ئیســالمییەکانەوە بریتــی نییــە لــە 
خواپەرســتی، ئەوەنــدەی بریتییــە لــە پەیڕەوکــردن و پابەندبــوون بــە کۆمەڵــی ڕێنوێنــی دژە 
مرۆیــی کــە بەھیــچ کڵۆجێــک لەگــەڵ ســەردەم و ژیانــی مۆدێرنــدا نایەنەوە.کاتێکیــش ھونــەر دژ 
بــەم ھێــزە تاریکــە دەجەنگێــت، شوناســی ڕادیکاڵبــوون و شۆڕشــگێرانە بــۆ خــۆی فەراھــەم دەکات.

ژن و جێوشوێنی ژن الی عەلی دەروێش
ژنــان نیــوەی کۆمەڵــن و وەک فریدریــک ئەنگڵــس دەڵێــت( ئــازادی ھــەر کۆمەڵگەیەکیــش بەنــدە 
بــە ئــازادی ژنــان لــەو کۆمەڵگەیــە)(٣) کۆمەڵگــە ڕۆژھەتییــەکان بەھــۆی پەبەندبوونیــان بــە 
کۆمەڵــی داب و نەریتــی دواکەوتووانــە و ھەروەھــا بــە ئایینــەوە، وەک کۆمەڵگەی پیاوســاالریی، 
تــەواوی یاســا و دەســتوورەکان لــە قازانجــی پیــاودا نووســراون و دانــراون. ژنــان نــەک نیــوەی 
کۆمــەڵ نیــن، بەڵکــە لــە ســەرەتاییترین مافــە سیاســی و  کۆمەیەتــی و ئابوورییەکانــی 
خۆیــان بێبەشــن. مەوقیعییەتــی ژنانــی کوردســتانیش ســەرباری بوونــی ڕێکخــراوە مەدەنییــەکان 

و ڕێکخراوەکانــی ژنــان، ھێشــتا ھــەر لەئاســتێکی خــوار دایــە.
ــو  ــە، بەڵک ــتی پێویســت نیی ــە ئاس ــەر ل ــەک ھ ــورد ن ــی ک ــی ژن ــنبیری و فەرھەنگی ــتی ڕۆش ئاس
زۆریــش لــە خــوارە. گەرچــی دروســت نییــە ژنانــی ئەمــڕۆ بــە ژنانــی دوێنــێ بــەرادورد بکرێــت. 
دەبێــت ئەوەمــان ال ڕوون بێــت ھونــەری کارێکاتێــر کاتێــک دەســت بــۆ ئــەم پرســە گرنگــە 
دەبــات ، ئــەوا دەســتی بــۆ حەیاتیتریــن مەســەلە بــردووە. کاتێکیــش بــە توونــدی ڕەخنــە لــە 
ــە ئامڕازێکــی  ــە ھونەرەکــە دەبێت ــت بەم ــان دەگرێ ــە ژن ــدێ ل ــەی ھەن عەقڵییەتــی دواکەوتووان

ڕەخنەگرانــەی پێشــڕەو لەپێنــاو ھۆشــیارکردنەوەی کۆمەڵگــە.

ناسینی سیاسەت و دەسەت ڕەنگدانەوەی لە کارە ھونەرییەکانی عەلی دەروێشدا
ئاشــکرایە کــە (ئایدیۆلــۆژی زاڵ بەســەر ھــەر کۆمەڵگەیەکــدا بریتییــە لــە ئایدیۆلــۆژی چینــی 
دەســەتدار).(٤) چینــی بــۆرژوازی ھەمیشــە ئــەدەب و ھونــەر و ئەخــالق و یاســا و فەرھەنگــی 
ــۆ خزمەتــی بەرژەوەندییــە چینایەتییەکانــی خــۆی بــەکار دەھێنێــت و ســوودی لــێ دەبینێــت.  ب

سیاســەت لە کوردســتان وەک ســەرخانی ژێرخانێکی وێران و خاپوورکراو و تانکراو، تا ســەر 
ئێســک کۆنەپەرســت و دواکەوتووانەیــە. دزی و تــان و گەندەڵــی تــەواوی جومگەکانــی ژیانــی 
کۆمەڵکــەی کوردســتانی گرتۆتــەوە، ئــەم دیاردەیــە بەئەندازەیــەک تەشــەنەی کــردووە کــە ئەدەب 
و ھونــەر ئەگــەر بایــی نووکــە دەرزییــەک ئینتمــای بــۆ خەڵکــی ســتەمدیدە ھەبێــت، ناتوانــی چــاو 

لەئاســت ئــەم دزی و  تانییــە بچووقێنێــت.

پەتای کوشندەی کرۆنا و ڕەنگدانەوەی الی 
عەلی دەروێش

پەتای کوشندەی کرۆنا وەک پەتایەکی درێژخایەن 
و ســەرتاپاگیر کاریگــەری بەســەر تــەواوی سیســتەم 
و دەزگا ئابوورییەکانی جیھان داناوە و مرۆڤەیاتی 
حاشــاھەڵنەگر.  مەترســییەکی  بــەردەم  خســتۆتە 
زانســتییەکانی  دامــەزراوە  زۆربــەی  گەرچــی 
ــەم  ــن کات ڤاکســینی ئ ــا بەزووتری پێشــبڕکێیانە ت
پەتایــە بدۆزنــەوە، بــەم تــا ســاتی ئــەم نووســینە 
ئــەم پەتایــە توانیویەتــی  لەسەرئاســتی جیھــان 
٦٤٥٠٠٠ کــەس بکوژێــت.(٥). تــا ئێســتاش نازانرێــت 
ئــەم دەردە کوشــندەیە چەنــدی تــر دەخایەنێــت و 
چەنــد کەســی تــر دەکوژێــت. بــەم مرۆڤایەتــی 

بەھەمــوو توانایەکــەوە بەرەنــگاری بۆتــەوە. لــەم نێوەشــدا ھونــەر پشــکی خــۆی بــەر دەکەوێــت. 
دەســتبردن بــۆ ھونــەر و دەرخســتنی ئــەم پەتــا و دەردە کوشــندەیەو  تەنانــەت دەرخســتنی 
ناتوانایــی ئینســان لەبــەردەم ئــەم ئەژدیھایــە ســەمپاتییەکی جــوان و گەورەیــە لــە ھونــەرەوە 
بــۆ نــاو دڵــی مــرۆڤ و پەیامێکــی ئینســانی بــەرزە. عەلــی دەروێشــی ھونەرمەندیــش پێیوایــە 
دەبێــت بــە ھونــەر دژ بــەم کابووســەی ســەر ســنگی ژیانــی مرۆڤایەتــی بجەنگێــت. جەنگێــک کــە 

ــە.  ــەکەی مرۆڤایەتیی ــووە گەش ــان و داھات ــۆ دواڕۆژی ئینس ــەوە ب ــرەوی بردن گ

ئەنجام
ســەرەنجام ڕوانیــن لــە ئیشــە ھونەرییەکانــی 
ئەم چوار پێنج ساڵەی ڕابردوو ھونەرمەندە 
واقیعییــەدا دەبینیــن کــە دەســتی بــۆ ھەنــدێ 
دیــاردە بــردووە و بەرەنگاریــان بۆتــەوە کــە 
بۆتــە ھــۆی ئــەوەی کارە ھونەرییەکانــی لــە 
ئیشــێکی زاتییــەوە بردۆیــە ئاســتی ئیشــێکی 
بــە  بەخشــیوە  پەیامێکــی  و  کۆمەیەتــی 
کارەکانــی کــە گەڕانەوەیــەی ئینســانە بــۆ 
بەھــا  جەوھــەری  دەرخســتنی  و  ســێنتراڵ 
مرۆییەکانــە. ئــەم شوناســە کلیلــی واقیعبوون 
و داھێنانــە و کاک عەلــی دەروێشــی (٦)

ھونەرمەندیــش لێبراوانــە توانیویەتــی جــێ پێــی خــۆی لــە پانتایــی داھێنانــی ھونەریــدا قایــم 
ــکات. ــی خــۆی پێناســە ب ــەری یاخی ــکات و وەک دەنگێکــی ھون ب

سەرچاوە و پەراوێز :
https://en.wikipedia.  (١)بــۆ زانیــاری زیاتــر دەبــارەی ھونــەری کاریکاتێــر بڕوانــە ســایتی ویکیپیدیــا

org/wiki/Caricature

(٢)ئــەم نووســین و ڕاڤەیــە تایبەتــە بــە بــەو بەرھەمــە ھونەرییانــەی ھونەرمەنــد عەلــی دەروێــش کــە لــە دوای 
ســاڵی ٢٠١٥ بــەدواوە کێشــراون، نــەک بەرھەمــە ھونەرییەکانــی پێــش ئــەو مێــژووە. ئــەو بەرھەمانــەی پێــش ٢٠١٥

ڕاڤــە و لێکدانــەوەی تــر ھەڵدەگرن،جیــا لــەم لێکدانەوەیــەی لێــرەدا ئەنجامــم داوە.

(٣)بنەچــەی خێــزان و خاوەندارێتــی و دەولــەت نووســینی فریدریــک ئەنگڵــس وەرگێرانــی لــە ئەڵمانییــەوە کەریــم 
مــەال رەشــید ناوەنــدی توێژینــەوەی شــەھید ئــارام چاپخانــەی تــاران چاپــی یەکــەم ٢٠١٧

(٤)مانیفێســتی حیزبــی کۆمۆنیســت نووســینی کارڵ مارکــس و فریدریــک ئەنگڵــس وەرگێرانــی لــە ئینگلیزییــەوە 
موســلیح شێخولئیســالم(ڕێبوار) چاپــی یەکــەم ١٩٨٨.

و   ١٩ کۆڤیــد  دۆخــی  دەربــارەی  ورد  زنیــاری  بەدەســتھێنانی  بــۆ  جیھانیــی  تەندروســتی  ســایتی  (٥)بڕوانــە 
https://www.google.com/search?q=coronavirus&rlz=1C- دەرئەنجامەکانــی 

1CHBF_enCA815CA815&oq=corona&aqs=chrome.3.69i57j35i39l-
2j0l5.18073j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 (٦)عەلــی دەروێشــی ھونەرمەنــد ســاڵی ١٩٦٦ لەشــاری کەرکــووک لەدایــک بــووە. خوێندنــی 
ســەرەتایی و ناوەنــدی ھــەر لــە کەرکــووک تــەواو کــردووە. ســاڵی ١٩٨٥ لــە پەیمانــگای 
ھونەرەجوانەکانــی موســڵ لەســەر نەکردنــی (جیــش الشــعبي) فەســڵ دەکرێــت و ھــەر ئــەو 
ســاڵەش کەرکووکــی زێــدی جێدێڵێــت و دەچێتــە شــاری ھەولێــر. یەکــەم پێشــانگای لــە ســاڵی 
ــا ٢٠٠٣ ــوان ســانی ١٩٩٨ ت ــە نێ ــان ل ــووک و پاش ــە کەرک ــث) ل ــن الحدی ١٩٨٥ لە(قاعــة الف

چەندیــن پێشــانگای ھونەریــی تــر دەکاتــەوە. لــەدوای ٢٠٠٣ وە دەگەڕێتــەوە شــاری کەرکــووک 
و خەریکــی بەرەوپێــش بردنــی کاروانــی ھونــەری خــۆی دەبێــت. ســاڵی ٢٠١٥ دەرفەتــی ئــەوەی 
ــە فەرەنســا، مەڵبەنــدی قوتابخانــە ھونەرییــەکان  ــۆ ھەڵدەکەوێــت کوردســتان جێبێڵێــت و ل ب

بگێرســێتەوە.

بە ھونەرەکەیەوە دەجەنگێت
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بــۆ ھــەر یەکێکمــان کە ئاگای لە خرۆشــانە جەماوەریەکانی 
کوردســتان بێــت یەکســەرە ســەرنجی دەچێتــە ســەر ئــەو 
وێنانــەی کــە لــە تــۆڕە کۆمەیەتیەکانــدا بودەکرێنــەوە، 
لەو وێنانەدا تەنھا دوو شت تێـــیدا بەرجەستەیە، ئاگر و 
دووکــەڵ! وێنــەی ســووتاوی بــارەگای حزبــەکان و فەرمانگــە 
تووڕەیــی،  ڕق،  لــە  پوخــت  ئایکۆنێکــی  حکومییــەکان 
ــەر  ــە س ــە دەڕژێن ــات ک ــك دەرەخ ــتەپاچەیی جەماوەرێ دەس
دەســەت  بەھانــەی  لــە  کەمێــك  ئەگــەر  شــەقامەکان!. 
دووربکەوینــەوە کــە ھەمــوو ئــەو کارانــەی خۆپیشــاندەران 
پێھەڵدەســتن بــە "تەخریــب" و دەســتی دەرەکــی ئەرگومەنــت 
شــوێن ھۆکارەکانــی پەنابردنــی  بــە  بگەڕێیــن  و  دەکات 
و  بــارەگاکان  ســوتاندنی  و  کاری تەخریــب  بــۆ  خەڵــك 
فەرمانگــە فەرمیــەکان ئــەوا ناچاریــن بچینــە نــاو ئــەو 
جەمــاوەری  سۆســیۆلۆژیانەی  و  کۆمەیەتــی  ھــۆکارە 

خرۆشــاوەوە و لێــرەوە ھەڵســەنگاندێکی تــر بکەیــن.

نواندنــی  و  تێکــدان  و  ســوتاندن  ســایکۆلۆژییەتی 
ــاوەن  ــێت و خ ــی سەرش ــاری جەماوەرێک ــژی، ڕەفت تووندوتی
نەخۆشــی دەروونــی نیــــن و بیـــانەوێت بــەم کارە ســەرنجی 
بــۆ  ھەوڵدانــە  بەڵکــو  ڕاکێشــن،  خۆیــان  بــۆ  کۆمەڵگــە 
گێڕانــەوەی شوناســێك کــە لــە دەســتیان چــووە! ھەســتی 
ھاڕیــن و ھیــچ بــوون الی گەنجانــی یاخــی بەرئەنجامــی 
ســتەمی دەســەت و جیاوازییــە چینایەتیــە گەورەکانــە لــە 

کۆمەڵگــەی کوردیــدا. بــەم بــۆ کاری تێكــدان و ســوتاندن؟

تــاك لــە ژیانــی ڕۆژانــەی خۆیــدا بــە شــێوەیەکی ئاگاھانــە 
و ئامانجدارانــە ڕەفتــار دەکات بــەم کاتێــك پەیوەســت 
ــەوە  ــادە ئ ــەر ج ــایکۆلۆژیەوە لەس ــی س ــە مێگەلێک ــت ب دەبێ
خەســڵەتی ئاگاھانــەی تاکییەتــی خــۆی لەدەســت دەدات 
ــە کوتلەیەکــی جەماوەریــی ناھوشــیار  و ئەبێتــە بەشــێك ل
ڕۆحیەتــی  و  حەماســەت  زیاتــر  کــە  یەکگرتــوو  بــەم 

ــڵ! ــی عەق ــەك حوکم ــات ن ــوەی دەب ــی بەڕی جەمع

ئــەو  ســایکۆلۆژی  مێگەلــی  لــە  مەبەســتمان  لێــرەدا 
جەماوەرەیــە کــە خاوەنــی مێنتاڵیتیـــتێکی دەســتەجەمعییە. 
لــە  نموونــە  بــۆ  خەڵــك  ئاســایی  کۆبوونەوەیەکــی 
گۆڕاپانێکــی گشــتیدا بــە مێگەلــی ســایکۆلۆژی ناونابرێــت. 
بــەم  بــن  کــەس  پێنــج  دەکرێــت  ســایکۆلۆژی  مێگەلــی 
دەبێــت کاریگەرییەکــی حەماســی و گــەورە کۆیــان بکاتــەوە، 
مێگەلێکــی  دەبنــە  ھەموویــان  میللەتێــك  جــار  ھەنــدێ 

کۆببنــەوە! ئــەوەی  بەبــێ  ســایکۆلۆژی 

ســایکۆلۆژی  مێگەلــی  تایبەتمەندیەکانــی  لــە  یەکێــك 
ئەوەیــە کــە ھەموویــان دەبنــە ھەڵگری یــەك ڕۆح ئەگەرچی 
بیرکردنــەوە  و  مــەزاج  یەکێکیــان خاوەنــی  ھــەر  ڕەنگــە 
بــە  بــەم  بێــت،  جیــاواز  چینایەتــی  باکگراونــدی  و 
کۆبوونەوەیــان لــە دەوری یــەك ئامانــج ھەموویــان دەکاتــە 

خاوەنــی یــەك جەســتە، یــەك کائینــی تــازە بــۆ ماوەیەکــی 
کاتــی و بــۆ ئەنجامدانــی ئەکشــنێکی کاتیــی.

کــە  دەبێــت  ڕازی  تاکێــك  چــۆن  ئــەوەی  پرســیاری 
تایبەتمەندیەکانــی خــۆی بســڕێتەوە و ببێتــە ھەڵگــری 
گەورەتــر  جەماوەرێکــی  کــە  تــر  ســیفاتێکی  کۆمەڵــە 
ھەڵگریەتــی؟ یەکێــك لــە ھۆیەکانی ئەو دەســتبەرداربوونە 
بــە  پەیوەســتبوونیەوە  لەڕێــی  تــاك  کــە  ئەوەیــە 
جەمــاوەرەوە ھەســت بــە ھێزێکــی گەورەتــر دەکات لــە نــاو 
جەمــاوەردا بۆیــە ملکەچــی یاساکەشــی دەبێــت. یەکێكــی 
تــر لــە ھۆیــەکان بەرپرســیارنەبوونە. ھەســتکردن بــە 
بەرپرســیارێتی ڕێگــری لــەوە دەکات کــە تــاك دەســتنەبات 
بــۆ کۆمەڵێــك ئاکــت کاتێــك کــە خــۆی بێــت بــەم بــە 
ــەو  ــت ل ــنتر دەتوانێ ــاوەردا ئاس ــەڵ جەم ــی لەگ تێکەڵبوون

دەرچێــت. بەرپرســیارێتییە 

جەماوەری خرۆشــاوی شــار و شــارۆچکەکانی کوردســتان ئەو 
بــارەگا و فەرمانگانــە بــە موڵکــی خــۆی و گشــتیش نازانێــت 

بۆیــە زۆر بــە ســادەیی دەیانســووتێنێت!

ژێــر  لــە  ســاڵ  ســی  درێژایــی  بــە  کوردســتان  خەڵکــی 
دەســەتی کۆمەڵێــك ســەرمایەداری خێڵەکــی و بەربــەری 
دەســت و پەنجــە نــەرم دەکــەن. دەســەتێك کــە ئــەوەی 
بــە الیــەوە گرنــگ نیــە خــودی ئــەو خەڵکــە و دابینکردنــی 
ســەرەتاییترین پێداویســتیەکانیەتی. ئــەم دەســەتە ھیــچ 
پەیوەندیەکــی بــە خەڵکــی کوردســانەوە نەمــاوە و تەنانەت 
کەڵەکەکردنــی سەرمایەکانیشـیـــان لەڕێــی میکانیزمێکــی 
تــری ســەرمایەوە بەڕێدەچێــت کــە نموونەکــەی تەنھــا لــە 
کوردســتان بوونــی ھەیــە. ســی ســاڵە خەڵكــی نازانــن چــۆن 
ــانێکی کەمــێ  وە بــە چ ڕێگەیــەك داواکاریەکانیــان بــۆ ژیــ
باشــتر و بــۆ بەدەســتھێنانی مافەکانیــان بــەرز بکەنــەوە 
بــۆ دەســەت! ھیــچ میکانیزمێکــی کۆمەیەتــی و قانوونــی 
پەیــدا نابێــت بــۆ بەرزکردنــەوەی ھیــچ داخوازیــەك! ھیــچ 
ــراوە،  ــمی نەناس ــە ڕەس ــی ب ــۆ خەڵك ــە ب ــەم وت ــك ل مافێ
دەوڵــەت و حکوومــەت نیھادێکــن بــۆ خەڵەفاندنــی خەڵــك 
ئەمــە  تانیەکانیــان.  و  دزی  بــە  شــەرعیەت  دانــی  و 
وایکــردووە کــە گاپێکــی گــەورە بکەوێتــە نێــوان خەڵــك و 
دەســەتەوە. لێــرەوە ســوتاندنی بــارەگاکان و ئــەوەی کــە 
پێــی دەوترێــت موڵکــی گشــتی ســەرەڕای تووندوتیژیەکــەی 
بــەم پەرچەکردارێکــی سروشــتی ئــەو خەڵکەیــە بەرامبــەر 
بــەو ھەمــوو تووندوتیژیــەی لــە مــاوەی ئــەم ســی ســاڵەدا 
بەرامبــەری دەکرێــت وە پەیامێکیشــە بــە دەســەتداران 
دەڵــێ، ئێمــە ئێوەمــان چنــگ ناکەوێــت چونکــە ئێــوە لــە نــاو 

عومەر خەتات

ڕەوت: ســوپاس بۆ ئەو کاتەی کە دەیبەخشــیت 
لەســەر  ماوانــەدا  لــەم  تــۆ  ڕۆژنامەکــە.  بــە 
زۆرێکــی ئــەو ڕووداوانــەی کــە لەنێــو میدیــای 
کوردیــدا بوبونەتــەوە، ســەرنجی تایبەتــی خــۆت 
بیروڕاکانــی  زۆرەوە  بەناڕەزایەتیەکــی  ھەبــووە، 
بــە  ســەبارەت  نمونــە  بــۆ  دەنوســی  خــۆت 
چەمچەمــال،  خوشــکەکەی  دوو  "کوژرانــی 
کوژانــی ژنەکــەی کــەالر لەالیــەن ســێ براکەیــەوە، 
دھــۆک،  ســۆلینای  دەســتگیرکردنی  کێشــەی 
ھەروەھــا کیــژە (١٣) ســانەکەی کــە لەبــری 
قــەرز ھاوســەرگیری پێکرابــوو، ..." لەســەر زۆر 
الیەنــی کلتــوری نیرســاالری، دەســتەپاچەیی ژنــان 
و ناکارامەیــی ڕێکخراوەکانــی ژنــان دەنوســیت و 

ڕەخنــە دەگریــت ... بــۆ ئەمــە ھەیــە؟

ھۆزان مەحمود: 

زۆر ســوپاس بــۆ ئێــوەش بــۆ ئــەم چاوپێکەوتنــە. مایــەی 
ھەمــوو  لــەو  دەبێــت  مــرۆڤ  بێگومــان  خۆشــحاڵیمە. 
ناعەدالەتــی و کۆنەپارێــزی و ژنکوژییــەی کوردســتان 
ــە ســەرەڕای حکومەتێکــی خەمســارد و  ــت. ئێم ــووڕە بێ ت
بێبــاک بەرامبــەر ژیانــی خەڵــک لــە کوردســتان بەگشــتی 
و ژنــان بــە تایبەتــی، لــەو الوە کێشــەی خەمســاردی و 
ــەر زۆر  ــە. ئەگ ــمان ھەی ــی ژنانیش ــی ڕێکخراوەکان بێباک
وردتــر قســەبکەم، لــە ســاڵی (٢٠٠٣) بــەدواوە واتــە لــە 

دوای ڕوخانــی ڕژێمــی 
بەعســەوە، بــە ســەدان 
ــی  ــن ج ــراوی (ئی ڕێکخ
ــان  ــی ژن ــۆ پرس ــۆ) ب ئ
ئەمــە  دامــەزراون، 
ئــەوەی  ســەرەڕای 
حیزبێکیــش  ھەمــوو 
تایبــەت  ڕێکخــراوی 
ھەیــە.  ژنانــی  بــە 
حکومەتــی  ھــەم 

و  ئەمریــکا  وەکــو  حکومەتەکانــی  ھــەم  و  ھەرێــم 
یەکێتــی ئەوروپــا و زۆری تریــش، بــە ڕاســتەوخۆ یــان 
ــەوە  ــەکان و یوئێنیش ــراوە نێودەوڵەتی ــەی ڕێکخ ــە ڕێگ ل
ســانە ملیۆنەھــا دۆالر دەدەنــە بەشــێک لــەم ڕێکخــراوی 
( ئیــن جــی ئــۆی) ژنانــە بــۆ ڕاپەڕاندنــی کۆمەڵێــک 
ــی  ــی ژن ــە واقیع ــڕاو  ل ــارە و داب ــی ســواو و دووب چاالک
کــورد. بــۆ نمونــە؛ ماوەیــەک ســەرقاڵیان  کردبــوون 
بــە  ساڵێکیشــە  چەنــد  ئێســتاش  ئاوارەکانــەوە،  بــە 
بڕیــاری (١٣٢٥)ی یوئێــن و بەشــداری ژن لــە ئاشــتی و 
بنیاتنانــەوەدا و پرســی بەشــداری ژنــان لــە پەرلەمــان 
و سیاســەتدا و دروســتکردنی ژنــی ســەرکردە و کۆمەڵێــک 
ژمارەیــەک  تەنھــا  کــە  نیۆلیبراڵــی،  پڕۆگرامــی 
لێــی.  ســودمەندن  ناوەنــد  مــام  چینــی  گەنجــی  لــە 
ــی  ــە و ژنان ــی کۆمەڵگ ــوان ژنان ــک لەنێ ــرەوە دابڕانێ لێ
ڕێکخراوەکانــدا ھەیــە کــە بوونــە چینێکــی پڕۆفیشــناڵ 

و ســەرۆک و مودیــر، کــە ھیــچ بەرژوەندیەکیــان لەگــەڵ 
ژنانــی چینــی کرێــکار و ھــەژار و کەمدەرامەتــدا نییــە. 
ئەمــە ئــەو دیمەنەیــە کــە ئێســتا کوردســتان و ئێراقیشــی 

بەداخــەوە. گرتۆتــەوە 

بکەیــن  تــر  بنەڕەتــی  پرســیارێکی  بــا  ڕەوت: 
ئایــا کێشــە و چەســانەوەی ژنــان، بابەتێکــی 
یــان  ئایینیــە؟  سیاســیە؟  کلتورییــە؟ 
ســەرمایەدارییە؟ سیســتەمی  دەرھاویشــتەی 

ھۆزان مەحمود: 

زادەی  ژن  پەراوێزخســتنی  و  چەوســانەوە  کێشــەی 
گەشــەکردنی  و  ژیــان  لــە  گۆڕانکاریــە  ڕەوتــی 
شارســتانیەتەکاندا، کــە ھەرکامــە و خوازیــاری جۆرێــک 
ــەیری  ــە س ــەر ئێم ــووە. ئەگ ــدەری ب ــدی جێن ــە پەیوەن ل
ــە مێــژووی مرۆڤــدا  کۆنتریــن تێکســتەکان بکەیــن کــە ل
نوســراون دەبینیــن وێنــای ژن بــە پێــی ســەردەمەکان 
گــۆڕوان، بــەم بــە شــێوەیەکی گشــتی ژن ھەمیشــە وەکــو 
ڕەگــەزی الواز ، ئاژاوەگێــر و نــا ئەقنــی و ســۆزدار 
وێناکــراوە، کــە پێویســتە کۆنتــرۆڵ بکرێــت لەالیــەن 
پیــاوەوە. لەمــەش خراپتــر، توندوتیــژی و دەســتدرێژی 
بۆســەر ژنــان و بێمــاف کردنیــان لــە زۆرێــک لــە چیــرۆک 
ڕۆمەکانــدا  و  گریــک  کۆنەکانــی  داســتانە  و  شــیعر  و 
کــە  لــە کتێبــە ئاینیەکانــدا  ھەیــە. دوای ئەمانیــش 
ــر چەوســانەوە. ــە ژێ ــە جۆرێکــی تــر ژن دەخن دیســان ب

ــە  ــوو کێشــەی ژن ل ــن؛ ھەم ــا بڵێی ــە تەنھ ــەر ب ــە گ ئێم
جیــاوازی چینایەتیــدا کۆبۆتــەوە و بــە نەمانــی سیســتمی 
ســەرمایەداری ئــەم کێشــە لــە مێژانــە کۆتایــی دێــن! ئەوا 

بــە بــڕوای مــن دەکەوینــە ھەڵــەی گــەورەوە. کێشــەی ژن 
بــەر لەسیســتمی ســەرمایەداریش ھەبــووە. ئــەم کێشــەیە 
پەیوەنــدی بــە ھێــز و ھەیمەنــەی ڕەگەزەکانــەوە ھەیــە 
بەســەر  نێــر  ڕەگــەزی  بەتایبــەت  یەکتــردا.  بەســەر 
مێــدا. دیــارە ئەمــە لــە ســەردەمە جیاکانــدا گۆڕانــکاری 
ــان  ــگاری ژن بەســەرداھاتووە. بەشێکیشــی بەھــۆی بەرەن
خۆیانــەوە، بەتایبــەت لــە ســەدەی نــۆزدە بــەدواوە لــە 
سیاســەت  وەک  جیاوازەکانــی  کایــە  و  گشــتی  فــەزای 
توانیویانــە  ئابووریــدا  و  کار  بــازاڕی  و  کولتــور  و 
بوونــی خۆیــان تــا ڕادەیــەک بســەپێنن، بــەم ئەمــەش 
کۆتایــی بــە ســتەم لــە دژی ژنــان نەھێنــاوە، جیــاوازی 
چینایەتــی، بێــکاری و ھــەژاری و کاری تاقەت پڕوکێنی 
ــتاش  ــا ئێس ــژی ت ــی توندوتی ــوو جۆرەکان ــاڵ، ھەم ناوم
ــدا ڕاگرتــووە. ئەمــەش  ــەرگ و ژیان ــوان م ــە نێ ــی ل ژنان
پێویســتی بــە وەم دانــەوە و ڕێکخســتنی ھەمــە الیەنــە 
دەبێــت  ڕزگاری  بــۆ  ژنــان  خەباتــی  بێگومــان  ھەیــە. 
دژایەتیکردنــی جیــاکاری چینایەتــی و کاپیتاڵیــزم لــە 

ــکات. ــدا بەرجەســتە ب خۆی

ڕەخنــەت  وتاریشــدا  ھەنــدێ  لــە  تــۆ  ڕەوت: 
لــە سیاســەتی نیولیبرالیزمــی ئــەم ســەردەمە 
گرتــووە، بــە دروســتکردنی ھەندێــک ڕێکخــراوەی 

موزەیەفیشــەوە بــۆ بەرگــری لــە ژنــان.

ھۆزان مەحمود: 

لــە  ڕەخنــە  ســەردەمەدا  لــەم  ناکرێــت  بێگومــان، 
ســەرەکی  ھۆکارێکــی  چونکــە  نەگریــن،  نیۆلیبرالیــزم 
ســەدی  لــە  یــەک  الی  ســەرمایەیە  بوونــی  کەڵەکــە 
دانیشــتوان و بێکارکــردن، ھــەژاری و بەتایبەتکردنــی 
بــۆ  پێوەیــە  نەھامەتــی  تەنھــا  کــە  گشــتی  کەرتــی 
نیۆلیبرالیزمــە.  زادەی  ئەمانــە  ھەمــوو  خەڵــک، 
دۆزی  کــۆی  کورتکردنــەوەی  سیاســەتی  لەھەمانکاتــدا 
ژن بــۆ بــە دەســەت، گەیشــتنی کەمینەیــەک لــە ژنــان 

چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەی "ڕەوت" لەگەڵ ھۆزان مەحمود، فێمینیست، 
چەپ و شارەزا لە بواری جێندەردا.

ئامادەکردنی: بابان ئەنوەر
بــۆ دوەمیــن ســاڵ  ڕۆژانــی (١٨-١١-٢٠٢٠، تــا ٢٧-١١-٢٠٢٠) 
ســلێمانی  لــە  کتێــب  نێودەوڵەتیــی  پێشــانگای  لەســەریەک 
وتــی   (١٨) لــە  پێشــانگاکە  بەشــداربوانی  کرایــەوە. 
جیــاوازەوە ھاتبــوون، کــە خــۆی دەبینییــەوە لــە دوو ســەد (٢٠٠) 
ناوەنــد و دەزگای چــاپ و بوکردنــەوەدا. ئــەم ناوەندانــەش بــە 
زیاتــر لــە چــل و پێنــج ھــەزار (٤٥٠٠٠) ناونیشــان بەشــدارییان 
ــی  ــووری و سیاس ــواری ئاب ــی ناھەم ــە دۆخ ــەراورد ب ــوو. ب کردب
کۆرۆنــا،  ڤایرۆســی  پەتــای  بەربویــی  مەترســییەکانی  و 
ڕادەی بەشــداریی خوێنــەران لــە پێشــانگاکەدا لــە ئاســتێکی 
بــەرزدا بــوو، کــە بــە گوێــرەی ئامارەکانــی کۆمپانیــای ڕێکخــەر، 
نزیکــەی ســەد ھــەزار (١٠٠،٠٠٠) کــەس ســەردانی پێشــانگایان 

ــردوە. ک

کۆمپانیایەکــی  الیــەن  لــە  ســانە  پێشــانگایە  ئــەم 
بازرگانییــەوە دەکرێتــەوە، کــە زەویــی و جێگــەی کردنــەوەی 
پێشــانگاکەی بــۆ چەندیــن ســاڵ لــە حکوومــەت بەکــرێ گرتــوە، 
ــی  پاشــان بەدەســتھێنانی قازانجــی خــۆی خســتوەتە ســەر کرێ
بەشــداریکردن و خزمەتگوزارییــەکان، ھــەر بۆیــە لەچــاو ســاڵی 
ڕابــردوودا بــۆ ھــەر مەترێــک دە (١٠) دۆالر زیــادی کــردوە، 
بــە جۆرێــک ســاڵی ڕابــردوو یــەک مەتــر جێگــە بــە شەســت 
(٦٠) دۆالر بــوو، ئەمســاڵ بــوە بــە حەفتــا (٧٠) دۆالر، کــۆی 
ڕووبــەڕی بەکرێــدراوی پێشــانگاکەش ھــەزاران مەتــرە! گرانیــی 

بەشــداربوە  دەزگا  نیگەرانیــی  پێشــانگاکە،  کرێــی 
ناوخۆیــی و بیانییەکانــی لــێ کەوتبــوەوە، بــە جۆرێــک 
ھەندێــک دەزگا نەیتوانیــوە بــە فرۆشــتنی کتێــب، کرێــی 
عەرەبییەکانیــش  دەزگا  دەربھێنێتــەوە.  جێگەکــەی 
نیگەرانــی ئــەم دۆخــە بــوو و باســیان لــەوە دەکــرد کــە 
ئەگــەر ھیــچ ھانــدان و پاڵپشــتیییەکیان نەبێــت، ئامــادە 

نییــن ســاڵی داھاتــوو بەشــداریی بکەنــەوە.

لــە ڕاســتیدا دۆخێکــی لــەم جــۆرە جێگــەی نیگەرانییــە، 
کــە نــە حکوومــەت و نــە کۆمپانیاکــەش ئامــادە نەبــوون 
لــە کرێــی دەزگاکان کــەم بکەنــەوە، تــا ئەوانیــش نرخــی 
کتێبــەکان زیاتــر بــۆ خوێنــەران دابشــکێنن، چوونکــە 
وەک ئاشــکرایە کۆمەڵگــە بــە گشــتی و توێــژی الوان 
و خوێنــەران بــە تایبەتــی، یــان بێــکارن یاخــود لــە 
ــە  ــان ب ــی ڕۆژانەی ــن و کرێ ــدا دەژی ــی ھەژاری نزیــک ھێڵ
زەحمــەت بەشــی ژیانێکــی ســادەیان دەکات. زۆر بــوون 
پێشــانگاکە  لــە  دڵشــکاوانە  کــە  خوێنەرانــەی  ئــەو 
چوونــە دەرەوە بــێ ئــەوەی توانــای ئەوەیــان ھەبێــت 

کتێبــە دڵخوازەکانــی خۆیــان بکــڕن.

ســەرباری ھەمــوو ئەمانــەش، ھێشــتا پێشــانگاکە لــە 
بــوو،  دیــار  پێــوە  کەموکورتیــی  ڕێکخســتنەوە  ڕووی 
ڕێکخــەری  کۆمپانیــای  ســەرەکیی  پیشــەی  چوونکــە 
پێشــانگا، کاری فەرھەنگــی و کتێــب نییــە و تەنھــا 
بــە  ڕاوێژیــش  کەمتریــن  بازرگانییــن،  کۆمپانیایەکــی 

کەســانی شــارەزای بوارەکــە کــراوە. ســەرباری ھەمــوو 
ــە،  ــی دیک ــا و کارگەیەک ــەر کۆمپانی ــەش، وەک ھ ئەوان
کەمتریــن داھاتــی ئــەم پێشــانگایە بــۆ کرێــکاران و 
بەڵکــوو  بــوە،  کۆمپانیاکــە  مانــدووی  کارمەندانــی 
ســەرەوەی  کەســانی  و  خاوەنــکار  بــۆ  ھەمیشــە  وەک 

دەبێــت. کۆمپانیاکــە 

وەک ھەمــوو پێشــانگایەکی کتێــب، ئــەم پێشــانگایەش 
و  بــوون  ھەمەجــۆر  ناونیشــانەکانی  و  بەرھــەم 
ھەمــوو  وەک  نەبــوو.  تایبەتمەنــد  پێشــانگایەکی 
پێشــوازی  کوردســتان،  پێشــووی  پێشــانگاکانی 
پاشــان  بــوو،  بــرەودا  لــە  ئایینییــەکان  کتێبــە  لــە 
مرۆیــی".  "گەشــەپێدانی  بــە  ناســراو  بابەتەکانــی 
ئامــاژەی  گەنجــان  و  خوێنــەران  لــە  زۆرێــک  وەک 
بــە  خزمەتێــک  ھیــچ  بــوارە  دوو  ئــەم  دەدەن،  پــێ 
بردنەپێشــی ئاگایــی چینایەتیــی تاکــەکان و کۆمەڵگــە 
ناکــەن، بەڵکــوو زیاتــر لــە خزمــەت بــە ھێشــتنەوە 
و ڕاگرتنــی دۆخــی بادەســتی سیاســی و کولتــووری و 
کۆمەیەتــی دەکــەن. بێگومــان دۆخێکــی لــەم جــۆرە 
ــەری  ــە ب ــەو بەرھەمان ــۆرکردنی ئ ــن و سانس ــە ڕێگرت ب
بــە کۆڵنــەدان و  ناگیرێــت، بەڵکــوو پێویســتی  پــێ 
بەردەوامیــی نووســەران و وەرگێڕانــی ئــەو بوارانەیــە 
کــە ڕەھەندێکــی شۆڕشــگێڕانە و ئاگاییبەخشــیان ھەیــە 
ــی  ــەم بەردەوامی ــەوە. ئ ــی مرۆڤایەتیی ــە خزمەت و دەچن
و کۆڵنەدانــە، دەبێتــە مایــەی فراوانکردنــی ھەژموونــی 
ڕەخســاندنی  وردەوردە  و  ئەدەبیاتــە  جــۆرە  ئــەم 
ژینگەیەکــی لەبــار، کــە خوێنــەران بــە گشــتی و الوان 
بــە تایبەتــی، ھەســت بــە گرنگیــی خوێندنــەوەی ئــەو 

بــوارە بکــەن.

وێــڕای ھەمــوو کەموکورتییــەکان و ئــەو دۆخەی باســکرا، 
بــەم پێشــانگاکە جێگەیــەک بــوو بــۆ پێکگەیشــتنی 
خوێنــەران و نووســەران و گفتوگــۆی مەعریفــی دەربــارەی 
دیــاردە و بــوارە جیاجیــاکان. ھــاوکات خوێنەرانێکــی 
ئــەو  بــە دوای  زۆر ســەردانی پێشــانگایان دەکــرد و 
کتێبانــەدا دەگــەڕان، کــە ئاســتی ھۆشــیاریی خۆیــان و 
کۆمەڵگەکەیــان بــەرز دەکاتــەوە بــەرەو بیرکردنــەوە لــە 
میتۆدێکــی گونجــاو بــۆ دۆزینــەوەی ئەڵتەرناتیڤێکــی 
شایســتە بــە ژیانــی خۆیــان و بەڕێوەبردنــی جەماوەریــی 
و  کۆنەخــواز  میتــۆدە  لــە  ڕەخنەگرتــن  و  کۆمەڵگــە 
چەوســێنەرەکانی ســەپاندنی ھێز بە ســەر مرۆڤەکاندا.

٥-١٢-٢٠٢٠

کۆشــك و تەالرەکانتانــدا دەژیــن و میلیشــیای پێشــمەرگە 
دەتانپارێزێــت  چەقۆکێــش  ھەزارەھــا  و  ئاســایش  و 
ئەگینــا وەك بارەگاکانتــان ھــەر لەســەر ئــەو شــەقامە 
بــۆ  ســیمبوڵە  بــارەگاکان  ســوتاندنی  دەتانســوتێنین! 

ڕەتکردنــەوەی دەســەتی کوردایەتــی.

تەواوەتــی  بــە  ئێســتادا  لــە  خەڵــك  خرۆشــانەی  ئــەم 
سیاســیە و بەرگێکــی سیاســی لەبەردایــە نــەك داواکاریــی. 
ســەرکوتگەردا  فاشــی  دەســەتێکی  لەبەرامبــەر  خەڵــك 
قەراریــان گرتــووە و داواکاریەکانیشــیان کۆتاییھێنانــە بەو 
دەســەتە نــەك ســەپاندنی چاکســازیی یــان داواکاریــی 
ــاو ئۆپۆزیســیۆنی  ــە ھیــچ الیەنێكــی بەن مووچــە. ھــەر بۆی
پــرۆ دەســەت جارێکــی تــر ناتوانێــت ســواری شــەپۆلی 
ئــەو ناڕەزایەتیانــە ببێــت و شوناســی پێبــدات! ڕەنگــە 

ــە! ــێ شوناس ــە ب ــت ک ــەوەدا بێ ــەی ل جوانیەک

و  ناڕەزایەتیانــە  ئــەم  خوێناویانــەی  ســەرکووتی 
ھەڕەشــەکانی پیاوانــی دەســەت، جەوھــەری بزووتنــەوەی 
کوردایەتــی ســەدبارتر ئاشــکراتر کــرد و دەریخســت کــە 
برســێتی و بێکاریــی، نەبوونــی ئاسایشــی کۆمەیەتــی، 
ئــەم  ســەرەکی  ســیمایەکی  چەوســاندنەوە  و  ســەرکوت 
چاوەڕێــی  زیاتــر  لــەوە  نابــێ  خەڵــك  و  بزووتنەوەیــە 
دەســەتی  ســایەی  لەژێــر  بــن  باشــتر  ژیانێکــی 
ئــەم خۆپیشــاندان و  ئاینــدەدا  لــە  ئەمانــەدا. دەکرێــت 
ســەرھەڵدانی  ھەوێنــی  ببنــە  جەماوەریانــە  خرۆشــانە 
سۆسیالیســتی  کۆمەیەتــی  و  سیاســی  ئەڵتەرناتیڤیكــی 
ــاو  ــۆ ن ــەوە بۆخــوارەوە، ب ــە ســەرەوە بگێڕێت و دەســەت ل

خەڵــك. خــودی 
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کاپیتالیزمــدا.  نــاو سیســتمی  لــە  پایــە  و  پلــە  بــە 
ــراق و  ــتان و ئێ ــە کوردس ــە ل ــەش زۆرە ک ــەی ئەم نموون
زۆربــەی وتانــی تــردا کــە لــە ژێــر ڕەحمەتــی فەنــد و 
داگیــرکاری ئەمریکــی و ھاوپەیمانەکانیانــدان، و بــە 
ــردوە  ــەی ک ــی ھەیمەن ــی نیۆلیبراڵ ــکرا ئەجێندایەک ئاش
بەســەر کــۆی کار و چاالکــی ژنــان و بوارەکانــی تــردا. بۆ 
نموونــە؛ بــۆ کۆنتــرۆڵ کــردن و قۆرخکردنــی بزوتنــەوەی 
ژنــان و کرێــکاران و ھــەر جوڵەیەکــی تــری ڕادیــکاڵ 
ئێــن جــی  و چــەپ، ئەمــان ھاتــوون ئەڵتەرناتیڤــی 
ئۆییــان دروســتکردووە و بــە ملیۆنــان دۆالر دەدنــە ئــەم 
ڕێکخراوانــە بــۆ پرۆگرامــی (کۆتــای ژنــان، بەشــداری 
سیاســی ژن، دروســتکردنی ژنی ســەرکردە و ژنی کارســاز) 
ھتــد. ئــەم پڕۆگرامانــە بــە پێشەســازکردنی دۆزی ژنــە 
و دەرھێنانێتــی لــە خەســڵەتی شۆڕشــگێڕی. دەکــرێ ئــەم 
شــتانە بــۆ کەمینەیــەک لــە ژن ســودی ھەبێــت، بــەم لــە 
ھەمــان کاتــدا دابڕانیانــە لەھــەر فیکــر و دونیابینیــەک 

ــت. ــۆکاڵ بێ ــی ل ــووی واقیع ــە ھەڵق ک

ئێمــە ئەمــڕۆ لــە کوردســتان چینێکــی بازرگانمــان لــە 
ــە  ــان ل ــە خۆی ــەوە ک ــە دۆزی ژن ــووە ب ــت ب ــۆ دروس ژن ب
ــدا کارەکــەری نیپاڵــی و ئەفریقــی ترافیــک  ماڵەکانیان
ئەمانــە  خۆیــان.  خزمەتــی  بــۆ  ڕاگرتــووە  کراویــان 
ھیــچ  گەنجانــدا  خۆپیشــاندانەی  لــەم  تەنانــەت 
ــژی دژی  ــی توندوتی ــە ئیدانەکردن ــوو، ن ــان نەب ڕۆڵێکی
خۆپیشــاندەران و نــە بەشــداریکردن. بەڵکــو بینیمــان کە 
ژنانــی تــر لــە دەرەوەی ئــەم ڕێکخــراوە نیۆلیبرالیانــەی 
ڕێکخــراوە  ئــەم  بــوون.  بەشــدار  ســەربەخۆ  ژنــان 
فەندکراوانــە ئێســتە لەمپەرێکــن لەبــەردەم دروســتبوونی 
ھــەر دونیابینــی و جوڵەیەکــی ژنانــەی کوردیــدا کــە 
ــە کاری ڕێکخســتن و ھــەرەوەزی و ھاوپشــتی  ــاوەری ب ب
ژنانــە ھەبێــت. کــە لەگــەڵ بزوتنــەوە کۆمەیەتیەکانــی 
تــردا لــە مەیدانــدا بێــت بــە خواســتەکانی خۆیــەوە.

رێگا لەبەردەم الوان نەماوە جگە لە راپەڕین، 
ئەمە سەرەتای شۆڕشە، یەكەم تەقەیە

دیــدار لەگــەڵ عەلــی مەحمــود محەمــەد، ھەڵســوڕاوی 
لــە مێژینــەی ناڕەزایەتیــە جەماوەرییــەکان

ڕەوت: ئایا تۆ پێتوایە ئەم خۆپیشاندانانە  بۆ ئاستی 
ڕاپەڕین گەشەیان کردووە؟ .

عەلــی مەحمــود: راپەڕینــە، بــەم راپەڕینــی گەنجنــی زەد  ئــەو گەنجانــەی  تەمەنیــان لــە نێــوان 
(١٥ بــۆ ٢٥) ســاڵە، ئەمانــە  مودمنــی تــۆڕە كۆمەیەتییەكانــن و تایبەتمەنــدی خۆیــان ھەیــە، 
الســایی كــەرەوەی خۆپیشــاندانەكانی جیھــان، ئەمــە دەســتپێكی جوڵــە سیاســییەكەیانە، لێــرەوە 

دێنــە نــاو سیاســەت، بــەم بــەكام بــەرەی سیاســی و بۆچونــی سیاســی دەبردرێــن؟

ــك  ــوو ئەگەرێ ــە، ھەم ــەی چ ــۆی الوازی پێگ ــتان بەھ ــە كوردس ــەم ل ــن، ب ــدەری چەپ ــان دەنگ ــان و ژن ــدا گەنج ــە جیھان ل
كراوەیــە، خواســتی ئەمــان نــان و كار و ئازادییــە، بێــكاری، برســێتی، نەبوونــی ئازادییــەكان، ئــەو ئازادییــەی لــە تــۆڕە 
كۆمەیەتییــەكان بــە نووســینی كۆمێنــت بــە دەســتیان ھێنــاوە، دەیانەوێــت لــە ژیانــی پراتیكــی پیــادەی كــەن، ئــەوان رقــی 
پلــە یەكیــان لــە منداڵــی ســەركردە و بەرپرســەكانە، دەبینــن ھەمــو شــتیان لەســەر ســینی زێڕیــن بــۆ ئامــادە كــراوە، كەچــی 
ھیــچ بوارێــك بــۆ ئەمــان نەمــاوە، ھیــچ ئاســۆیەك بــۆ ژیــان شــك نابــەن، پــارەی ئــەوەش لــە باخەڵیــان نییــە لــە ئیجــە 
خۆیــان بدەنــە ئــاوا، بۆیــە ھیــچ لــە بەردەمیانــا نەمــاوە تەنھــا شــۆڕش نەبێــت، ئەمــە ســەرەتای شۆڕشــە، یەكــەم تەقەیــە.

ڕەوت: بۆ گرنگە لە ھەولێر و دەڤەری بادینان  خۆپیشاندان و چاالکی و ناڕەزایەتی ھەبێت؟

ــت،  ــر دەبێ ــی زیات ــت كارای ــی سەرانســەری بێ ــن، ناڕەزایەت ــك دەھێن ــتان پێ ــە بەشــی  زۆری كوردس ــود: چونك ــی مەحم عەل
بەھــاری (٢٠١٨) كاتێــك خۆپیشــاندان لــە ھەولێــر ئەنجامــدرا، حكومــەت ناچاركــرا موچــە زیــاد  بــكات، دەســتكاری  
ــان ھــەردوو وتــی  ــی خۆی ــە ھێزەكان ــە ل ــە جگ ــەم دوو حیزب ــن، ئ ــاد بكەی ــە ی ــەوە ل ــت ئ ــەم نابێ ــكات، ب ــەكان ب لێبڕین
ئیقلیمــی ئێــران و توركیــاش دەیــان پارێــزن، ئەمــان وەكیلــن، چەنــدە چارەنوســیان لــە ســەری رەش  و دەباشــانە، زیاتریــش 

ــە. ــاران و ئەنقەرەی ــە ت وا ل

ڕەوت: تــۆ یەکێــک لــە ھــەرە لەمێژینەکانــی ھەلســوڕاوێکی ماندونەناســی کەرکــوک و ھەولێــری، تەجرەبــەی 
خــۆت بــە تایبــەت ســەبارەت بــەم خۆپیشــاندانە چیــت پێدەلێــت؟

ــەوە،  ــەر ھەڵدەدەن ــاندانانە س ــەم خۆپیش ــت، ئ ــم دەڵێ ــن پێ ــی م ــەیە، ئەزموون ــەو پێناس ــۆ ئ ــوپاس ب ــود: س ــی مەحم عەل
خۆپیشــاندەران دەبێــت خۆیــان رێكبخــەن، رێــگا نــەدەن دەڵەكانــی سیاســەت ڕوحــی خۆپیشــاندانەكانیان لــێ  بــدزن، 
خەڵكانــی موچــە بــا ناتوانــن  نوێنەرانــی نــان و كار و ئــازادی ئــەوان  بكــەن،  رێــگا لەبــەردەم الوان نەمــاوە جگــە لــە 
ڕاپەڕیــن، چونكــە ژیانیــان لــێ داگیــر كــراوە، راپەڕیــن بــەم تــەرزە دەبێتــە نەرێــت و وردەوردە نــەوەی ئەلفــاش  پەیوەســت 

دەبێــت بــە ڕاپەڕینــەوە.                                                                                                               
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ھەیــە،   کەســانێک  و  الیــەن  ھەنــدێ     ئەگەرچــی 
خەڵکــی  زۆرینــەی  نــەداری  و  ھــەژاری  پێیانوایــە 
کــە  بەتایبــەت  ســاڵێکە،  چەنــد  زادەی  کوردســتان، 
ئــەو  زەمینــەی  و  ســەریانھەڵداوە  ھــۆکار  کۆمەڵێــک 
ھــەژاری و دەرد و مەینەتییەیــان ڕەخســاندووە، ئەوانــە 
پێیانوایــە کــە ئــەوە ســەرھەڵدانی داعــش و ھێــرش 
ســەر  خســتووەتە  زۆری  فشــاری  پەالمارەکانێتــی  و 
حوکمڕانــی حیــزب و الیەنــە سیاســی یــەکان بــەم بۆنــەوە 
ئــەو  ڕەدکردنــەوەی  بــۆ  زەبــەالح  و  زل  بۆدجەیەکــی 
ھێرشــە و ســنوردانان بــۆ شــوێنەوارەکانی تەرخانکــراوە، 
ئــەو شەڕپێفرۆشــتنەدا، ھەزارەھــا  ئاکامــی  لــە  ھــەر 
ئــاوارە ڕوویکردووەتــە ھەرێمــی کوردســتان و ئەمــەش 
تواناکانــی  و  ھەرێــم  حکومەتــی  لەســەر  فشــارەکەی 
زۆرە  ســانێکی  الیەنانــە  ئــەم  ھــەر  زیاترکــردووە، 
ســەرچاوەی ئــەم ڕۆژگارە ڕەشــەی ئەمــڕۆ دەگەڕێننــەوە 
بــۆ سیاســەتی ڕەگەزپەرســتانەی دەســەتدارانی بەغــدا 
و دەرودراوســێ، کــە مەبەســتیانە ئــەم قــەوارە نیمچــە 
نەبــێ،  ھەربــەردەوام  نــەک  ھەرێــم  ســەربەخۆیەی 
بەڵکــو بپوکێتــەوە و بــەرەو نەمــان بچــێ، الیەنگەلێکــی 
ــەوە  ــم، دەگەڕێنن ــەی ھەرێ ــەم بارودۆخ ــەن، ئ ــش ھ تری
بــۆ پاوانخــوازی سیاســەتی شکســتخواردووی الیەنێکــی 
کێشــە جۆراوجــۆرەکان  مەســەلە و  لــەزۆر  دیاریکــراو، 

دا....

ھــۆکار  چەنــد  الیەنــەکان،  بیانــووی  دا،  لەڕاســتی 
ســەرچاوەی  ئــەوەی  ناکەنــە  کاریگەربــن،  چەنــد  و 
خەڵکــی  نەھامەتیــەی  و  ڕۆژڕەشــی  ئــەم  بنەڕەتــی 
کوردســتان بــن. ئــەوە ڕاســتە ھەریــەک لــەم ھۆکارانــە، 
دەشــێ بــەم ڕادە تــا ئــەو ڕادە کاریگەریــان ھەبــێ و 
بــەم  خراپترکردبــێ،  و  خراپتــر  بارودۆخەکەیــان 
ئــەوەی ســەرچاوەی ئەســڵی ئــەم بارودۆخەیــە، حیــزب و 
الیەنە ســەرەکیە دەســەتدارەکانی کوردســتان خۆیانن، 
دنیابینییەکانیانــن، پــالن و بەرنامــە و بەرژەوەنــدی 
یەکانــن، وەھــا وەزعێکیــان ڕاگرتــووە، خۆیانن دەســتیان 
ژێرخانــی  ھەســتیارەکانی  جومگــە  ھەمــوو  بەســەر 
ئابــوری و بازاڕداگرتــووە، ھەریــەک لەڕێــی ئەندامــان و 
ــدووە  ــان دامەزران ــن کۆمپانیای ــەوە، چەندی الیەنگرانیان
و بەتــەڕ و وشــک لــە داھاتــی کوردســتان ئەخــۆن و 
بەتانــی دەبــەن، کــی بــێ نەزانــێ، لەکەیــەوە نــەوت 
پارەوپولەکــەی  دەکــەن،  تانفرۆشــی  و  دەردەھێنــن 
ھەڵدەگــرن بــۆ خەرجــی مانــەوەی دەســەت و عەیــش و 
نۆشــی ئێســتا و ئاینــدەی خۆیــان و نەوەکانیــان، ھــەر 
لەدەزگاکانــی ڕاگەیاندنــی خۆیــان و لەزاری بەرپرســانی 
خۆشــیانەوە و لــە میانــەی ناکۆکییەکانــی نێــو خۆیانــدا، 
دەرئەکــەوێ، مــەرزە فەرمــی و نافەرمییەکانــی سەرســنور 
و قاچاخچێتــی، لەبــاج، لــەزەوی و زار، لــە بازرگانــی 
و  گــوزەران  یەکانــی  پێداویســتی  و   کا بەزۆربــەی 
قۆرغکردیانــەوە ڕۆژانــە چەندیــن ملیــۆن دۆالر بەھــەدەر 

خۆشــیان،  فەرمییەکانــی  لیژنــە  تەنانــەت  دەدڕێ. 
لەســەرەڕێی ھەڵمەتــی بەنــاو چاکســازیاندا، دان ئەنێــن 
بــەوەی کــە مانگانــە دەھــا ملیــۆن دۆالر بەھــەدەر ئــەدرێ 
و لەداھاتــی خەڵــک ئــەدزرێ، خــۆ ئەگــەر لێــرەو لەوێش 
کەســانێک  یــان  چاکســازی،  بــە  ھەبــێ  ھیوایەکیــش 
خۆشــخەیاڵبن بەبردنەپێشــەوەی ھەنگاوەکانــی، ئــەوا 
ھــەر لــە ســەرەتای ڕێــوە ڕووبــەڕوی ســەرجەم تواناکانــی 

ھێــز ودامودەزگاکانــی دەســەتداران دەبێتــەوە...

ئەنــدازەدا،  بــێ  زۆرە  و  زوڵــم  ئــەم  لەبەرامبــەر 
لەبەرامبــەر نەبوونــی مووچــە، یــان لێبڕینــی بەردەوامــی 
لــە  زۆرێــک  کــە  ھەلومەرجێــک  لەبەرامبــەر  دا، 
خێزانەکانــی کوردســتان نانــی شــێویان نییــە بیخــۆن 
و ئەگــەر کەمــێ ئەڵقــە و بازنــی زێــڕ و زیویشــیان 
دەغیلەیەکــی  ئەگــەر  فرۆشــت،  ئەویشــیان  ھەبووبــێ، 
مناڵیــان ھەبووبــێ ئەویشــیان شــکاند... لەبەرامبــەر 
دەســتەبەرکردنی  فریــای  زۆرینەیــەک  کــە  ئــەوەی 
ناکــەوێ،  گوزەرانــی  و  ژیــان  ســادەترین پێداویســتی 
تەنانــەت توانــای ڕووبەڕوبونــەوەی نەخۆشــی یەکیشــیان 
نیــە، ئەگــەر بــۆ ژیانێکــی کولەمەرگیــش ڕووبکەنەنــە 
مەیدانــی کار، یــا مەیدانەکــە وێــران و بــێ ڕێوجێیــە بــۆ 

کارکــردن یــا  دەســتیان ھەگیــز پێڕانــاگات.

ئایــا خەڵــک بێدەنگــە، ئایــا بــەم نادادوەرییــە ڕازییــە، 

ســەنگەری  و  ناڕەزایەتــی  بــۆ  نابرێــت  دەســت  ئایــا 
و  شــەقام  لەســەر  نەخێــر،  چۆڵــە؟  ڕووبەڕووبونــەوە 
ســەکۆو گۆڕەپانــەکان، لەنێــو کــۆڕ و کۆبوونــەوەکان، 
لەســەر  بڵندگــۆوە،  و  مینبــەر  چەندیــن  پشــت  لــە 
لــە  گۆڤــارەکان،  و  ڕۆژنامــە  لــە  زۆرێــک  الپــەڕەی 
ناڕەزایەتــی  دەنگــی  یــەکان...  کۆمەیەتــی  تــۆڕە 
و  دا  بەرپرســان  بەگوێــی  دەدرێ  و  بەرزدەکرێتــەوە 
پــەردە لەســەر زۆرێــک لــە دزی و گــزی و تانــکاری 
یەکانیــان الئــەدرێ و نــەک ھــەر پێیــان دەووتــرێ ئــەم 
ــاڵ و موڵکەتــان  ــۆڵ و م ــوو ســەرمایە و تــەالر و م ھەم
ــان  ــا؟، بەڵکــو پێی ــان ھێن ــە کوێت ــوو، ل .... لەکــوێ ب
دەوتــرێ، ئێــوە گەندەڵــن دزن، تانــکارن، تاوانبــارن 

ــو  ــە نێ ــەردەوام ل ــانە ب ــاس و خواس ــگ و ب ــەم دەن ... ئ
گــەرووی موچەخــۆران و کرێــکاران و کاســبکاران و الوان 
و خوێنــدکاران و ژنانێکــی بەریــن دا دێــت و دەچــێ و 
ــی  ــاو و گوێ ــان بەرچ ــەرگ و نەم ــەی م ــەردەوام ھەڕەش ب

ئەخــەن.. دەســەتداران 

جێــگای نیگەرانییــە، ماوەیەکــی زۆرە، بــە ئێستاشــەوە، 
بەمتمانــە،  بەھێــز،  الیەنگەلێکــی  یــان  الیەنێــک 
تەبــاو گونجــاو لەگــەڵ داواکاری و بەرژەوەنــدی ئــەم 
ــە،  ــووەو نیی ــەدا  نەب ــاڕازی ی ــمەینەت و ن ــە بەش خەڵک
ئــەوەی ھەبــووە و ھەیــە، ئەگــەر بــۆ ماوەیەکیــش الفــی 
و  لێدابــێ  نــاڕازی  خەڵکــی  پشــتگیری  یــا  پێشــڕەوی 
پڕوپاگەنــدەی خەبــات بــۆ باشــکردنی بارودۆخــی خراپــی 
نەچــووە،  پــێ  ھێنــدەی  ئــەوا   ، کردبــێ  خەڵکیــان 
ــک  ــووە و وەک بازرگانێ ــتیان کەشــف ب ــەی دەس وەرەقەک
دەرکەوتوون،نــەک تەنھــا لــە بــواری دزینــی داھــات و 
ــی  ــو وەک بازرگانێک ــردن دا، بەڵک ــردن بەھەدەرک تانک
الیەنەکانــی  لەگــەڵ  مامەڵەیــان  و  ســەودا  سیاســی 
و  پۆســت  زیاترلــە  پشــکی  بــۆ  کــردووە،  دەســەتدا 
پلەوپایــە لــە دەســەت و قۆرغکاریــدا... بــەم لەگــەڵ 
ھەمــوو ئەمانەشــدا، ناڕەزایەتــی ھــەر بەردەوامــە و، 
بازرگانانی سیاســی ڕۆژبەڕۆژ ئاشــکراتر و ڕســواتر دەبن 
و خۆشــخەیاڵی بــەوان بــە پڕوپاگەنــدەی چاکســازیان 
ساتبەســات دەڕەوێتــەوە و ڕیزەکانــی ناڕەزایەتییــەکان 
لەڕێــی  یەکگرتووتردەبــن،  و  فراوانتــر  و  چڕتــر 
ئەزمــوون و ھوشــیاری یــەوە، ھەڵــە و کەموکوڕییەکانــی 
تێدەپەڕێنرێــن، و فشــاریان زیاتــر و کاریگەرتردەبــن، 
ئومێــد ھەیــە لــە بەدیھاتنــی بــارو دۆخێکــی بــاش و ژیــان 
و گوزەرانێکــی شایســتەدا، ڕۆڵــی گرنــگ و چارەنووسســاز 

بگێــڕن ....

١ / ١٢ / ٢٠٢٠

عەلی محەمەد ئەمین

ڕەوت: 
زۆر ســوپاس  بەڕێز کاک دڵشــاد بۆ ئەم چاوپێکەوتنە، 
ــەم  ــاندانەکانی ئ ــی خۆپیش ــە ڕێکخەران ــک ل ــوە یەکی ئێ
دواییانــەی کوردســتان بــوون، دەمانەویــت ئــەوە بپرســین 
کــە کــێ بــوون ئــەو الیــەن و کەســانەی کــە ھەســتان بــە 
ســازدانی خۆپیشــاندانەکان و ئامانج و ئاســۆ و ســەقفی 

داواکارییەکانتــان چــی بــوون؟

دڵشاد بابانی:
ســو وریــزم بــۆ ئێــوە، خۆشــحاڵم بــە وەمدانــەوەی 
پرســیارەکانی بەڕێزتــان، ســەرکەوتنتان بــۆ دەخــوازم. 
تاڕادەیەکــی  ئەمجــارە  خۆپیشــاندانی  بێگومــان 
بــە  ھەڵســان  کــە  ئەوانــەی  بــوو.  زۆرخۆرســکانە 
ڕێکخســتنی خۆپیشــاندانەکە، مامۆســتایان، چاالکوانان، 
چینــی  بــوون،  شــەقام  خەڵکانــی  رێکخــراوەکان، 
ھەمــوو  بــوون،  ھــەژاران  و  کرێــکاران  و  مافخــوراو 
ــتنیدا،  ــە ڕێکخس ــوو ل ــتیان ھەب ــارە دەس ــە  ئەمج ئەمان
وە خۆپیشــاندانەکانیان پەرەپیــدا و فراوانیــان کــردەوە 
ئــەو  چینــی  بێــکار،  گەنجانــی  چینــی  بەتایبەتــی 
گەنجانــەی کــە ھیــچ ئومیدێکیــان بــەم وتــە نەمــاوە، 
خۆپیشــاندانەکان  ئەمجــارەی   داواکاری   ئاســتی  وە 
تاکــە  پێشــوو،  جارانــی  داواکاری  لــە  بــوو  جیــاواز 
داواکاری ئەمجــارە بریتــی بــوو، دەبێــت ئــەم دەســەتە 
بــڕوات، پــاش ئــەوەی کــە نەیتوانیــوە دوای (٢٩) ســاڵ 
لــە کوردســتاندا. بــکات  بــاش پیــادە  حوکمرانیەکــی 

ڕەوت: 
ئەوەنــدەی ئێمــە ئــاگادار بوویــن ئێــوە کۆبوونــەوە و 
و  گرژیــی  بۆچــی  ئەنجامــدا،  ھێمنانەتــان  ڕێپێوانــی 

لێکەوتــەوە؟ ئاڵۆزیــی 

دڵشاد بابانی: 

بێگومــان، خۆپیشــاندانی ئێمــە ھەمیشــە ھێمنانــە بــووە، 
خەباتێکــی  مەدەنــی بــووە، بــەم  بەداخــەوە بەھــۆی 
ئــەوەی  ئەمجــارە دەســەت ترســی ئــەوەی لێنشــتبوو  
بســتێنێ  پــەرە  زیاتــر  خۆپیشــاندانەکان   ئەمجــارە 
بۆیــە  بگرێتــەوە،  کوردســتان  ناوچەکانــی  ھەمــوو  وە 
بریاریانــدا کــە بــە زەبــری ھێــز کۆتایــی پێبھێنــن، وە 
دیــارە کەبریاریشــاندا زەبــری ھێــز بەکاربھێنــن ببــوە 
ــوان خۆپیشــاندەران  ــە نی ــدادان ل ــە پیک ــەوەی ک ھــۆی ئ
ــی ئاســایش   ــەت ھێزەکان ــدا  بەتایب ــزە ئەمنیەکان و ھێ
ڕووبــدات، ئەمــەش بــوو بەھــۆی ئــەوەی کە پەشــێوی، وە 
ــەوە، بەداخــەوەش وەک ھەمیشــە  ــژی لێبکەوێت توندوتی
لــە ئەنجامــی توندوتیژییــەکان دەســەت بەشــێوەیەکی 
نــا مرۆڤانــە  بەرپەرچــی خۆپیشــاندەرانی دایــەوە، وە 
پاشــان بــوو بــە ھــۆی ئــەوەی کــە چەندیــن گەنــج شــەھید 
بــوون، وە چەندیــن کــەس برینــدار بــوون، وە چەندیــن 
گەنــج تووشــی حاڵەتــی ناڕەحەتــی تەندروســتی بــوون، 
ئەمانــە بــوون بەھــۆی ئــەوەی کــە خۆپیشــاندانەکان 
زۆرتــر توندوتیــژی لێبکەویتــەوە و ئەمــەش ھــۆکارە 

ــوو. ســەرەکیەکەی دەســەت ب

ڕەوت: 
ڕێکخــراو  یــان  خۆرســکن  خۆپیشــاندانانە  ئــەم  ئایــا 

داڕێژراوبــوون؟ بــۆ  پیــالن 

دڵشاد بابانی: 
بێگومان  خۆپیشــاندانانە کان ھەمیشــە  خۆڕســک بوون، 
بــەم وەک دەســتەی ڕێکخــەری خۆپیشــاندانەکان لــە 
ئەنجومەنــی فشــار لــە مامۆســتایانی نــاڕازی، لــە چینــی 
جێگایانــە  ئــەم  ھەمــوو  لەســەندیکاکان،  کرێــکاران، 
بەشــیوەیەک گفتوگــۆ کــراوە تــا خۆپیشــندانەکان بــە 
ئاقارێکــی ناتەندروســتدا نــەڕوات، ئەگینــا بێگومــان 
خۆڕســکە  خۆپیشــاندانی  خۆپیشــاندانێک،  ھەمــوو 
لەھەرێمــی کوردســتان، ھەندێــک جاریــش ھەیــە دەســتی 

تیدەکەویــت، بــەم بــە شــیوەیەکی گشــتی دەتوانیــن 
ســەر  بــەم  بــوون  خۆرســک  خۆپیشــاندانەکان  بلیــن 
پەرشــتی کــراوە لەالیــەن ئــەم چینانــەوە بــۆ ئــەوەی 
بتوانریــت بــە شــیوەیەکی ڕێکوپیــک ئەنجامبدرێــت وە 
تاوەکــو دەرئەنجامیکــی باشــی ھەبێــت، بــەم بەداخــەوە 
خەباتــی  لەگــەڵ  کوردســتان  لەھەرێمــی  دەســەت 
مەدەنیــدا نیــە و لەگەڵیــدا پیکنایەتــەوە بۆیــە گــوێ لــە 
داواکانــی خۆپیشــاندەران و خەباتــی مەدەنــی ناگرێــت.

ڕەوت: 
ئێــوە یەکێــک لــە گیــراوەکان بــون، مامەڵــەی ھێــزە 
بــە  بــوو؟ ئایــا ئێــوە  ئەمنیــەکان لەگەڵتانــدا چــۆن 
ــران؟ ــی گی ــە شــێوەیەکی ھەرەمەک ــان ب ــاری دادگا ی بری

دڵشاد بابانی:
خۆپێشــاندانەکان  لەکاتێکــدا  ئێمــە  بێگومــان 
ویســتمان  ئیمــە  ســەرا،  لەبەردەکــی  دەســتیپێکرد 
پێکدادانــەکان ھێورکەینــەوە لــە نیــوان ھێــزە ئەمنیــەکان 
و خۆپیشــاندەراندا، لەوکاتــەدا ھێــزە ئەمنیــەکان غــازی 
فرمێســکڕژێنیان ڕشــت، یەکــەم کــەس مــن بەرکەوتــم، 
چــاوم  بــووم،  بێھــۆش  خولــەک   ٢٠ بــۆ   ١٥ لەمــاوەی 
نەیبینــی، پــاش ئــەوەی بەھۆش خۆم ھاتمەوە، بەردەوام 
بویــن لەگــەڵ ھاوڕێانمــدا لــە خۆپیشــاندان، وەپــاش 
ئــەوەی خۆپیشــاندان درێــژەی کێشــا و پەشــێوییەکان 
ئێمــە  دوانــزەوە  کاتژمێــر  لــەدوای  ســەند،  پەرەیــان 
کۆبونەوەیەکمــان کــرد لەگــەڵ ھاوڕییانمــان، لەکاتــی 
کۆبونەوەکــەدا گرتنیــان، دەســتگیریان کردیــن، ھێزێکــی 
ئاســایش  بــەم بەداخــەوە مامەڵەیــان ناتەندروســت 
بــوون لەگەڵمــان، ھێزەکانــی ئاســایش بــە شــێوازێکی  
ــە   ــان نەکــرد، تــا وەکــو گەیاندنیــان ب دروســت مامەڵەی
کــە لەزیندانــی  ئــەو  کارمەندانــەی  بــەم  زینــدان، 
کانــی گۆمــە بــوون، مامەڵەیــان  لــە زینــدان لەگــەڵ 

ئێمــەدا بــاش بــوو.

ئــەوەی جێــگای ســەرنج بــوو بــۆ ئیمــە،  کاتــێ ئێمەیــان 
بــردە زینــدان، بەداخــەوە ئــەوە بــوو ئێمــە کۆمەڵــی 
منیــان  بــوو  ئــەوە  بــەم  پێکــەوە،  بوویــن  ھــاوڕێ 
جیاکــردەوە بــۆ زیندانــی تاکــە کەســی،  زیدانێکــی زۆر 
ــا و تاریــک و شــێدار و  ــێ کارەب نەشــیاو، زیندانەکــی ب
بــی رۆشــنایی و بێراخــەر بــوو کــە ئەمــە بەھیــچ شــێوازێک 
لەگــەڵ مافەکانــی مــرۆڤ دا یەکناگرێتــەوە کــە ئەمــە 
وەکــو ئــەوە بێــت، کــە مــن کەســێکی زۆر موجریــم بــم، وە 
جیایــان کردمــەوە لــە ھاوڕێکانــم، وە ئەمــە تەعزیبێکــی 
نەفســی زۆر بــوو بــۆ مــن، بەبــێ ھیــچ بریارێکــی دادگا، 
بەبــێ ھیــچ بریارێکــی دادوەر، بێگومان دەســتگیرکردنەکە 
نایاســایی بوو، وە تەعامولی دانانم لەو شوێنەشــدا زۆر 
نایاســایی بــوو، نامرۆڤانــە بــوو، بــەم ئــەوەی جێــگای 
قســەکردنە لەســەر کارمەندانــی ئــەو شــوێنە لــەڕووی 
تەعامولــەوە بــاش بــوون، بــۆ خــواردن، بــۆ قســەکردن، 
ــم زۆر  ــەم شــوێنی زیندانی ــوون، ب ــاش ب ــۆ ھاتوچــۆ ب ب

ــان نەدەھــات. ــوو، بەکەڵکــی ژی زۆر نەشــیاو ب

ڕەوت: 

ئێــوە بەرنامەتــان چییــە لــە داھاتــودا بەتایبەتــی لــەم 
بارودۆخــەی ئێســتادا کــە دەســتی داوەتــە ســەرکوت و 

ــدن؟ کوشــتن و تۆقان

دڵشاد بابانی: 
بێگومــان  بــۆ ئێمــە لەبەرنامــەی خۆمانــەوە ئەوەی درێژە 
بدەیــن بــە خەباتــی مەدەنــی، بــەو خەباتــە پیــرۆزە کــە 
دەســتمان داوەتــێ چونکــە بێگومــان دەســەت لەخەباتــی 
دەزانیــت  دەســەت  چونکــە  و  دەترســێت  مەدەنــی 
ھەمــوو خەڵــک دێنــە ســەر شــەقام و ئەگــەر ئەوھــا 
بــڕوات چونکــە خەڵــک ئیتــر توانــای  بەرگەگرتنــی 
ــە  ــاوە، وە ئەمان ــەختەی نەم ــە س ــوو بارودۆخ ــەم ھەم ئ
بەھیــچ شــیوازێک ناتوانــن ئیــدارەی ئــەم وتــە بــدەن 
ــروپ  ــتەو گ ــوو دەس ــۆ ھەم ــن ب ــە پیشــنیار دەکەی وە ئێم
تەجەموعێکــی  کــە  خۆپیشــاندانەکان  ڕێکخەرانــی  و 
ھەمومــان  تاوەکــو  بکرێــت  دروســت  گشــتگیر  گشــتی 
بتوانیــن بەیەکــەوە سەرپەرشــتی ھەمــوو خۆپیشــاندان 
و ناڕەزایەتــی و ئــەم دەنگــە ناڕەزایەتیانــە بکەیــن، 
بــۆ ئــەوەی پێکــەوە ھەوڵدەیــن  بتوانیــن دەرئەنجامێکــی 
بیــن  پەرتــەوازە  تــا  چونکــە  بەدەســتبھێنین،  بــاش 
ناتوانیــن ھیــچ شــتیک بــە شــت بکەیــن و بۆیــەکا پیکــەوە 
کارکردنمــان دەرئەنجامێکــی باشــی دەبیــت، ھیــوادارم 
لەھەربەرژەوەندییــەک  دوور  پێکــەوە،  ھەموومــان 
ــو بتوانیــن  ــەوە، ھەتاک وخۆپەرســتیەک بتوانیــن کۆببین
بــە  خزمــەت  بتوانیــن  ئــەوەی  بکەیــن،  بــاش  کاری 
نیشــتمانەکەمان بکەیــن چونکــە بەراســتی جــارێ تــر 
شــەقام بەرگــەی لــەت بــوون و خۆخــۆری ناگرێتــەوە.

کــە  کەســانەی  ئــەو  ھەمــوو  ھیــوادارم  لەکۆتاییــدا، 
دڵســۆزن بــۆ ئــەم خــاک و نیشــتمانە ســەرکەوتووبن. وە 
ــت  ــان بێ ــە وە ڕزگارم ــەی کەھەمان ــەو ئامانج ــە ئ بگەین
لــەم دەســەتە مافیایــە، چەتەگەرییــە، قاچاخچــی، 
ــەتە  ــەم دەس ــتی ئ ــە بەڕاس ــۆرە، چونک ــی خۆخ گەندەڵ
بــە ھیــچ شــێوازێک لــە قازانجــی ھاوتیانــی خــۆی 
کاری نەکــردووە، وە ئەگــەر لەقازانجــی ھاوتیانــی 
خــۆی کاری بکردایــە، ئێســتا ژیانــی ھاوتیــان زۆر 
شــەرەفمەندانە و زۆر خــۆش بــوو، بــەم دەبینیــن ژیانــی 
ھاوتیــان ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ ژیانیــان ناخــۆش دەبیــت، وە 
ھیــچ ھیــوا و ئومیدێکیــان نــە بەنیشــتمان و نەبەنەتــەوە 
و ھیــچ ئینتمایەکیــان بــۆ ھیــچ شــتێک نەمــاوە کەئەمــەش 
ھــۆکاری ناتەدروســتی ئــەم دەسەتەیە.ســەرکەوتوو، 

ســەرفرازبن. 

ڕەوت: دوبارە زۆر سوپاس و ئەزیەتت کێشا.
دێسێمبەری ٢٠٢٠

چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەی ڕەوت لەگەڵ دڵشاد بابانی یەکیک لە ھەڵسوڕاوانی 
خۆپیشاندان و ڕاپەڕینی  دیسەمبەری ٢٠٢٠ ی کوردستان 

و  شــار  لــە  کــە  باســە  شــایەنی  تــر:  شــارەکانی 
ئەنجامــدراوە  خۆپیشــاندان  تریشــدا  شــارۆچکەکانی 
لەوانــە: دوکان، عەربــەت، شــارەزوو، بیــارە و چوارتــا 

چوارقوڕنــە. و 

ھەولێر:
ھەمــوو چــاوەکان لــە ھەولێریــان دەنــواڕی. "بەگواســتنەوەی 
ــری  ــی ت ــوو ناوچەکان ــر، ھەم ــۆ ھەولێ خۆپیشــاندانەکان ب
ھەرێــم گڕدەگــرن..." ســەدان کۆمینــت دەنوســران.  ئــەوەش 
ترســی خســتۆتە دڵــی دەســەتدارانی ھەرێمــەوە. پارتــی 
بــە ھەمــوو جۆرێــک ئــەو مەترســییەی دوور دەخســتەوە. 
ھەتــا ئــەو حــزب و الیەنانــەش کــە دۆســتی (پارتــی)
ن (لیژنــەی ھەمائاھەنگــی چەپــی کوردســتان  کــە لــە 
ــۆ مۆڵــەت  ــەوە ب ــان ڕەتکرای ــون) داواکەی ٣ الیــەن پێکھات
وەرگرتنــی خۆپێشــاندانێکی مەدەنیانــە بــۆ (٨-١٢-٢٠٢٠)، 
ھێمــن  و  ئــارام  زۆر  کــە  دەشــیزانی  پارتــی  ھەرچەنــدە 
و مەدەنیانــە بەڕێــوە دەچێــت، وە ئیحتمالــی  یــەک لــە 
ملێــۆن نیــە بــۆ تێکدانــی ڕەوشــەکە و بــە ڕاحــەت دەکــرا 

ــێ. دەزگا  ــی بەکاریبھێن ــن"ی دیموکراس ــی وەک "ھەڵپەڕی پارت
ســەرکوتکەرەکانی پارتــی تەنانــەت بــە نوســینی کۆمینــت لــە 
فەیسبوکیشــدا، خەڵکیــان ڕووبــەڕووی زینــدان و بەســەردادان 
لــە نیوەشــەودا و شــوێنبزرکردن کردۆتــوە وەک ڕۆژنامەنــوس و 

چاالکــوان (ھەڤــرەس شــوان حەســەن و ...).

بیــروڕای خەڵكــی ھەولێــر  ویســتی  میدیــاکان  لــە  یەکێــک 
لەمــەر خۆپیشــاندان وەربگرێــت؛ نــۆ کــەس لــە دە کــەس، 
بــە میدیاکەیــان دەووت "بــرا لێمــان گــەڕێ، بــا بــەر شــەپان 
وتیــان  ئاشــکرا  زۆر  نەبیــن،  "نانبــڕاو"  بــا  و  نەکەویــن" 

دەترســین لــە نێومــان بــەرن.

ئومێــد خۆشــناو ســەرۆکی فڕاکســیۆنی پارتــی لــە پەرلەمانــی 
کوردســتان وتــی ئەوانــە "کۆیلــەی بــێ دایــک و بــاب"ن ئەمــەش 
وەک بەشــێک لــە کەمپینێــک کــە دامــەزراوە گەورەکانــی پارتــی 
شــکۆی  شــکاندنی  و  پێکــردن  ســوکایەتی  بــۆ  بەڕێیانخســت 
وەیــا  مناڵەورکــە،  بــە  ناوبردنیــان  وەک  خۆپیشــاندەران 
ئیتالعــات و  ســەربە  وەیــا  لــە پشــتە،  ئەمانەدەســتیێکیان 
ــان  ــم تۆمەتباری ــەوارەی ھەرێ ــی ق ــە تێکدان ــەن، وە ب پەکەک

و  خۆپیشــاندان  پەڕینــەوەی  لــە  ڕێگرتــن  بــۆ  دەکــردن 
ڕاپەرینەکــە بــۆ زۆنــی زەرد.

زاخۆ و دھۆک و ئامێدی و شیالدزێ و ئاکرێ و سۆران و 
قەسرێ

(٢٠٢٠) ئەمســاڵی  ھەشــتی  مانگــی  ناوەراســتی  لــە  ھــەر   
ووردی  چاودێــری  ژێــر  لــە  چــڕی  بــە  ناوچانــە  ئــەم  ەوە، 
دەزگای پاراســتن و ملیتاریزەکردنــی پارتــی دایــە. ئێــوارەی 
ڕۆژی (١٩-٨-٢٠٢٠) پــاش ئــەوەی شــوفیران و کەســوکارییان 
خۆپیشــاندانیان لــە دژی بێــکاری بەرپاکــرد. پارتــی ئۆفیســی 
داخســت  دھــۆک  لــە  (ئێن.ئاڕ.تــی)  تەلەفزیۆنــی  کەناڵــی 
خۆپیشــاندانەکە  ھەڵســوڕاوانی  لەگــەڵ  کارمەندانــی  و 
ــەرەوە  ــاب و ئۆکتۆب ــاندانەکانی ئ ــە خۆپیش ــرد، ل ــی ک زیندان
دەزگا ئەمنیەکانــی پارتــی تــا دەمــی نوســینی ئــەم ڕاپۆرتــە 
نزیکــەی ٦٠ کەســان  دەستبەســەرکردوە و پەیوەندییانــی لــە 
ــاڵ و پارێزەریــش  ــزان و من ــە خێ ــی دەرەوە، ل تــەواوی جیھان
دابڕیــوە. ســەرەڕای ئــەوەی کــە خۆپیشــاندانی جەمــاوەری لــە 
تــەواوی ئەوروپــا و کەنــەدا بــۆ ئازادبونیــان ڕێکخــرا، وە 
دەیــان ڕێکخــراوەی جیھانــی ھاتنــە دەنــگ، بــەم  پارتــی 
دۆســیەکانیانی لــە چەندیــن ســیناریۆیی تــر پێچاوەتــەوە. 

ــە شــیالدزی شــەوی  بەپێــی ڕاگەیاندنــی پەیامنێــری کــوردی ل

ــە ناحیــەی  ــج ل حــەوت لەســەر ھەشــت (٨/٧) ژمارەیــەک گەن
شــیالدزێ دەســتگیرکراون و ھێزێکــی ئەمنــی زۆر ھێنــراون بــۆ 

شــارۆچکەکە  بــۆ ئــەوەی ڕێــگا لــە خۆپیشــاندان بگــرن.

پارتــی  قەســرێ  لــە  ســەروبەندەدا  لــەو  ھــەر  ھەروەھــا 
کۆمەڵیــک الوی خــوار ١٨ ســاڵی بــۆ مــاوەی نزیــک ھەفتەیــەک 
دەســتگیر کــرد بــۆ ڕێگاگرتــن لــە خۆپیشــاندان، بــەم پــاش 
ئــەوەی کەســوکارەکانیان مۆڵەتــی ٤٨ ســەعاتیان بــە پارتــی 
ــت،  ــان دەبێ ــەوەی گەورەتری ــا کاردان ــان دەن ــۆ ئازادکردنی دا ب
پارتــی ناچــار ئازادیکــردن. وە لــە قــەزای ســۆران و چۆمانیــش 
ھەیــە.  خنکێنــەر  یەکجــار  ســەرکوتێکی  جــۆر  بەھەمــان 
ملیتاریزەکردنێکــی ئــەو ناوچانــە ھەیــە. تەنانــەت تەنھــا 
حەمــەد"  "زۆزک  بووکــدا  فەیــس  لــە  کۆمێنتیــک  بەنوســینی 

رۆژنامەنــوس و پەیامنێــری ڕۆژ نیــوس دەســتگیر کــرا.

شۆرشی برسیەکان و ڕۆڵی الوان و شوناسی سۆشیالیستی

 وەک بــە ختیــار عەلــی دەڵێــت، "ئەھریمــەن لــە دایــک" بــووە، 
کاپیتالیزمێکــی بەربــەری لــە سیســتەمێکی ھۆڤــی و مافیایــی و 
تانکــەر و خۆێنخــۆر لــە ھەمــوو الوە بــۆ خەڵــک دامــەزراوە. 
ئــەم  تاعونــە،  ئــەم  نوێیــە،  لیبرالیزمــی  ئــەم  بەڵــێ 
سیاســەتەی بــۆرژوازی، بەتــەواوی پرۆســەیەکی ســتراتیژییە. 
ئــەو ڕەواڵــەی تــەواوی ناوەنــدە جیھانــی و لۆکاڵیــەکان، بــە 

حکومەتــی عێراقــی و حکومەتــی ھەرێمیشــەوە"، بــە پارتــە 
سیاســیەکانیانەوە، گرتویانەتــە بــەر، بەرھەھێنانــەوەی 

ــت. ــر دەبێ ــەڕانگێزتر و ھارت ــە زۆر ش ــەم ئەھریمەنەی ئ

و  کوردســتان  ھەژارەکانــی  چینــە  و  الوان  ڕاپەڕینــی 
ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری عێــراق،  نەوەیەکــی نوێــی چەنــد 
ملێۆنــی کــە پێدەنێتــە نێــو فــەزای ئەکشــنی سیاســیەوە،  
بەدڵنییاییــەوە  نەوەیــە،  ئــەم  چاوەنواڕییەکانــی 
ســیمبۆڵ  دەکات،  وردوخــاش  گــەورەکان،  دیکتاتــۆرە 
دەســوتێنێ،  ئایینیەکانــی  و  نەتەوەیــی  پێرۆزییــە  و 
دەخوڵقینــێ.  ئــازاد  و  یەکســان  ئینســانی   شوناســێکی  
ــەوە.  ــاندان گڕدەگرێت ــەرھەڵدەداتەوە، خۆپیش ــن س ڕاپەڕی
ــرەوی  ــە گ ــیەکان، ل ــەی برس ــەم شۆڕش ــتکردنی ئ سۆشیالیس
بادەســتکردنی پەرچەمــی مارکســیزم  و ئاســۆکەیەتی لــە 
نــاو بزوتنــەوەی ناڕەزایەتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و 

ئازادیخــوازدا. کوڕانــی  و  کچــان  و  الوان  ڕاپەڕینــی 

ــەم شۆڕشــە،  ــی ئ ــە، رۆحــی جوان ــەزن بەڕێوەی شۆڕشــێکی م
و  فەرەنســا  شۆرشــی  و  ئەوروپــا  ڕێنسانســی  لــە  زۆر 

دەچێــت. ڕوســیا  ئۆکتۆبــەری 

دێسێمبەری ٢٠٢٠

پاشماوەی دوا الپەڕە
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11 ژمارە٩  دیسەمبەری٢٠٢٠  ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

ئامادەکردن و وەرگێڕانی لە 
ئینگلیزییەوە بۆ کوردی: 

شیرین عەبدوڵ
پێشەکی:

مامۆســتای  پاتــی  ســاموێل  ئەیلولــدا  مانگــی  لــە 
فەرەنســی لەالیــەن دەمارگیرێکــی ئیســالمیی ١٨ ســاڵەوە 
ســەر بــڕدرا، ھێرشــبەرەکە گوتبــووی کــە ویســتویەتی 
ــری  ــاندانی کاریکاتێ ــەر نیش ــە ب ــدات ل ــی ب ــزای پات س
پێغەمبــەری ئیســالم  "محەمــەد" بــۆ قوتابیەکانــی لــە 
کــە وا  ئــازادی ڕادەربڕیــن  بــە  وانەیەکــدا ســەبارەت 
بەرنامــەی خوێنــدن. چەنــد  لــە  بەشــێکە  تێدەگەیــن 
ھەفتەیــەک دواتــر لــە مانگــی ئۆکتۆبــەردا لــە کەنیســەی 
شــێوەیەکی  بــە  کــەس   ٣ نیــس  شــاری  لــە  نۆتــردام 

دڕندانــە کــوژران و ژمارەیەکیــش برینــدار بــوون.

ئەمانــە و زنجیرەیــەک ھێرشــی دڕندانــەی ھاوشــێوە لــە 
ــان  ــردوودا، ھەمووی ــاڵی ڕاب ــاوەی ١٥ س ــە م ــا ل فەرەنس
و  دراون  ئەنجــام  ڕادەربڕینــدا  ئــازادی  دژایەتــی  لــە 
تونــدڕەوەکان بــە تایبەتــی ئاماژەیــان بــە بوکردنەوەی 
ئیســالم  پێغەمبــەری  کاریکاتــۆری  وێنــەی  ژمارەیــەک 
ڕۆژنامــە  ژمارەیــەک  لەالیــەن  کــردووە،  (موحەممــەد) 
ھێرشــە  ھــۆی  بــووە  کــە  ئەوروپییــەوە  گۆڤــاری  و 

کوشــندەکەی چارلــی ھێبــدۆی ســاڵی ٢٠١٥.

گروپــە تونــدڕەوە ئیســالمییەکان بــە شــێوەیەکی ڕەمــزی 
دواتــری  وێنەگرتنــی  لەگــەڵ  بەکاردێنــن  ســەربڕین 
وەک  دڵتەزێــن  پەیامێکــی  ناردنــی  بــۆ  ســەربڕینەکە 
ڕەخنەیــان  کەوێرابێتــی  کەســێک  ھــەر  بــۆ  ڕێگرێــک 

لێبگرێــت.

کاتێکــدا  لــە  و   ٢٠١٥ ســاڵی  ھێرشــەکەی  ڕۆژی  لــە 
ھێشــتا تیرۆریســتەکان ئــازاد بــوون، ھــەزاران کــەس 
بــۆ دەربڕینــی ھاودڵــی و ھاوخەمــی بــۆ قوربانیــان و بــە 
ــم)  ــن چارلی ــی" (م ــی دروشــمی "جێســو چارل بەکارھێنان
ــە  ــدا ل ــە سەرتاســەری جیھان و پەیامەکانــی ھاودڵــی ل
تــۆڕە کۆمەیەتییەکانــدا بوبوونــەوە. ھــاوکات ماریــن 
لــو پێــن کــە کەســایەتیەکی ناســراوی ناسیۆنالیســتی 
"ڕیشــەکردنی  داوای  فەرەنســایە،  تونــدڕەوی  ڕاســتی 

ئیســالمگەرایی لــە خاکەکەمــان" کــرد!.

ھەندێــک ئــەو ڕەگەزپەرســتییەی کــە موســڵمانان لــە 
لێکدانەوەیــەک  وەک  دەبنــەوە  ڕووبــەڕووی  ئەوروپــا 
بــۆ ئــەو تاوانانــە دەبینــن و زۆر کــەس، تەنانــەت تــا 
ئــەوەش دەڕۆن کــە ئــەوان شــایەنی چارەنووســی خۆیــان 

بــوون لەبــەر ســووکایەتیکردن بــە موســڵمانان.

پرســیار: لەکاتێکــدا ھیــچ پاســاوێک نییــە بــۆ ئــەو 
ئــەم  سۆشیالیســتێک  وەک  ناپەســەندانە،  تاوانــە 
لەســەر  چیــە  ڕاتــان  و  دەبینــن؟  چــۆن  جەدەالنــە 

چارلیــم"؟ "مــن  بزوتنــەوەی 

دەوڵەتــی  پەیوەنــدی  الیەنــی  دوو  دەکرێــت  وەم: 
فەرەنســا بــە پرســی ئاینیــەوە بخەینــە بەرچــاو بــۆ 
ئــەوەی بــە وردی و تــەواو تێڕوانینێکــی پوختــی پــێ 
ببەخشــین. یەکەمیــان ڕۆڵــی ئــەم "جەدەالنە"یــە لــە 
ئاســتی  لــە  دووەم  و  ناوخۆییــدا.  سیاســەتی  ئاســتی 
پەیوەنــدی  ئاســتی  لــە  دەرەوەییدایــە،  سیاســەتی 
بــە  تــرەوە،  دەوڵەتەکانــی  بــە  فەرەنســا  دەوڵەتــی 
تایبــەت ئەوانــەی کــە بــە تونــدڕەوی ئاینیــەوە ناســراون 
و ھەندێــک جــار تەنانــەت بەرگــری لــە توندڕەویەکــی 

دەکــەن. دیاریکــراو 

لــە کاتێکــدا پەیوەنــدی نێــوان ئــەم دوو ئاســتانەی کاری 
ــە زۆر ڕوەوە ناکــۆک دەربکەوێــت،  ــە ل دەوڵــەت لەوانەی
بــە  چینایەتییــەوە  شــیکاری  ڕووی  لــە  ڕاســتیدا  لــە 
قوڵــی پێکــەوە گرێــدراون، دیــاردەی دینــی لــە خزمەتــی 
ــەوە،  ــی بۆرژوازیی ــەن چین ــە لەالی ــی زاڵبووندای ڕاھێنان
کــە بــۆ ھێشــتنەوەی خــۆی لەســەر ئاســتی نەتەوەیــی 
بــەکاری دەھێنێــت. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم چینــە دەبێــت 
لــە  بــازاڕی جیھانیــدا خــۆی بپارێزێــت،  لــە ئاســتی 
بــەو  ســەرمایەداریدا.  دەوڵەتانــی  نێــوان  ملمالنێــی 
کــە  بــدەن  ئەنجــام  سیاســەتێک  دەبێــت  شــێوەیەش 
ھاوکۆکیــی خــۆی ھەیــە. ئــەو دوو گوتاریــەی کــە بــەکاری 
دەھێنێــت کەواتــە دەکرێــت لــە ئەساســدا دووڕوویــی بێت. 

چینــی  فرمێســکی  گۆمــی  شــەبەنگی  ئاییــن  ئەگــەر 
پرۆلیتــاری بێــت، ئــەوا شــەبەنگی گۆمــی خوێنیەتــی کــە 
بەھــۆی جەنگــەکان و بازرگانــی چەکــەوە بــە ڕابەرایەتی 

دەوڵەتانــی بــۆرژوازی دەڕژێــت.

ــی  ــە چارل ــن ک ــە ھەی ــە ئێم ــا زۆر ل ــە فەرەنس ــی ل بۆچ
ــن؟ نی

دەکرێــت شــیکردنەوەکانمان ھــەر لــەم پرســیارەوە دەســت 
پێبــکات، کــە پــێ دەچــێ پەیوەندیــدار بێــت. ھــەروەک 
ئــەم بزووتنــەوە سەرتاســەرییە، یەکێتیــی پیــرۆزی ١٩١٤
مــان بەبیــر دەھێنێتــەوە، دروشــمی "مــن چارلیــم" لــە 
دوای ھێــرش و کوشــتاری ڕۆژنامەنووســانی ڕۆژنامــەی 

"چارلــی ھێبــدۆ" بــو بــووەوە.

مەحکــوم  تیرۆریســتییە  ھێرشــە  ئــەو  ئێمــە  بێگومــان 
دەکەیــن، ئەگــەر ئــەم ھێرشــە لە ئەنجامــی بو بونەوەی 

ــەوە  ــوو، ئ ــەرەوە ب ــەدی پێغەمب ــی موحەم کاریکاتێرەکان
دەبێــت لــە ڕیــزی زنجیرەیەکــی درێــژ لــە کاریکاتێریســتە 
لــە  جێبکرێتــەوە.  موســڵماندا  دژە  و  ڕەگەزپەرســت 
"چارلــی  ڕەخنەگــر،  چەپــی  ڕۆژنامەیەکــی  بنەڕەتــدا 
ــردوودا وردە وردە  ــد ســاڵی ڕاب ــاوەی چەن ــە م ــدۆ" ل ھێب
ــکرا،  ــتی ئاش ــی ڕاسیس ــاو کۆمێنت ــۆ ن ــکێت ب ھەڵدەخلیس

ــراوە. ــن" دا ک ــازادی ڕادەربڕی ــی "ئ ــر بەرگ ــە لەژێ ک

نــەک ھــەر بەرگــری لــە ئەگــەری دروســتکردنی کارتۆنــی 
دژە ئاینــی دەکات، بەڵکــو ڕۆژنامەیەکــە بەرگــری لــە 
ڕەگەزپەرســتی  کاریکاتێــری  دروســتکردنی  ئەگــەری 
ئاشــکرا دەکات. بۆیــە ناکرێــت بەرگــری لــە پێگــەی لــەو 
جــۆرە بکرێــت. لەوانەیــە تــۆ ئــاگات لــەم کارە نەبێــت.

ئــەم شــکڵە لــە پاســاودانی گوتــاری ڕق و کینــە بــە 
بیرۆکــەی "ئــازادی ڕادەربڕیــن" بەشــێوەیەکی ســەرەکی لە 
ئەمریکادا دەبینرێت. ئێســتا پەلی بۆ فەڕەنســا کێشــاوە 
و لەالیــەن ئــەم ڕۆژنامــە ســاتیرییەوە بەرجەســتە کــراوە 
کــە ڕقێکــی دژە موســڵمان بــەرز دەکاتــەوە کــە ئێســتا بــێ 
باکانــە لەالیــەن حکوومەتێــک بــەکار دەھێنرێــت کــە لــە 
ڕێگــەی ئــەم مــۆر لێدانــەوە، ســتراتیژیەتی ھێشــتنەوەی 

خــۆی لــە دەســەتدا گرتــووە.

ڕادەربڕیــن  ئــازادی  بابەتــەی  ئــەم  فەرەنســا  لــە 
بــەکار ھاتــووە، بــەم لــە ھەمــان کاتــدا لــە پشــت 
ئــەم ئایدیەنــەوە ڕاســتیەکی تونــدڕەوی ڕاســتەقینە 
Rassem- - دەوەســتێت، وەک (گرووپــی نەتەوەیــی
(ناســنامەکان  و   ((blement National (RN
بــا  بۆنەیــەوە  بــەم    .(Identitary Groups-
ــوان  ــدی نێ ــتا پەیوەن ــە ئێس ــەوە ک ــر بھێنین ــەوەش بی ئ
RN و گروپە ئیسالمییەکان سەلمێنراوە، وەک لەکاتی 
دادگاییکردنەکــەدا کــە لــە مانگــی تشــرینی یەکەمــدا 
لەســەر ھێرشــی چارلــی ھێبــدۆ ئەنجامــدرا ئاشــکرا کــرا: 
شانبەشــانی یــەک لــە نــاو ســندوقی تۆمەتبــاران دا 
بازرگانەکانــی باڵــی ڕاســت و جیھادیبــوون! لــە ڕاســتیدا 
ئیسالمیســتەکانیش پێکھێنــەری ڕاســتی تونــدڕەون و بــەو 

جــۆرەش دوژمنــی چینایەتیــن.

بــەم شــێوەیە ئــازادی ڕادەربڕیــن وەک ڕوکەشــێک بــۆ 
ڕێگــەدان بــە ھێــرش بــۆ ســەر پرۆلیتاریایەکــی نــەژادی.

بۆچی ئەمە وا؟

دەوڵــەت لــە راســتیدا قازانــج لــە دابەشــکاریی ئایینــی 
ڕاســتییە  لــەو  ســوود  دەکات،  پرۆلیتاریــا  چینــی 
موســڵمانە  پرۆلیتاریــا  لــە  بەشــێک  کــە  وەردەگرێــت 
ــەوە  ــدەی زاڵ ــڕو پاگەن ــەن پ ــێوەیە لەالی ــەو ش ــان ب (ی
دیــاری کــراوە) و بەشێکیشــی ئیســالمۆفۆبیکە- (ترســان 

لــە ئیســالم).

ئەگــەر بێینــە ســەر "بەرگــری لــە موســڵمانان" ئەمــە 
ــە  ــەوە. ل ــک بدرێت ــداری لێ ــری لەدین ــت وەک بەرگ نابێ
ــە  بارودۆخــی چینایەتــی تایبەتــی فەرەنســا بەشــێک ل
پرۆلیتاریــا لــە ئەصلــی کۆچبــەر و موســڵمانە. ئــەم 
دابەشــکاریە لــە نێــوان چیــن و ڕەگــەز وەیــا پراکتیــزەی 
ئایینیــدا بــە تایبەتــی لە مەترۆپۆلییە گەورەکاندا زەق 
کراوتــەوە، بــە تایبەتــی لــە نێــو بەشــەکانی پرۆلیتاریا 
لــە کەرتــی خزمەتگوزاریــدا کــە مووچەکەیــان کەمترینــە 
ئاســایش،  پاســەوانانی  (کاشــێرەکان،  وتــدا  لــە 
ــی لۆجســتیک ...)  ــەوە، کارمەندان ــی پاککردن کرێکاران
و لــە کەرتــی بینــا و کارە گشــتییەکاندا (یەکێــک لــەو 
ســێکتەرانەی زۆرتریــن بــەر مەترســی ڕووداوەکانــی ســەر 
ڕووداوە  ھەمــوو  ١٩٪ ی  نوێنەرایەتــی  کەوتــووە،  کار 
ــەم لینکــە  ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن کوشــندەکان دەکات). ب
لــە نێــوان چینــی پرۆلیتاریــا و ئیســالمدا، دەوڵــەت 
لــە پشــت ڕەوانبێــژی دژە دینــی و پــرۆ عەلمانییــەوە 
خــۆی حەشــارداوە بــۆ دژایەتــی کــردن، مۆرلێدانــی ئــەم 
زیاتــر  ســەلەفیەکان  زۆرینــەی  دانیشــتوان.  پۆلــەی 
"جیھادیــی"  نــەک  "بێدەنــگ"ن  ســەلەفییەتی  لەڕیــزی 

(تەکفیریــزم).

تائیفــی-  گەندەڵــی  ڕژێمــی  عێراقــدا  لــە  پرســیار: 
٢٠٠٣وە  ســاڵی   لــە  دەســەتدار  سیاســی  بــۆرژوازی 
نوقمــی   ٢٠١٩ ئۆکتۆبــەری  ڕاپەڕینــی  بــە  ئێســتا  تــا 
کۆنەپەرســتانە  ھێــزە  ئــەم  بــوو.  قــوڵ  قەیرانێکــی 
روژاندنــی  و  ئەگــەر  نەدەژیــان  ســاڵ   ١٧ مــاوەی  بــۆ 

ھەســتی ئاینــی و مەزھەبــی بــە سیســتماتیک نەبوایــە. 
لــە  کــە  ئەخالقیانــەی  کۆمەیەتیــە  بابەتــە  ئــەو 
ئیســالمدا ڕەت دەکرێتــەوە وەک مــەی خواردنــەوە یــان 
لــە حاڵەتــی ژنانــدا نەپۆشــینی حیجــاب یــان تەنانــەت 
پــاڵ  لــە  خۆپیشــاندانەکاندا  لــە  بەشــداریکردنیان 
پیاوانــدا وەک پاســاوێک بــۆ ھەراســانکردنی چاالکوانــان 
خۆپیشــاندەران  بەرامبــەردا،  لــە  دەھێنــرا.  بــەکار 
تائیفیەکانیــان  دابەشــکارییە  ئیدانــەی  دروشــمی 
ھــەرە  دروشــمە  لــە  یەکێــک  بینیمــان  ھەڵدەکــرد،  
ئایینــەوە  "بەنــاوی  لــە:  بــوو  بریتــی  بەھێزەکانیــان 
بڵێیــن  دەتوانیــن  ئایــا  کردیــن".  تانیــان  دزەکان 
ــێوە  ــان ش ــە ھەم ــی ســەرمایەداری فەرەنســاش ب دەوڵەت
ســود وەردەگرێــت لــەم دابەشــبونە دینیانــەی کۆمەڵگــە و 

بــەردەوام بونیــان لــە نێــو جەمــاوەری خەڵکــدا؟

وەم: وا دیــارە ئیســالم ئاینــی زاڵــە لــە عێراقــدا و زۆر 
جارلەوانەیــە ڕووبــەڕووی دژایەتــی ببنــەوە بەرامبــەر 
ــی  ــوان مەیل ــە نێ ــان ل ــێ گوم ــەکان و ب ــاردە دینی ــە دی ب
جیــاوازی نــاو ئیســالمدا. دیــارە ئــەم پەیوەندیــە لەگــەڵ 
ئیســالم ھاوشــێوەی ئــەو پەیوەندیەیــە کــە لــە فەرەنســا 
ھەیــە لــە نێــوان کاســۆلیک و ئەتایســتەکاندا. کەواتــە 
وادیــارە بەڕاســتی دابەشــبوونێکی ئایینــی بــەو جــۆرە 

نییــە کــە بناســرێتەوە.

ــکردنە  ــەم دابەش ــە ئ ــت ک ــمان لەبیرنەچێ ــت ئەوەش دەبێ
بــە  نییــە  تایبــەت  پرۆلیتاریــا  بەھێــزەی  ئاینییــە 
فەڕەنســا، ئەمــە لــە وتانی ئەوروپــا چاودێری دەکرێت 
کــە بــە ڕێژەیەکــی بــەرز پشــت بــە کاری پەنابــەران 
بەکارھێنانــی  دیکــەش  الیەکــەی  لــە  دەبەســیتێت. 
گوتــاری دژە موســڵمان لــە الیــەن حکوومەتــەوە تایبەتــە 
بــە دەوڵەتەکانــی وەک ھەنگاریــا، پۆڵەنــدا، کۆمــاری 

چیــک، ســلۆڤاکیا، ئیتالیــا و فەرەنســا.

حکومــەت  پاتیــەوە،  ســاموێل  کوشــتنی  کاتــی  لــە 
دەرفەتــی ڕەخســاند بــۆ ئــەوەی کــە ھێرشــێکی نــوێ 
دژە  بزووتنــەوە  دژی ھەمــوو  لــە  بــکات:  پــێ  دەســت 
نەژادپەرســتەکان. ئــەم ھێرشــە لــە ڕاســتیدا بــەدوای 
وا  کــە  کــەوت،  جیاخــوازی"دا  "دژی  یاســای  پــڕۆژە 
ــروپ و  ــە گ ــدان ل ــۆ لێ ــادانان ب ــەی یاس دەکات جبەخان
کۆمەڵــە دژە ڕەگەزپەرســتەکان دابنــرێ. حکومــەت، بــە 
بەکارھێنانــی زاراوەیەکــی باوی وەک "ئیســالمۆگۆچییەت" 
ڕەگەزپەرســت  دژە  چەپــی  ڕاســتە،  ئەوپــەڕی  کــە 
تاوانبــار دەکات بــە پێکھێنانــی ھاوپەیمانییەکــی دژە 
ســپی. ئــەم ھێرشــە خــۆی نــەک ھــەر پرۆســەی یەکگرتنی 
پرۆلیتاریــا قــورس دەکات، بەڵکــو وەســتانەوەش بــە 

ڕوی شــێوازەکانی زاڵبوونــی کــە تووشــی دەبێــت.

بــەم شــێوەیە خەبــات دژی ئیســالمیزم دەگۆڕدرێتــەوە 
بــۆ خەباتێــک لــە دژی بزووتنــەوە دژە ڕەگەزپەرســت 
و چەپــەکان بــە بەکارھێنانــی جبەخانــەی یاســادانانی 

دژە تێرۆرســتی.

بــە  شــان  کــە  دەوڵــەت  موســوڵمانی  دژە  گوتــاری 
سیاســەتن  تەنھــا  ئەمنییەکەیەتــی،  گوتــارە  شــانی 
کــە کۆنترۆڵــی بودجەیــی تێــدا نییــە، کــە دەوڵــەت 
لەبەرئــەوە  و  ناکاتــەوە  کارەکان  خــاوەن  بەرەنــگاری 
ھیــچ (یــان زۆر کــەم)ی تــێ نەچــووە. گۆڕینــی ئــەم 
کێشــانە بــۆ بەرنامەیەکــی سیاســی وا دەکات کــە ھەمــوو 
بەرنامەیەکــی ئابــووری بنکــەدار بــێ بایــەخ و بــێ نــرخ 
بکرێــت، لەوانــە بوژاندنــەوەی ھەندێــک خزمەتگــوزاری 
گشــتی (وەک نەخۆشــخانەکان) لەالیــەن بزووتنــەوەی 
بــە  و  زەردەکان)  ھێلەگــە  (لەوانــە  کۆمەیەتــی 
نیشــتیمانیکردنی کۆمپانیــاکان و ھتــد و بەھەمــان شــێوە 

خۆالدانــە لــەو بەرنامــە سیاســیانەی.

لەگــەڵ ئەوەشــدا، ئیســالمیزمێکی ڕادیــکاڵ کــە لەنــاو 
بەبۆچوونــی  بەربــوە،  جەماوەریەکانــدا  چینــە 
ئێمــە، کێشــەدار دەمێنێتــەوە بــەوەی کــە دیاردەیەکــی 
شۆڕشــگێڕانەی  یەکگرتنــی  پرۆســەی  لەگــەڵ  ناکۆکــە 

دەکەیــن. بــۆ  کاری  ئێمــە  کــە  پرۆلیتاریــادا 

پرســیار: زۆرجــار ئایــن وەک بەرگێــک بــۆ ئایدۆلۆژیــای 
سیاســی  ئیســالمی  وەک  تونــدڕەو  ڕاســتی  سیاســی 
ــە  ــت ل ــەنگیەک بدرێ ــت ھاوس ــت چــۆن دەتوانرێ بەکاردێ
لەھەمــان  و  ڕادەربڕیــن  ئــازادی  لــە  بەرگــری  نێــوان 
کاتــدا ڕێــز لــە مەســەلەی زۆر ھەســتیاری ســۆزی دینــی 

ئەمەی لێرەدا پێشکەش بە خوێنەرانی ڕۆژنامەی ڕەوت دەکرێت بریتیە لە چاوپێکەوتنێک لەگەڵ ھاوڕێیانی 
ڕێکخراوی (یو پی سی - یەکیەتی لە پێناو کۆمۆنیزم)* سەبارەت بە کارە ترۆریست و توانکاریەکانی ئیسالمی 

سیاسی توندڕەو لە فەڕەنسا و چۆنیەتی سود وەرگرتنی دەوڵەت و ھێزە ڕاستەڕەوەکان لەم کردە دژی ئینسانیانە.

کەســانی بــڕواداری ناڕادیــکاڵ بگیرێــت، کــە زۆرینەیــان 
ئیدانــەی دڕندەیــی ئــەو تونــدڕەوە دینیانــە دەکــەن و 

دژیانــن؟

وەم: ڕاســتە چەندیــن خەڵکــی ڕادیکاڵــی فەرەنســی لــە 
ــە  ــە ئەم ــردووە، بۆی ــەرەی ئیســالمییەکاندا شــەڕیان ک ب
دیاردەیەکــی زەق تــرە لــە فەڕەنســا. ئەوروپــا و وتانی 
خۆکــوژەکان  ســەرەکی  دابینکــەری  ڕۆژئــاوا،  دیکــەی 
بــوون ئێمــە پێمــان وایــە ئەمــە بەھــۆی بارودۆخێکــی 
کۆمەیەتــی دیاریکــراوەوە، کــە لــە ئەنجامــی قەیرانــی 
ــی  ــە زۆرەکان ــی بەش ــۆی ھەژارکردن ــووە ھ ــەوە ب ئابووری
دانیشــتوان. ئــەم دۆخــەی ئەوروپــا بــێ پەیوەنــدی نیــە 
بەتێکشــکانی بزووتنــەوەی کرێکاریــەوە لــە ئەوروپــا. 
ئــەم دیــاردە ســەرەتاییەی جیھادیــش دەکرێــت بــە گوتارە 
ــەتە  ــەو سیاس ــا ب ــەوە وھەروەھ ــە لێکبدرێت نەتەوەییەک
بێگومــان  دەکات.  پەیــڕەوی  کــە حکومــەت  دەرەکیــەی 
ســەربازییە  ئۆپەراســیۆنە  لــە  بەشــداری  فەڕەنســا 
ڕابــردووی  گــەورە نێودەوڵەتیەکانــدا دەکات. بەھــۆی 
کۆلۆنیالیزمــی سیاســەتە ئیمپریالیســتیەکانی کــە لــە 
لــە ھەمــوو  ســەدەکانی ١٨ و ١٩ دا پەیــڕەو دەکــرا، 
ــز  ــک و دژە فەڕەنســی بەھێ ــدا، دژە کۆلۆنیالیزمێ جیھان
ھەیــە، بەتایبەتــی لــە کۆڵۆنیــە پێشــووەکانی ئــەم 

وتــەدا.

ھەروەھــا دەوڵەتــی فەرەنســا لــە پەیوەنــدی نزیکدایــە 
لەگــەڵ ڕژێمــە ئیســالمیە ڕادیکاڵــە وەھابیەکانــدا بۆیــە 
دووڕووە لــە پەیوەنــد بــەو گوتــارە دژە ئیســالمیانەی لــە 
سەرئاســتی نەتەوەییــدا بــەم بــۆ پاراســتنی فەرەنســا 

لــە گەمــەی ملمالنێــی نێــوان گەالنــدا ھاوکۆکــە.

بۆیــە ئێمــە ھەندێــک بزووتنــەوەی ئایدیۆلۆژیــی بــۆرژوا 
ــی  ــە ھەڵمەت ــە ب ــن ک ــڵمان دەبینی ــی موس نەتەوەییەکان
لــە  (وەک  فەرەنســا  بایکۆتــی  و  کاریکاتێــر  دژە 
پاکســتان) دەناســرێتەوە. ئەمــە جێــی ســەرنج و تێبینیــە 
چونکــە چەندیــن ھەڵمەتــی تــری ئیســالمۆفۆبیک ئەنجام 
ــچ ســەرنج ڕاکێشــانێکی ڕای گشــتی. ــێ ھی ــت بەب دەدەرێ

لــە کۆتاییــدا، دەبێــت جەخــت لەســەر ئــەوە بکەیــن کــە 
ســەرکەوتنی وەھابییــەت لــە پــارە و ســامانەوە دێــت کــە 
لەبەردەســتیاندایە. لــەم چوارچێوەیــەدا کێشــەداردەبێت 
کــە لێیبگەڕێیــت ببوژێتــەوە بــەم مانەوەیشــی لەنــاو 
ــار،  ــە. دواج ــتێکی وەھمی ــدا ش ــانێکی ئایدیۆلۆژی تێکۆش
ھەروەھــا بزووتنەوەیەکــی پــان ئیســالمی و کۆنەپەرســت 
ئیمپریالیســتەکاندا  نێــوان  ملمالنێــی  لــە  کــە  ھەیــە 

تێــوەگالوە کــە دەبێــت لــە دژی خەبــات بکەیــن.

وەک دەرەنجامێک

ــەو پرســە  ــەوەی ئ ــری گەڕان ــەک، دەبێــت چاودێ تاڕادەی
ئاینییــە بکەیــن، کــە بــۆ ئێمــە ھەمــوو ئــەو میکانیزمــە 
مێژوویــی وکۆمەیەتــی و دەروونییەکانــن کــە کۆســپن 

ھــەر لەکاتــەوە کــە ھێزەکانــی ســەربە دەســەتی ئیســالمی و قەومــی و میلیشــیاکانیان دەســتان داگــرت بەســەر 
مەیدانەکانــی ڕاپەڕینــی زوربــەی شــارە ڕاپەڕیوەکانــی عێڕاقــدا، زنجیــرەی تاوانــی تــرۆر و فڕانــدن و گرتــن 
بــەدژی جەمــاوەری ڕاپەڕیــوو نەوەســتاوە و زۆرێــک بوونــە قوربانــی بــە ئــاگاداری حکومــەت و لەژێــر چاودێــری 
دامودەزگانیــدا کــە نــەک ھــەر پارێــزەری تاوانبارانــن و چاوپۆشــیان لێدەکــەن، بەڵکــو خۆشــیان بەشــداری 

ــیانن. ــکاران و کارە ترۆریستیەکانیش ــوژان و تاوان پیاوک

ئــەم تاوانــە قێزەوەنــەی کــە میلیشــیاکانی ســەدر لــە (ســاحەی حەبوبــی) لــە شــاری ناســڕیە ڕۆژی جومعــە 
(٢٧-١١-٢٠٢٠) ئەنجامیانــدا، ھاوشــێوەی ئەنجامدانــی تاوانــی میلیشــیاکانی دەســەتە لــە (ســاحەی تەحریــر)ی 
بەغــدا و مەیدانەکانــی بەســڕە و عەمــارە و کــوت و نەجــەف و ھەمــوو ئــەو پارێزگایانــەی کــە جەماوەرەکانیــان 
ھاتبونــە مەیــدان بــۆ ڕزگاربــوون لەدەســت ھێزەکانــی ڕژێــم و ئــەو میلیشــیایانەی کــە بەدرێژایــی حەڤدەســاڵ لــە 

فەرمانڕەوایەتیــان خەریکــی ئەنجامدانــی تاوانــی کوشــتن و تــان و بــڕۆ و داســەپاندنی ھەژاریــن.

ســاڵی پــار و لــە ڕۆژێکــی وەک ئەمڕۆشــدا ناســڕیە بەھایەکــی گەورەیــدا لەسەردەســتی ھێزەکانــی جەمیــل 
ئەلشــەمەری کــە عــادل عەبدولمھــەدی ناردبــووی بــۆ کوشــتاری کچــان و کوڕانــی ناســڕیە کــە زیاتــر لــە 
ــیناریۆ  ــان س ــڕۆش بەھەم ــوون، ئەم ــەدانیش بریندارب ــابخانەیە و س ــەو قەس ــی ئ ــە قوربان ــەس بوون ــا ک پەنج
ــاحەی  ــی (س ــان ڕووەو مانگرتووان ــەی چەکەکانی ــەوە لول ــزە ئەمنیەکان ــە بەرچــاوی ھێ ــراو ب میلیشــیایەکی ناس
حەبوبــی) ناوشــاری ناســڕیە ئاڕاســتەدەکەن، تەقەیــان لێدەکــەن و دەیــان قوربانــی لێدەکەوێتــەوە لــە کــوژراو و 
برینــدار، بــێ ئــەوەی ھێزەکانــی ڕژێــم کــە لــە دەوروبــەری ســاحەکە بــوون بێنەنــاوەوە، ئەمــەش واتــا دەســتیان 

ــەن. ــەم تاوان ــەوە و بەشــداری ئ تێک

ــگێڕان،  ــڕەی پشــتی شۆڕش ــۆ تێکشــکاندنی بڕب ــی دەســەت ب ــەر ھەوڵێک ــە ھ ــری ل ــۆ ڕێگ ــە ب ــڕیە قەیەک ناس
ــە تەمەنــی  ــەم ڕژێمــەی ھەراســانکردوە. پــاش ســاڵێک ل ــی ئ ــەم شــارە بۆتــە کابوســێک کــە گشــت الیەنەکان ئ
ڕاپەڕیــن و ئارامیەکــی ژێــر ســەرکوت و ترســوتۆقاندن، ئــەم ڕژێمــە خۆشــخەیاڵ بــوو بــەوەی کــە دەتوانێــت ئــەم 
کابوســە کۆتایــی پێبھێنــێ بــە چۆڵکردنــی ســاحەی حەبوبــی لــە جەماوەرێکــی ڕاپەڕیــوو کــە زۆری نەمابــوو ئــەم 
دەســەتە ڕاووڕوتکــەر و تائیفــی و پشکپشــکێنە بەکرێگیــراوە لــە ڕیشــەوە ھەڵکێشــێت، بــەم ھیــچ کەســێک 
جگــە لــەو ڕژێمــە خۆشــباوەڕ نەبــوو بــەم خەیاڵــە، ڕاپەڕیــن بەردەوامــە لەگــەڵ ھەمــوو ھەوڵوتەقــەال و تاوانێــک 

کــە ئەنجــام دەدرێــت دەرحــەق بــە خەڵکــی ڕاپەڕیــوو. 

ھێشــتا ڕۆژێــک تێنەڕیبــوو بەســەر ئــەم تاوانــەی ناســڕیەدا کــە ھــەزاران کــەس لــە جەمــاوەری ڕاپەڕیــوو لــەو 
شــارە و لــە شــارەکانی تریشــدا ھاتنــە مەیــدان و ئــەو ســاحەیەی خۆیــان لەدەســتی ئــەو تاقــم و میلیشــیایانە 
ھێنایــە دەرەوە و بەدەنگــی بــەرز دروشــمیان دەوتــەوە دژ بــە ڕژێــم و ھێــز و میلیشــیاکانی، کــە ئەمــەش خــۆی 
گوزارشــێکە لــە خۆڕاگــری و ڕاوەســتاویەکی بــێ وێنــەی الوانــی کــچ و کــوڕی ڕاپەڕیــووی ناســڕیە و پارێزگاکانــی 

تریــش.

ســەرەڕای ھەمــوو ھەوڵوتەقەالیەکــی ڕژێــم و ھێــز و میلیشــیاکانی، ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر نــەک ھــەر ناوەســتێت، 
ــەکەی  ــاو الش ــازە بۆن ــی ت ــی خوێن ــەی و ھەڵڕژان ــی پانتاییەک ــون و بەربوبون ــی بەردەوامب بەڵکــو ھەلومەرج
ھــەر بەردەوامــە و ڕۆژ لــەدوای ڕۆژیــش ڕاپەڕیــن پەرەدەســتێنێ، چونکــە ھیــچ ڕێگەچارەیەکــی لەئــارادا نیــە بــۆ 
ھــەژاری و بێــکاری و نەبوونــی خزمەتگوزاریــەکان و قەیرانــی دابەشــکردنی موچــەی کرێــکاران و کارمەنــدان و 

قەیرانەکانــە ناوخۆیــی و دەرەکیەکانــی تــری ئــەم ڕژێمــە.

پــاش ئەزمونێکــی خەباتکارانــە کــە بەھاکــەی ھــەزاران کــەس داویەتــی بــە گیــان لەدەســتدان و برینداربــوون و 
بــێ سەروشــێن ونبــوون، ئەمــڕۆ جەمــاوەری عێــڕاق ڕووبــەڕووی چالێنجێکــی ڕاســتەقینە بۆتــەوە، بــۆ چنینــەوەی 
بەرھەمــی ئــەم قوربانیدانانــە، ئەمــەش نایەتــەدی مەگــەر جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێــش و ئازادیخــوازان 
ڕیزەکانــی خەباتــی خۆیــان ڕێکخراوبکــەن و شــۆرا جەماوەریــە شۆڕشــگێڕیەکانی خۆیــان دامەزرێنــن و ڕابەرایەتــی 

ڕاپەڕینەکــە بکــەن بــەرەو ســەرکەوتن.

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٢٨ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لــە بــەردەم یەکگرتنــی شۆڕشــگێڕانەی پرۆلیتاریــا. ئــەم 
گەڕانەوەیــە دەکرێــت بــە نەبوونــی ڕوانگەیەکــی ئاینــدە 
ســەرمایەدارییەکەوە  لەالیــەن  کــە  بدرێتــەوە،  لێــک 
کۆمەیەتییــەکان  بونیــادە  کــە  بــووە،  دروســت 
کردنــی  دروســت  ھــۆی  دەبێتــە  کــە  لەناودەبــات، 
"پێویســتیەکی کۆمەڵــگا" کــە بــە دیــن دابیــن دەکرێــت، 
لەالیــەن ســەرمایەدارییەک کــە ژینگــە وێــران دەکات، 
بڕوانێــت،  داھاتــو  بــۆ  بێــت  مەحــاڵ  دەکات  وا  کــە 
بــە قەناعەتێکــی  کــە پێویســتیی  ســامناک  کەشــێکی 
میتافیزیکــی دروســت دەکات، بــە بارودۆخێکــی مێژوویــی 
کــە  ھــەر ئاڵتەرناتیڤێــک بــۆ کاپیتالیــزم تیایــدا لــە 

مەحاڵــە. ســۆڤیەتەوە،  کەوتنــی  دوای 

وەھمــی مایەپووچــی ئەزموونــی کۆمۆنیســتی، ھەوێنــی 
ــە  ــیاوە ب ــەی ش ــە پەناگ ــە تاک ــە، ک حەماســەتی ئایینی
پێــی ئــەم مێژووناســییە. نەبوونــی ئەلتەرناتیــڤ لــەم 
ــە  ــە ک ــی ئێمەی ــە ئەرک ــە. بۆی ــە مێژوویدای ــە ب فریودان
بــەردەوام بیــری ھەمــوو الیــەک بھێنینــەوە کــە بۆچــی 
یەکێتــی ســۆڤیەت سۆســیالیزم نەبــوو، بۆچــی نــە بەھــا 
و نــە بــازاڕی لــە نــاو نەبــرد، بــە ســادەیی ھەنگاوێــک 
 .(modernisation) نوێگــەری  بڕدانــەوەی  بــو 
بــا بیرمــان بێــت کاتێــک یەکێتــی ســۆڤیەت ڕووخــا، 
سۆســیالیزمی  کەنیســە.  بــۆ  گەڕایــەوە  جەماوەریــش 
ڕاســتەقینە دیــاردەی ئایینــی تیایــدا کــەم دەبێتــەوە.

وەک مارکــس دەڵێــت بیروبــاوەڕی ئاینــی لــە الیــەک 
لەالیەکــی  و  ڕاســتەقینەیە  بەدبەختــی  دەربڕینــی 
ڕاســتەقینە.  بەدبەختــی  دژی  ناڕەزایەتیــە  تریشــەوە 
"بــۆ ئــەوەی ئاییــن وەک بەختەوەرییەکــی وەھمــی خەڵــک 
نەمێنێــت، داوای بەختەوەریــی ڕاســتەقینەیان بکــەن. 
داواکاری دەســتبەردان لــە وەھــم ســەبارەت بــە دۆخــی 
ئێســتا، داواکاری دەســتبەردانە لــە دۆخێــک کــە خــۆی 

پێویســتی بــە وەھــم ھەیــە".
*(ڕێکخــراوی یەکیەتــی لــە پێنــاو کۆمۆنیــزم (UPC) ڕیکخراوێکــی 
چاالکــی شۆڕشــگێری کۆمۆنیســتیە لــە فەڕەنســا لــە ســاڵی (٢٠٠٧) 
لەگــەڵ  پتــەوی  ھاوفکریەکــی  و  ھاوخەباتــی  کــە  بــوە  دروســت 

ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عیراقــدا ھەیــە.

ھاوڕێیانــی ئــەم ڕێکخــراوە چەندیــن وتــار و دۆکومەنتــی (ڕێکخــراوی 
بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێڕاق)یــان تەرجومــە کــردوە بــۆ فەڕەنســی و 
گەیاندویانــە بــە کــۆڕ و کۆمەڵەکانیــان و لــە میدیاکانیانــەوە بویــان 

کردۆتــەوە.

و   (UPC) ڕێخکــراوە  ئــەم  دا،   (٢٠٢٠) ئایــاری  مانگــی  لــە 
بەیاننامەیەکــی  عیــراق)  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  (ڕێکخــراوی 
ھاوبەشــیان دەرکــرد ســەبارەت بــە پەتــای کۆرۆنــای جیھانــی و بۆچونی 
ــی  ــە سیســتەمی کاپیتالئیزم ــان ل ــاوڕای ھــەردو ڕێکخــراو و ڕەخنەی ھ
ناکامیەکانــی  و  پەتایــەدا  لــەم  ڕۆڵــی  و  ســەردەم  نیۆلیبرالیزمــی 
ــوردی،  ــی ک ــە زمانەکان ــە ب ــەم بەیاننامەی ــدا. ئ ــە بەرەنگاربونەوەی ل

بوبۆتــەوە. فەڕەنســی  و  ئینگلیــزی  عەرەبــی، 

دێسەمبەری ٢٠٢٠
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(ئێمە جێی ناھێڵین، نا نەخێر بۆتان 
جێناھێلین، ئیوە دەبیت بڕۆن). گەنجێکی 

کەالر لەناو خۆپیشاندانەکاندا.

خەڵکیــش  دەکــوژن،  خۆپیشــاندەران  ئەمنیــەکان  (ھێــزە 
مەدەنیانــە وەمیــان دەداتــەوە، خۆپیشــاندەران ئــای حزبــە 
سیاســیەکان تەنانــەت وێنــەی مســتەفا بارزانــی دامەزرێنــەری 
پارتیــش دەســوتێنن). "مایــکل ڕۆبــن" نوســەر و ڕۆژنامەنوســی 

دیــاری ئەمریکــی.

نــا،  موچــە  لەســەر  نــا،  (ئەمجــارەش 
ــان ســاڵی تاوانەکانــی شــاخ  لەســەر دەی

دێ). ھــەر  کۆتاییتــان  شــارتان،  و 

 عەبدو پەشێو.

کوردســتان،  ھەرێمــی  حکومەتــی  ســاڵە   (٣٠) بــە  نزیــک 
چینــی   نایەکســانیە.  و  شــەڕ  و  ھــەژاری  ســەرچاوەی 
دەســەتدار و حزبەکانــی الیــەک بــە خوێــن ڕشــتن و جەالدیــی 
بــە ھەڵخەڵەتانــدن و  (پارتــی و یەکێتــی)، و الیەکیــش 
ــی و ئیســالمی و  ــیۆنە قەوم ــاو ئۆپۆزیس ــی درۆی بەن بەڵێندان
لیبرالەکانــی وەک (گــۆڕان و یەکگرتــوو و کۆمــەڵ و نــەوەی 

بــەم دۆخــە گەیانــد. نــوێ)، کوردســتانیان 

لــە مــاوەی  ئــەم (١٥) مانگــەی کابینــەی نــۆدا، حکومەتــی 
نێــو ھەژارتریــن،  ھەرێــم خەڵکــی کوردســتانی ڕاپێچکــردە 
بێھیواتریــن  و  بێمافتریــن  و  نائارامتریــن  داپلۆســاوترین، 
مێــژووەوە. ھــەر لەســەرەتاوە چیــن و توێــژە چەوســاوەکان بــە 
ھــەزار شــێوازی ئاشــتی و نائاشــتی دادوفیغــان و تووڕەییــان 
بــەدواوە،   (٢٠٢٠) (٨)ی  مانگــی  لــە  بەتایبــەت  دەربــڕی. 
نێــو  بــە  مەشــخەڵەکەی  و  لێــدرا  ڕاپەڕیــن  چەخماخــەی 

ســوڕاوەتەوە. کوردســتاندا 

(مانگــی  رانیــە  ھەڵەبجــە،  لــە  بــارەگاکان  ســوتاندنی 
٨)، خۆپیشــاندانە جەماوەرییــەکان لــە ســلیمانی و کــەالر 
ــیالدزێ  ــۆک و ش ــۆ و دھ ــاندانەکانی زاخ ــەر)، خۆپیش (ئۆکتۆب
(مانگــی ٨ تــا مانگــی١٠). مانگرتنــی دکتــۆر و سەرپەرشــتیاران 
و کرێکارانــی کەرتــی تەندروســتی لــە ئۆکتۆبەر و نۆڤەمبەردا، 
کرێــکاران و کارمەندانــی کارەبــا، بایکۆتــی مامۆســتایان، ... 
دەســەتداران تەنھــا و تەنھــا زمانــی پەیوەندییــان: کوشــتن 
و ســەرکوت و ڕفانــدن و زیندانــی و تۆمەتــی موئامــەرە بــوو. 
جەمــاوەر ئاگایــی خۆبەخۆیــی گەیشــت بــەوەی کــە ئەبیــت قۆڵی 
لێھەڵماڵــێ و لــە نێــو ســلیمانی و دەوروبــەری بەشــێوەیەکی 
سەرانســەری و ڕژد یەخەی دەســەت ڕاتەکێنن. ئیدی بەڵێنی 
موچــەش نەیدەتوانــی توڕەیــی خەڵــک دابمرکێنێتــەوە. زســتانی 
کوردســتان، بووە بەھاری ڕاپەرین. ڕوو لە ناوەندی دەســەت 
و گڕبــەردان لــە ســمبول و پایەگاکانــی وجودیــان،  شۆڕشــکردن 
بەســەریدا و ڕزگارکردنــی کۆمەڵــگای کوردســتان لــە چنــگ 
تاقمێکــی کەمــی ملیاردێــری کۆنەپەرســت. لــەم ڕاپۆرتــەدا زۆر 
بەکورتــی ئــەم ڕووداوە مێژووییــە ئــەم ڕاپەڕینــەی ســەرەتای 

مانگــی دێســمبەری (٢٠٢٠) ڕومــاڵ دەکەیــن.

نێو شاری سلێمانی:

 چەنــد ڕۆژ بــوو ســلێمانی دەکــو، خەڵــک لەســەر جادەوبــان 
ناڕەزایەتیــان  دەنگــی  و  دەکــرد  نەعلــەت  بــە  دەســەتیان 
ــاوەری،  ــوڕاوانی جەم ــە ھەڵس ــەس ل ــد ک ــردەوە، چەن بەرزدەک

ڕۆژی  موچەخــۆران،  و  مامۆســتایان  ناڕەزایەتــی  دەســتەی 
لەبــەردەم  خۆپیشــاندانیان  بانگەوازێکــی   (٢-١٢-٢٠٢٠)
پارکــی گشــتیدا، بوکــردەوە. جەماوەرێکــی فــراوان بــەدەم 
بانگەوازەکەوە ھاتن و لەسەر پێشنیاری چەند ھەڵسوڕاوێکی 
ناســراوی بزوتنــەوە جەماوەرییــەکان، لەوانــە نــەوزاد بابــان، 
ڕێــڕەوی خۆپیشــاندانەکە بــەرەو بــەر دەرکــی ســەرا (ناوەنــدی 
شــار)، ڕێــگای گرتەبــەر. دوکان و بــازار داخــران و تــا دەھــات 
جەمــاوەر پەیوەســت دەبــوون و بــە جۆشوخرۆشــەوە ھوتافیــان 
(ئەندازیــاری   ،(.. دز،  شــەریکە  دز،  (بڕوخــێ  دەوتــەوە 
تانــی، بارزانــی و تاڵەبانــی)، دەیــان لــە ژنــان و پیــاوان و 
خەڵکــی نــاڕازی لــە میدیاکانــەوە توڕەیــی و خواســتی ڕۆشــتنی 

کوردســتان  لــە خەڵکــی  داوایــان  و  دەردەبــری  حکومەتیــان 
ــەرکوتکەرەکانی  ــەڕن. دەزگا س ــەرپێ و ڕاپ ــرد، ھەستنەس دەک
یەکیتــی نیشــتمانی کوردســتان و بەرپرســانی ئەمنــی شــار 
لەژێــر سەرپەرشــتی پاریــزگاری ســلیمانی (ھەڤــال ئەبوبەکــر/ 
گــۆڕان)، بەشــیوەیەکی زۆر ھۆڤیانــە کەوتنــە  لــە پۆســتی 
و  پالســتیکی  گولـــلەی  بــە  خۆپێشــاندەران  لــە  تەقەکــردن 
غــازی فرمێســکڕێژ و لێدانیــان بــە کێبڵــی کارەبایــی و گرتــن 
و تۆقاندنیــان. ئــارام حســێن لــە ســایتی ھاوتــی  دەنوســێت 
"ئــه وه ی ئه مــڕۆ مــن بینیــم لــه  ئاسایشــی ســلێمانی، رێــك ئــه و 
خۆپیشــاندانانه ی ســانی ھه شــتای بیرخســتمه وه  كــه  ئەمــن و 
قــوة خاصةكانــی به عــس كــۆن بــه  كــۆن ڕاویــان ده نایــن!" 
بــە   ئــەوان  دەڵێــت:  ژنــەکان  خۆپیشــاندەرە  لــە  یەکێــک 
شــوێنمان کەوتــن ئێمــە خۆمانکــرد بــە کــۆن و گەڕەکــەکان، 
بــەم کۆڵیــان نــەدا ھــەر بەشــوێنمانەوە بــون، ناچــار خۆمــان 
کــەس  بویــن،  پەرتــەوازە  ھەمومــان  بەماڵەکانــدا،  دەکــرد 
فریــای کــەس نەدەکــەوت، ھێــزەکان خۆیــان دەکــردە ماڵــەکان 

بــە دار و ســۆندە گەنجەکانیــان دەبــردە دەره وە".

ســەرەڕای ھێنانــی ھێــزی چەکــدار لــەدەرەوەی ســلێمانی، بــەم 
خۆپیشــاندان لــە ســەنتەری شــار و گەڕەکــی وڵوبــە و بەکرەجــۆ 
ھــەر بــەردوام بــوو. بــە گویــرەی بەرێوەبەرایەتــی تەندروســتی 

ســلێمانی (٥٤) کــەس برینداربــوون.

پارێــزگای  لەبــەردەم  بــوو  بڕیــار   ،(١١-١٢-٢٠٢٠) ڕۆژی 
ســلێمانی خــۆ پیشــاندانی ھیمنانــە بەڕێــوە بچێــت کــە لەالیــەن 
ــە  ــوو ب ــۆ کراب ــەوازی ب ــەکان" بانگ ــە ناڕەزایی ــرەی دەنگ "کۆنگ
پشــتیوانی (نــەوەی نــوێ) و (کۆمەڵــی ئیســالمی). بــەم بــەر 
لــە گردبونــەوە تــەواوی سەرپەرشــتیارانی خۆپیشــاندانەکە 

لەگــەڵ نزیکــەی (١٠٠) کــەس گیــران.

لیژنــەی ئەمنــی پارێــزگای ســلیمانی دواییــن ڕاگه یه نــدراوی 
لیژنــه ی بــای ئه منــی حكومه تــی ھه رێمــی بوکــردەوە کــە 
ــزه  ئه منییــه كان چیتــر ڕێگــە  ــەوەی  "ھێ جه ختكراوه تــه ســەر ئ
نــادەن خۆپیشــاندانە بــێ مۆڵەتــەكان بەردەوامییــان ھەبێــت و 
سەربكێشــن بــۆ پشــێویی و توندوتیژیــی"، ھه روه ھــا "ھێــزەكان 
چوارچێــوەی  لــە  مامەڵەكــردن  و  ڕاگرتــن  بــۆ  دەســتكراوەن 
ــەرپێچی  ــە س ــک ک ــەس و الیەنێ ــەر ک ــزادانی ھ ــۆ س ــادا ب یاس
ــی  ــن. کاناڵ ــگ ب ــرد بیدەن ــدا ک ــە میدیاکان ــکات" و داوای ل ب
تەنھــا  و  تەنھــا  بەمجــۆرە  داخســت.  (ئین.ئاڕ.تی)شــیان 
دەتوانیــت  دەمکوتکــردن  و  کوشــتار  و  زیندانــی  و  ســەرکوت 

دەســەتیان درێــژ بکاتــەوە.

ــە: شــەوی شــەش لەســەر حــەوت (٧/٦)ی مانگــی  ھەڵەبج
دوانــزەی (٢٠٢٠) لــە پارێــزگای ھەڵەبجــەش خۆپیشــاندان 
لــە  ڕیگاگرتــن  بــۆ  شــار  ناوجەرگــەی  لــە  و  دەســتیپێکرد 
نێــوان  لــە  توندوتیــژی  ئاگرکرایــەوە،  ئەمنییــەکان    ھێــزە 
ــدا چەندیــن کــەس  خۆپیشــاندەران و ھێــزە ئەمنییــەکان ڕووی
برینــدار بــون. بنکــە و بارەگاکانــی حزبەکانــی یەکێتــی و 
پارتــی، بەھــۆی ئــەوەی مارانگاســتە ببــون (بارەگاکانیــان 
لــە مانگــی ئۆکتۆبــەردا ســوتێنرابوون)، ھــەر زوو لەشــکرێکی 
زۆریــان لــە بارەگاکانیــان کۆکردبــوەوە. بەپێــی ووتــەی "ئــارۆ 
ناڕەزایەتیــەکان،  ھەلســوڕاوانی  لــە  یەکیــک  ھەورامــی"، 
ناڕەزایەتــی  گردبونــەوەی  بەردەوامــی  بــە  ماوەیــەدا  لــەو 
چاالکییــە  پۆلیســی  لــە  چ  زۆر  ھێزێکــی  ئەنجامــدەدرا. 
ئاســایش  و  بەرگــری  فریاکەوتنــی  ھێــزی  و  مەدەنییــەکان 
مەیدانــی  بەخشــیبوو،  بەشــار  ســەربازیان  ســیمایەکی 

و  (یەکیەتــی)  حزبــی  ھــەردوو  بــارەگای  و  گردبونەوەکــە 
زیاتــر  وەرگرتبــوو،  ســەربازگەیەکی  ســیمای  (پارتی)یــش 
بــن. بەھــۆی  لــەوەی ئۆفیســی ڕێکخســتنی سیاســی حیزبــی 
ــەو ھێــزە زۆرەوە و گرتنــی کۆمەڵــێ گەنــج، دەکرێــت  بونــی ئ
بوترێــت خەڵــک کەمتــر دەرفەتــی خۆپیشــاندانی ھەبــوو. لــە 
گردبونەوەکــەی ڕۆژی (١١-١٢-٢٠٢٠)ی ھەڵەبجــەدا ھێزێکــی 
یەکجــار زۆر گەمــارۆی گەنجانیــان دابــوو کــە بــە خوێندنــەوەی 
ســرود و شــیعر و ھوتــاف دان ناڕەزایەتیەکانیــان دەردەبــری.

ھەڵەبجەی تازە:

دەربــڕی  نارەزایەتیــان  خۆپیشــاندەران  ڕۆژ  چەندیــن  بــۆ   
ــی  ــوتاند و ھێزێک ــان س ــی دیموکراتی ــەی پارت ــارەگای ناوچ ب
ئەمنــی زۆر بــۆ پاراســتنی بنکــە و بەڕێوەبەرایەتیەکانــی تــر 

ــوو. ــرا ب ــان پێک بوەی

سەید سادق:
خۆپیشــاندانی ئــەم شــارە بەگوڕتریــن و پــڕ لــە وزەی یاخیبــون 
بــوو کــە بەرۆحیەتــی بــای ڕوناکــی بەخشــی بــە شۆرشــی 
برســیەکانی کوردســتان، زمانــی داواکاری گــۆڕی بــۆ پڕاتیکــی 
نوســینێکی   شــیخ عەبــدو کاوەی  ڕاپەڕیــن:  شۆڕشــگێڕانەی 

لەســایتی ڕادیــۆی دەنگــدا بەنــاوی ئــەو شــەوە مــن 
لــە ســەید ســادق بــووم بوکردۆتــەوە "ئێمــە ھــەر 
کــە گەیشــتینە مقــەڕی (کۆمەڵــی ئیســالمی) ووتــی 
توخــوا ئاگاتــان لەخۆتــان بــێ، ھەرچیمــان بــەر 
(گــۆران)ەکان   ... ســوتاندمان،  کــەوت  دەســت 
یەکســەر بارەگایــان چــۆڵ کــرد.. بــەس (پارتــی)
چووینــە  تــا  دەکــرد  تەقەیــان  ....کان  یــە 

ســەریان..).

ئەرســەالن ئەفراســیاو (دانشــتوی ســەید ســایەق)، 
"النیکــەم  نوســیویەتی  خــۆی  فەیســبوکی  لــە 
ئــەوەی مــن لــە سەیســایەق ئەیبینــم، ئــەو الو و 
مێردمندانــەن کــە بەڕادەیەکــی زۆر ســەروکاریان 
لەگــەڵ فــەزای مەجــازی و گەیمیــن و جیھانــی 

گەنجەکانــی  پێماندەوتــن  کــە  ئەوانــەی  ھەیــە،  شاشــەدا 
تیکتــۆک. بۆیــە ئــەم جووڵــەی ئێســتا بــە تــەواوی گریمانــەی 
ئــەوەی ئاوەژۆکــردەوە کــە ئــەم نەوەیــە ھیــچ رەبتێکــی بــە 

واقیعــەوە نەمــاوە و ناتوانێــت دەســتکاری واقیــع بــکات".

خۆپیشــاندانەکان لــەم شــارۆچکەیە بەبەشــداری ژمارەیەکــی 
گەنج و الو، بە حەماسەتەوە ھەنگاویان دەنا بۆ ھەڵپێچانی 
دەســەت. تــەواوی بــارەگای حزبەکانیــان  بــە گــۆڕان و کۆمەڵ 

و یەکیتــی و پارتــی و بینــای قائمەقامیەتیشــەوە ســوتاند.

بــە خوێنڕشــتنی (ھەرێــم عەلــی و ئــاکار جەبــار) و دەیــان 
برینــدار، بەھێنانــی ھێــزی دەرەوە و نامــۆ و دەمامکــدار و 
پــڕ چــەک، بــە زیندانــی کــردن و ڕفانــدن، ســێ (٣) ڕۆژی 
لــە  یەکێــک  لــە  ســەرکوتکرا.  خۆپیشــاندانەکان  گەرمــی 
ــدا نوســرابوو کاســبکاران و دووکاندارەکانــی شــاری  پەیجەکان
ــزەی  ــەو ھێ ــن خــواردن و شــتومەک ب ســەید ســایەق، ئامادەنی

ھینراوەتــە شــارەکەیان  بفرۆشــن.

پیرەمەگرون:
ڕۆژانــی (٥ و ٦ و ٧ی-١٢-٢٠٢٠)  لەســەریەک جەماوەریكــی 
ھاتوچــۆ  و  داخســت  دوکانیــان   - ســلیمانی  ڕێــگای  زۆر 
و  فرمیســکڕێژ  گازی  بــە  ئەمنیــەکان  ھێــزە  پەکیخــرا. 
چەندیــن  و  بونــەوە  ڕووبەڕوویــان  پالســتیکی  گولـــلەی 
ســەختی  بەھــۆێ  ھەندێکیــان  و  کــرد  برینــدار  کەســیان 
برینەکانیانــەوە بــۆ نەخۆشــخانەکانی ســلێمانی گواســترانەوە. 
پاشــان خۆپیشــاندەران چونــە ســەر فەرمانگــەی ھاتوچــۆ و 
ھێرشــیان بــردە ســەر (کومیتــەی) یەکیتــی و (مەکــۆی) گــۆران 
و ئاگریــان تیبــەردا، (بــارەگای پارتــی) بەھــۆی تەقــەوە 
ــە  ــرد  ل ــان دەک ــە زۆر داوای ــە ک ــت. وە خەڵک ــرا بگیرێ نەتوان
چاالکیــە  ھێــزی  و  پۆلیــس  لــە  و  ســەرکوتکەرەکان  دەزگا 
مەدەنیــەکان، کــە پەیوەســت بــن بەوانــەوە. وە داوایــان دەکــرد 
کــە خەڵــک ھەمــووی ڕاپەڕیــن بــکات. وە دوپاتیــان دەکــردەوە 
خۆپیشــاندانەکانمان  نادەیــن  ڕێــگا  ئیــدی  ئەمجــارە  کــە 
ببنــە پەیــژە بــۆ بەرزکردنــەوەی چەنــد الیەنیــک بــۆ نــاو 
دەســەت و دەســتگرتن بەســەر ســەروەت وســامانەکانمادا و 
ئێســتاش ســەرکوتمان دەکــەن. ھــەر لــەو پەیوەنــدەدا (٥) 
ــەی  ــان، برینەک ــران و یەکێکی ــدار ک ــاندەران برین ــە خۆپیش ل

ســەختە.

قەدزێ:
بــە   (٥-١٢-٢٠٢٠) رۆژی  لــە 
و  الوان  بــەردەوام  دواوە 
کرێــکاران و بێبــەش و بێموچــە و 
بێکارکــراوەکان لــە ناوەنــدی شــار 
ڕێــگای  و  کــرد  خۆپیشــاندانیان 
ھاتوچــۆی نێــو شــاری قەدزەیــان 
ــەژاری و  ــی ھ ــت، وە کابوس دەبەس
ــوە  ــە الوان بڕی ــتی ل ــکاری بڕس بێ
بــەڕووی  پێویــان  ئــەوان  و 
دەکــردەوە.  بــەرز  دەســەتدا 

بەچــڕی  زۆر  ئەمنیــەکان  ھێــزە 
بــە دەوری بــارەگا و بنکــەی حزبــەکان و خۆپیشــاندەراندا 
ــرد بڕوخــی  ــان دەک ــەس ھاواری ــان ک ــوو. دەی ــان پێکراب بوەی
دز، بڕوخێــت ئــەم حکومــەت و دەســەتە. وە بەشــێک لــە 
ڤیدیۆییەکانــدا  گرتــە  لــە  وەک  پێشــمەرگە  ھێزەکانــی 

خۆپیشــاندەرانەوە. بــە  دەبــن  پەیوەســت  دەردەکەوێــت 

بەردەوامــی  بــە  دواوە  بــە   (٥-١٢-٢٠٢٠) لــە   : ڕانیــە 
لــە  دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی  گردبونــەوەی  و  خۆپیشــاندان 
بەرپادەکــرا.  ڕانیــە  باخچــەی  لــە  و  شــار  ناوجەرگــەی 
خۆپیشــاندەران کــە الوانێکــی ھــەژار و مامۆســتایانی بێموچــە و 
کارمەنــد و کاســبکاران و زەحمەتکێشــی دەســتفرۆش بــوون، بــۆ 
ــوون.  ــەکان دەســتەویەخە ب ــزە ئەمنی ــەڵ ھێ ــن ڕۆژ لەگ چەندی
نزیکــەی (٥٠) کــەس برینداربــوون و چەندیــن کــەس تائیســتا 

بێســەر و شــوێنن.

و  چاالکــوان  چاوشــین  عومــەر  ھــاوڕێ  بــارەوە  لــەو 
پێدایــن  لێدوانــەی  ئــەم  ڕەوت  بــۆ  ڕۆژنامەنــوس، 
"ئەگەربمانەوێــت بــاس لەھــەر کێشــە و گرفــت و ئافاتێــک 
بکەیــن لــەو ســنورەجوگرافیەی کــە ناویــان نــاوە حکومەتــی 
ڕەفتــاری  مێــژووی  بــۆ  نەگەڕێینــەوە  ناکرێــت  ھەرێــم، 
لــە ســاڵی  لــە عیــراق.  کــوردی  دەســەتی ناسیۆنالیســتی 
ــە مــاوەی  (١٩٩١)ەوە تــا خۆپێشــاندانی (٤-١٢-٢٠٢٠) واتــا ل
نزیــک بــە (٣٠) ســاڵ خەڵکــی کوردســتان خەبــات دەکات لــە 
پێنــاو نــان و کار و ئــازادی و نەھێشــتنی زوڵمــی چینایەتــی 

و ڕەگــەزی و کلتــوری و خوازیــاری ئازدیــە بــەم دەســەت 
دەنگیــان  خەڵــک  ھــەرکات  کەڕکــردوە،  خــۆی  ســاڵە   (٣٠)
ــود  ــراون یاخ ــی زیندانک ــان ڕاپێچ ــوژراون ی ــەوە، ک بەرزکردۆت
ــوردی  ــی ک ــێواندنی ئەزمون ــایش و ش ــی ئاس ــوی تێکدان بەبیان
بەخیانــەت مەحکومکــراون. ئەوناڕەزایەتیانــەی لەمــاوەی (١٠) 
ســاڵی ڕابــردودا ســەریان ھەڵــداوە زۆربەیــان ئومێــدی شــۆڕش 

مانــدوەکان. گەنجــە  بەدەســتی  دەدەن 

دەســەت لەترســی کۆتایــی پێھاتنــی تەمەنــی (٣٠) ســاڵەی 
پــڕ لــە شــەرمەزاری بەجۆرەھــا چــەک ڕوبــەڕوی خۆپیشــاندەران 
لەوشــوێنانەی  ئاســایش  و  پۆلیــس  ھێزەکانــی  بــوەوە. 
ــڕەر و غــازی  ــلەی ب ــە گولـ ــووە، ب ــدا ب ــان تێ ناڕەزایەتیەکانی
فرمێســکڕێژ و گولـــلەی پالســتیکی و کێبڵــی کارەبایــی و بــەرد 
ھیــچ  شــوێنانەی  ئــەو  بوونــەوە،  خۆپیشــاندەران  ڕوبــەروی 
ــە و  ــە و ڕانی ــدا نەســوتا قــەزای کۆی ــی تێی بارەگایەکــی حزب
قــدزە و دووکان بــوون، ئەوشــوێنانەش کرابــوون بەســەربازگە 
و ھێزێکــی زۆری ھاتــوو لــە شــارەکانی تــرەوە و بــە تانــک و 

ئۆتۆمبێلــی ســەربازی.

زۆربــەی برینــدارەکان لــە نەخۆشــخانەکانەوە قۆڵبەســتکراون، 
ــەق  ــە ش ــراوە و ب ــۆ نەک ــیان ب ــان چارەسەریش ــا ھەندێکی ھەت
ڕاپێچــی  ڕەشــبگیری  شــێوەی  بــە  ئەشــکەنجەدان  و  زلـــلە  و 
ھەبێــت،  گرتنیــان  فەرمانــی  ئــەوەی  بەبــێ  زیندانکــراون 
ھەندێکــی تریــان لــە نیوەشــەودا بەھێــزی زۆر لــە ماڵەکانیــان 
فرمێســکڕێژی  بەغــازی  ئەوکەســانەی  دەرھێنــدراون. 
کوشــندە ئەشــکەنجەدراون ھەژمارناکرێــن لــە زۆریــان. بــەم 
شــێوەیە بەھــۆی دەســتدرێژی ھێزەچەکدارەکانــی دەســەتی 
و  کــوڕ  و  بــرا  و  بۆسەرخوشــک  خۆماڵــی  ســەرکوتگەری 
نەوەکانیــان، خەڵــک بــەدڵ گەرمــی بەشــێوەی کاتــی شــەقام و 

چۆڵکردنــەوە. ناوبازاڕەکانــی 

چەمچەماڵ:  
لــە (٧-١٢-٢٠٢٠)  ســەرەتای خۆپێشــاندانەکە بــە بەســتنی 
و  پێکــرد  دەســتی  کەرکوک-ســلیمانی  ســەرەکی  جــادەی 
ڕێگاکەیــان  زۆر  بــە  ســەکوتکەرەکان  ھێــزە  ئــەوەی  پــاش 
کــردەوە، خۆپیشــاندەران  بــەرەو نــاو بــازار بەڕێکەوتــن و 
دەســتی  فــراوان  شــیوەیەکی  بــە  جەمــاوەری  خۆپیشــاندانی 
الوان  کۆبونــەوە،  قــەزا  قائماقامیەتــی  لەبــەردەم  پیکــرد 

دەســتیان  ھــەژاران  و  زەحمەتکێشــان  و  زۆر  گەنجانێکــی  و 
دایــە خۆپیشــاندانێکی جەمــاوەری گــەورە و لەنێــو بــازاڕدا 
ھوتافیــان دەکێشــا و دواتــر پەالمــاری (مەکــۆی گــۆڕان) و 
بــارەگای لقــی (١٩)ی (پارتی)یانــدا. بارەگاکــە بــۆ بەرگرتــن 
بــە ھێرشــی خۆپیشــاندەران، بەچــڕی دەســتی دایــە تەقەکــردن 
و لەنێــوەدا (ئەدھــەم یەحیــا-٢٦ ســاڵ)، گیانــی لەدەســتدا و 

چەندیــن کەســی تــر برینــدار بــوون.

رۆژی (٩-١٢-٢٠٢٠) جارێکــی تــر گــوڕ و تەوژمــی خۆپیشــاندان 
دەســتی پێکــردەوە و خۆپیشــاندەران ھەڵمەتیــان بردەســەر 
ــی زۆر  ــۆڕان و ســوتاندیان و پــاش شــەڕە تەقەیەک ــۆی گ مەک
بــارەگای لقــی پارتیشــیان گڕتێبــەردا و ســوتاندییان. ھێــزە 
ئەمنیــەکان بــە تەقەکــردن بەســەر خۆپیشــاندەران و گازی 
ــەر  ــردە س ــیان ک ــەوە ھێرش ــد قۆڵ ــدن و لەچەن ــک ڕژان فرمێس
دوبــارە  (١٦-١٢-٢٠٢٠)یــش  ڕۆژی  ئەمــەو  خۆپیشــاندەران. 
گەنجانــی چەمچەمــال خۆپیشــاندانیانیان  بەرپــا کــردەوە.  

دەربەندیخان:
شــارۆچکەکەی ڕوناکــی بــە کوردســتان دەبەخشــێت، الوان و 
خۆپیشــاندانیان  ناڕەزایەتــی  بەیداخــی  یاخــی  گەنجانــی 
تەنھــا  دەســەت  بەڵتەجیەکانــی  بــەم  بــوو،  سەرمەشــق 
خوێنڕشــتن وەمەکانیانــە. الوێکــی جــوان و گــەش (سەربەســت 

عوســمان) و زیاتــر لــە (٢٠) کــەس بریندارکــراون.

کەالر:
توندوتیژترینــی  لــە  یەكێــک   (٨-١٢-٢٠٢٠) لــە 
ســوتاند  کــە خانوبــەرەی قائمقایەتیــان  خۆپیشــاندانەکان 
بەداخــەوە  بــوو.  برینــدار  تیــا  کــەس   (٢٠) نزیکــەی  و 
ھــەژاری  خانەوادەیەکــی  لــە  دەســتفرۆش  مێرمنداڵێکــی 
کرێــکاری گولـــلەیەکی ھێــزە ســەکوتکەرەکان بەرملــی کــەوت کە 

داھــات. بــەدوا  گــەورەی  کاردانەوەیەکــی 

کفری:
مانگــی  ١١ی  تــا   ٩) ڕۆژانــی  خۆپیشــاندانەکانی  زنجیــرە 
لــە شــارۆچکەی  ١٢-٢٠٢٠) گەنجــان و جەمــاوەری نــاڕازی  
ھیــزە  بەرپاکــرد.  جەماوەرییــان  خۆپیشــاندانیکی  کفــری 
کردبــوو،  بەســەربازگە  شــاریان  تــەواوی  ســەرکوتگەرەکان 
وە تەقەیەکــی زۆریــان دەکــرد و ھیزەکانیــان لــە بــارەگا و 
مەڵبەنــد و مەکــۆی گۆڕانــدا دابەشــکردبوو. بەداخــەوە لــە 
خۆپیشاندانەکەدا دوو الو (شڤان مەحمود شوکری  ٢٢ ساڵە، 
قوتابــی زانکــۆی گەرمیــان، و ئاکــۆ ســلیمانی ھاوتەمەنــی کــە 
تــا پۆلــی ١٢ی خوێندبــوو) گیانیــان  لەدەســت دا و چەندیــن 
برینــدار ھەیــە و بریندارێکــی ســەختیش ھەیــە کــە ٣ گولـــلەی 

بەرکەوتــوە بەنــاوی ســەح عەزیــز تەمــەن ٢٣ ســاڵ.

تەکیە:
خۆپیشــاندانی  جــار  چەندیــن  تەکیــە  گەنجانــی  و  الوان 
جەماوەرییــان بــۆ ڕەخســاندنی ھەلــی کار ئەنجامــداوە. بــەم 
ئەمجــارە پەتــی تەحەمولیــان پســا و بەھەمــوو توانایانــەوە 
پارتــی"  "ناوچــەی  و  ڕۆیشــتن  فــراوان  ناڕەزایەتــی  بــەرەو 
و  پیاوکــوژ  ســوتاند.  نیشــتمانیان  یەکیتــی"  "کۆمیتــەی  و 
بەلتەجیەکانــی نــاو کۆمیتــە لەســەربانی کۆمیتــەوە تەقــە 
لــە خۆپیشــاندەران دەکــەن و چەنــد کــەس برینــدار دەکــەن 
و برینــدارەکان دەگوزنــەوە بــۆ نەخۆشــخانەکانی چەمچەمــاڵ و 
تاقانــە و تــازە  الوێکــی نمونەیــی کــە قوتابــی کۆلیــژی یاســا 
ــوا  ــاوی ھی ــەن ٢١ ســاڵ بەن ــە زانکــۆی ســلیمانی تەم ــت ل دەبێ

ــدان دەخــەن. ــی لەلێ ــواو جوان ــڕ ھی ــی پ ــاد دڵ فوئ

پێنجوێن:
ــن خۆپیشــاندانێکی  ڕۆژی (٩-١٢-٢٠٢٠) لەشــارۆچکەی پێنجوێ
شــیوەیەکی  بــە  الوان  و  بەرپاکــرد  گەورەیــان  جەمــاوەری 
فــراوان بەشــدارییان کــرد، کــە تــا درەنگانــی شــەو کۆببونــەوە 
و تــەواوی "ناوچــەی پارتــی"، ماڵــی قائمقــام و بەرپرســی 

ــوتاند. ــان  س ــی ی ــۆڕان و یەکێت ــرگ و گ گوم

خورماڵ:
بەردەوامیــان   (٨-١٢-٢٠٢٠) رۆژی  تــا  خۆپیشــاندانەکان 
ھەبــووە، ئێوارەکــەی  گەنجانێکــی ھــەژار و بێــکار لەگــەڵ 
جەمــاوەری  خۆپیشــاندانێکی  شــارەکە  ناڕازیــی  دانیشــتوانی 
فراوانیــان بەڕێکخســت. ھەمــوو بنکــەی حــزب و الیەنــەکان 
پارتــی و یەکگرتــووی ئیســالمی و بزوتنــەوەی ئیســالمی و 

ســوتاند. خورماڵیــان  ھاتوچــۆی  بنکــەی 

ئامادەکردنی ڕاپۆرت: جەمال کۆششڕوماڵێکی گشتی خۆپێشاندانەکانی دێسەمبەری (٢٠٢٠)

ل١٠  بۆ
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