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هەڵبژاردنــەکان بــۆ پەرلەمــان و ئەنجومەنــە ناوچەییــەکان و سیســتمی پەرلەمانــی بــۆرژوازی ئێســتای عێــراق هــەر لــە ســاڵی 
)٢٠٠٥(ەوە، ســەراپای شــتێکی ڕوکــەش و کاریکارتوریــە، و زیاتــر لــە گاڵتەجاڕیــی دەچێــت تــا ئــەوەی جەمــاوەر مافــی دەنگدانــی 
خــۆی پەیــڕەو بــکات. ئامانــج لــە هەڵبژاردنەکانــی پێشــوتر و ئێســتاش وەرگرتنــی ئیمــزای جەمــاوەرە  بــۆ "ڕەوایەتــی" بەخشــین 

بــە فەرمانڕەوایەتــی بورژوازیەکــی ئیســامی، قەومــی، لیبرالــی و ســەرکوت و گەندەڵــی و تاوانەکانــی.

هەڵبژاردنەکانــی پیشــووتر و هەڵبژاردنــی "پێشــوەختە"ی ئەمجــارەش لەســەر بنچینــەی دابەشــکردنی تائیفــی و قەومــی و 
باڵوکردنــەوەی خۆشــباوەڕی و دەرمارگێــری لەنێــو جەمــاوەردا بەرپادەکریــت. گەورەتریــن  شــێوازەکانی فرتوفێــڵ و ســاختەکاری 
و فریــودان و هەڵخەڵەتانــدن و کڕینــی ســەران و هەڕەشــە و بەڵینپێــدان پەیــڕەو دەکــرێ. ســامانی گشــتی دزراو تەخشــان 
ــی و  ــدە کۆمەاڵیەت ــی و ناوەن ــە عەشــیرەتگەرایی و خێڵگەرای ــەکان، پشــت ب ــی دەنگ ــدە و کرین ــۆ پروپاگەن ــرێ ب پەخشــان دەک
ڕۆشــنبیرییە کــۆن و بەســەر چووەکانــی پێــش مەدەنیــەت دەبەســترێ. ئازادییــە سیاســی و فــەردی و مەدەنیــەکان و ڕەخنــەی 
ــا  ــی تــردا دەوەســتنەوە. ئ ــان و ئەوان ــەی ژن ــەوەی ئازادیخوازان ــەوەی سۆشیالیســتی و بزوتن ــەڕووی بزوتن ــرێ. ب ــازاد دەخنکێن ئ
بــەم ڕێگایــە توانیویانــە و دەتوانــن زەمانەتــی شــکڵی سیاســی پەرلەمانــی ڕژێمەکــە و دەوڵەتــی بــۆرژاوازی لــە عێراقــدا بکــەن 

ــەوە. ــی بهێنن ــارە بەرهەم و دووب

لەڕاســتیدا ئــەوەی لەپشــت ئــەم هەڵبژاردنــە "پێشــوەخت"ەوەیە لــە بنەڕەتــدا ئەوەیــە کــە چــۆن زاڵبــن بەســەر ئــەو قەیرانــە 
کوشــندە سیاســی و ئایدیۆلــوژی و کۆمەاڵیەتیــەدا کــە ڕژێمەکــە لەگەڵیــدا ڕووبــەڕووە بەهــۆی گورزەکانــی ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر 
و لەژێــر کاریگــەری هەلومەرجــی شۆڕشــگێرانە و قەیرانــی کۆمەاڵیەتــی ڕوو لــە هەڵکشــان و ســەراپاگیری ئێســتا لــە واڵتــدا، 
ئەمــە جگــە لــە ناکۆکیەکانــی نێــوان باڵــە جۆراوجــۆرەکان و ڕەوت و حزبەکانــی ئــەم رژێمــە لەســەرکارەی ئێســتا بــۆ ملدانیــان بــە 

هەڵبــژاردن و دابەشــکردنەوەی دەســەاڵت و ســامان لــە نێــو خۆیانــدا.

هاوکاتــی ئامــادەکاری هێزەکانــی دەســەاڵت و ڕەوت و حزبــەکان بــۆ هەڵبــژاردن، ئــەم دەســەاڵتە بۆرژایــە و دەزگاکانــی ئاســایش 
و میلیشــیاکانی هێرشــێکی ســەرکوتگەرانەی بەرفــراوان و بەردەوامیــش دەکــەن لــە ڕاونــان و گرتــن و ڕفانــدن و تۆمارکردنــی داوای 
دادگایــی قێــزەوەن لــە دژی خۆپیشــاندەران و هەڵدەســتن بــە خنکاندنــی ئازادییــە سیاســی و مەدەنــی و فەردییــەکان، لەگــەڵ 
تەنگپێهەڵچنینــی هــەر کەســێک هەتــا ئەگــەر پشــتیوانی لــە داواکارییــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتیەکانــی کرێــکاران و جەمــاوەری 
زەحمەتکێــش و کارمەنــد و دەرچوانــی زانکــۆکان، وەیــا بەرگــری لەمــاف و ئازادییەکانــی ژنــان  و یەکســانیان، وەیــا مافــی توێــژە 
چەوســاوە پەراوێزکــراوەکان بــکات. ئەمــە ســەرەڕای هێرشــی بــەردەوام بــۆ ســەر کۆمۆنیســتەکان و سۆشیالیســتەکان و شۆڕشــگێران 

و ژنانــی ڕزگاریخــواز و خەباتەکەیــان.

هــەر بەهەمــان ڕەواڵیــش، دەســەاڵتی فەرمانــڕەوای بــورژوا قەومــی کــورد لــە کوردســتان و حزبــە میلیشــیا داســەپاوەکانی بەســەر 
ئەســتۆی جەمــاوەردا، خــۆی بــۆ هەڵبــژاردن ئامــادە دەکات، ئەویــش بــە ســەرکوتگەری جەمــاوەری ڕاپەڕیــوو و تــوڕە، وە پێنەدانــی 
موچــەی کریــکاران و فەرمانبــەران و ماموســتایانی دامــەزراوەی کەرتــی گشــتی لــە هەرێمــی کوردســتان، و پەیوەســتکردنەوەی ئــەم 

بابەتــە بــە یەکاکردنــەوەی ناکۆکیەکانــی نێــوان خــۆی و حکومەتــی ناوەنــدی.

ئەمــە و لــە کاتێکیشــدا ئامادەکاریــەکان بەڕێــوە دەچێــت بــۆ هەڵبــژاردن، کــە ئــەم ڕژێمــە لەســەر زەمینــەی قەیرانێکــی سیاســی 
و کۆمەاڵیەتــی ئاڵــۆزکاو ڕاوەســتاوە کــە جەمــاوەری زەحمەتکێــش و چەوســاوە قســەی خــۆی بەڕوویــدا کــردووە و دەســتی داوەتــە 
ڕاپەڕیــن تــا ڕزگاری بێــت لێــی. ســەرباری هەمــوو ئەمانــەش، ئامادەســازییەکان بــۆ هەڵبــژاردن لــە ناوجەرگــەی بــێ دەرەتانیەکــی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و بێــکاری و هەژاریەکــی لەڕادەبــەدەردا بەڕێوەدەچێــت کــە داســەپاوە بەســەر ملیۆنــان کــەس لــە خەڵکــی 
کرێــکار و زەحمەتکێــش و کرێکارانــی گەنــج و کچانــی کرێــکار کــە سیســتمی ســەرمایەداری و دەوڵەتــی قەیرانگرتــوو لــە عێراقــدا 
بــە بەردەوامــی بەرهەمیــان دەهێنێتــەوە. هــەروەک ئــەم ئامادەســازیانە لەنــاو جەرگــەی ڕوو لــە هەڵکشــانی خەباتــی کرێــکاران 

و زەحمەتکێشانیشــدا بەڕێــوە دەچێــت.

و  ئابــووری  گرفتــە  بــۆ  دەناڵێنێــت،  دەســتیانەوە  بــە  جەمــاوەر  شــتانەی  ئــەو  بــۆ  فەرمانــڕەوا  بــۆرژوازی  چارەســەری 
کۆمەاڵیەتیەکانیــان، داســەپاندنی هەرچــی زیاتــری بێــکاری و زەبونــی ئابــوری و هەژاریــە کــە بەشــی زۆری ئــەم جەمــاوەرەوە 
هــەر ئێســتا بەدەســتیانەوە دەناڵینــی. هەروەهــا چارەســەرەکەی جێبەجێکردنــی هەرچــی زیاتــری سیاســەتە ســەرمایەداریە 
نیولیبرالیەکــەی دەوڵەتــی بۆرژوازیــە لــە الیەنــە جۆراوجۆرەکانــی ژیانــی ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی لــە عێراقــدا. ئەمــە ئــەو ڕێــگا 
چارەســەرە ئابوریــەی بــۆرژوازی فەرمانڕەوایــە کــە چەندیــن ســاڵە جێبەجێــی دەکــەن و دوای "هەڵبژاردنــی پیشــوەختە"ش هــەر 

ــدەدەن. درێــژەی پێ

بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەوانــەی ســەرەوە، دانانــی "هەڵبژاردنــی پێشــوەختە" و سیاســەتی ســەرمایەداری نیولیبرالیزمــی "الپــەڕەی 
ســپی"، وەک ئــەوەی کــە ئەمانــە خواســتی جەمــاوەری ڕاپەڕیــوو بێــت، بانگەشــەیەکە جگــە لــە درۆیەکــی شــاخدار و فێڵکردنێکــی 
ــوە  ــی نی ــورژوا نەتەوەی ــەم ڕژێمــە و بەتایبەتیــش حکومەتــی کازمــی و ئۆپۆزســیۆنی ب ــی ئ ــە کــە هیزەکان ڕیســوا هیجــی تــر نی
عەلمانــی و ســەرمایادارە نیولیبــرال و بــورژوا "نیشــتمانپەروەرەکان" و ڕیفۆڕمخــوازە فریــودەرەکان و هەلپەرســتەکان بــە هەمــوو 

جۆرەکانیانــەوە بانگەشــەی بــۆ دەکــەن.

بەرەوپێشــەوەچوونی خەباتــی چینایەتــی و پڕۆســەی ئاڵوگــۆڕی شۆڕشــگێڕانە لــە عێــراق و ڕاپەڕینــی ئۆکتوبــەر و ئەزمونــی 
بەکــردەوەی ملێونــی جەمــاوەری زەحمەتکێــش لەگــەڵ ڕژێمــدا، ئــەم سیســتمە پەرلەمانــی و هەلبژاردنــە ســاختەیەی کــە لــە 
عێراقــدا بەڕێوەدەچیــت لــە حســاباتی جەمــاوەری شۆڕشــگێر و پڕۆســەی ئالوگــۆڕی شۆڕشــگێرانە ســڕوەتەوە، تەنانــەت لــە پێنــاو 

ئــەو ڕیفۆڕمــە ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی و سیاسیەکانەشــدا کــە بکــرێ بــە ڕیفــۆڕم ناویــان لێببرێــت.

ــەوەش  ــو بەرل ــەوە،  بەڵک ــەر دەکەین ــری لەس ــە و پێداگ ــگێڕانەی واقعی ــەتێکی شۆڕش ــا سیاس ــەک تەنه ــژاردن ن ــی هەڵب بایکۆت
واقعیكــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی بەرجەستەشــە لــە ئاســتی کۆمەڵــگادا و تەنانــەت پێــش ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبەریــش لــە هەلبژاردنــی 

)٢٠١٨(دا بەرجەســتە ببــۆوە.
ئەی جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش و الوانی شۆڕشگێری ڕاپەڕیوو

ئەی ژنانی کریکار و زەحمەتکێش و ئازادیخواز

ــرۆر و ســەرکوت،  ــەژاری و بێبەشــی، لەدەســت ت ــکاری و ه ــان لەدەســت بێ ــگێرانەتان و ڕزگاربوونت ــرادەی شۆڕش ــی ئی پیادەکردن
لەدەســت خنکاندنــی ئــازادی سیاســیە مەدەنیــەکان و هتــد، وە دەستڕاگەیشــتنتان بــە ئارامــی و ژیانێکــی خۆشــگوزەران و 
بەدەســتهێنانی داواکارییــە دەســتبەجێ ئابوریــە سیاســیە کۆمەاڵیەتیــە ڕۆشــنبیریەکانتان، لــە ڕێــگای ســندوقە ســاختەکاریەکانی 
ــە دەســتی ڕژێمێــک کــە  دەنگدانــەوە نایەتــەدی کــە هێزەکانــی ڕژێمــی فەرمانــڕەوا بەڕێــوەی دەبــەن و ڕێکــی دەخــەن. ڕزگاری ل
جەمــاوەر ڕاپەڕیــووە بــەدژی بــەوە نایەتــەدی کــە تۆپەکــە بگەڕێندرێتــەوە بــۆ گۆڕەپانەکــەی و بەشــداری لــە هەڵبژاردنەکانیــدا 

بکــرێ.

کرۆکــی واقعــی و ئەرێنــی بایکۆتــی هەڵبژاردنــەکان بــەالی چینــی کرێــکار و جەمــاوەری پرولیتاریــای بەرفراوانــەوە لــە هــەردوو 
ــەکان  ــورا کریکاریی ــە ش ــە ل ــی کرێکاری ــی خەبات ــەپێدان و ڕێکخراوکردن ــکار، گەش ــەر کار و چ بێ ــێ، چ لەس ــر و م ــەزی نێ ڕەگ
ــتە  ــای سۆشیالیس ــی پرولیتاری ــی خەبات ــا یەکگرتووکردن ــدا. هەروەه ــۆڕ و کۆمەڵەکان ــکاری و ک ــە کرێ ــە و یەکیتی ــە نەقاب و ل
لــە ڕێکخــراوی کۆمۆنســتی شۆڕشــگێڕدا بــە مەبەســتی پایەڕێــژی خەباتێکــی چینایەتــی کرێــکاری سۆشیالیســتی و نێونەتەوەیــی 

لەئاســتی سەراســەری  عێراقــدا.

هەروەهــا کرۆکــی ئەرێنــی بایکۆتــی هەڵبــژاردن لەســەر ئاســتی کۆمەڵــگاش پەرەپێدانــی خەباتــی سیاســی جەمــاوەری شۆرشــگێر 
ــە دەرەوەی  ــرادەی سیاســیان دەکات ل ــە نوێنەرایەتــی ئی ــەکان و شــورا شۆڕشــگێرییەکانە ک ــی ڕێکخــراوە جەماوەریی و دامەزراندن
ــە شــوێنی  ــەکان و ل ــە مەیدان ــی شــار و شــارۆچکەکان و ل ــان و گەڕەکەکان ــە شــوینی ژی ــی و ل ــوەی سیســتەمی پەرلەمان چوارچێ

کاریشــدا. 

ڕێکخســتنی جەمــاوەری الوانــی شۆڕشــگێر و ژنانــی زەحمەتکێــش و چەوســاوە و هەمــوو توێــژ و بەشــە مافخــوراوەکان لــە ڕیکخســتنە 
جەماوەرییەکانــدا کــە بەرگــری لەمافەکانیــان دەکات بــە ئاســۆیەکی شۆڕشــگێرانەوە، پڕۆســەی ئاڵوگــۆڕی شۆڕشــگێرانە بەهێــز 

دەکات.

ئامادەکردنــی زەمینــەی ڕاپەڕینێکــی کۆمەاڵیەتــی شۆڕشــگێرانەی ســەرکەوتوو، گرێدراوەتــەوە بــە هێنانــەدی ئاڵوگوڕیەکــی 
پێشــوەخت لــە هاوســەنگی هێــزی چێنایەتــی لەســەر ئاســتی کۆمەڵــگا لــە بەرژەوەنــدی زەحمەتکێشــان.

بژی خەباتی جەماوەری زەحمەتکێشی شۆڕشگێر
ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنستی لە عێراق
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فوئاد مەجید میسری: 
ســەرمایەى جیهانگیــر، ناکۆکــى لەگــەڵ ئێرانــدا 
لەســەر فۆڕمــى تیۆکراتــى نییــە. ئەوانــە بۆخۆیــان 
لــە دواى هەرەســهێنانى دەوڵەتــى عوســمانییەوە، 
دەوڵەتــى  دامەزراندنــى  لــە  پشــتگیرییان 
ڕێکخــراوى  و  حــزب  تەنانــەت  و  تیوکراتــى 
ئایدیۆلۆژیــاى  چونکــە  بۆچــى  دەکــرد.  ئاینــى 
چەواشــەکردنى  بــۆ  بەهێــزە  فاکتەرێکــى  ئاینــى 
بزووتنــەوەى  خەفەکردنــى  و  حەقیقەتــەکان 
شۆڕشــگێڕانە. . بەریتانیــا لــە ڕیــزى پێشــەوەى 
ئــەو دەوڵەتانــە بــوو، لــە دواى هەرەســهێنانى 
دەوڵەتــى خەالفــەت، هەوڵــى ئــەدا پادشــاى میســر 
بکاتــە خەلیفــەى موســوڵمانان، کــە ئــەو هەواڵنــە 

شکســتیانخوارد، هەرچى پێى کرا، پشــتگیریى ماددى و مەعنەوى لە دامەزراندنى ڕێکخراوى 
ئیخــوان موســلیمین کــرد. بــۆ خوێندنــەوەی تــەواوی چاوپێکەوتنەکــە بڕاونــە الپــەڕە ٣. 

ناجی ئەفراسیاو:
هــەر پەیوەســت بــە نیولیبراڵیزمــی کوردییــەوە، کــە 
لەســەر  قســەی  وردی  بــە  ســاڵ   )٥( پێنــج  مــاوەی 
و  کوردســتان  لــە  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ  دەبینیــن  دەکەیــن، 
عێــراق، خزمەتگوزارییەکانــی کەرتــی گشــتی پاشەکشــە 
سیاســییەکان  بازرگانــە  و  ســەرمایەدار  و  دەکــەن، 
زانکــۆ  و  قوتابخانــە  و  نەخۆشــخانە  تــەالری 
ــر  ــەدواوە، چیت ــرە ب ــەوە. لێ ــان بەرزدەکەن ئەهلییەکانی
خزمەتگوزارییەکــی ســەرەتایی بــە خۆڕایــی پێشــکەش 
بــە هاونیشــتیمانیان ناکرێــت. ئەمــە ئــەو خەســڵەتە 
دواییــن  کــە  نیولیبراڵیزمــە،  پــرۆژەی  دیارانــەی 
خوێندنــەوەی  ســەرمایەدارییە....بۆ  ئایدۆلۆژیــای 
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ڕزگار عومەر:
هێــزی کۆمەاڵیەتــی "گەنــج" لەبــەردەم ئەگــەری کراوەدایــە؛ 
ــتەیەکی پێشــڕەوی و  ــرێ ئاراس ــدە دەک ــە چەن ــەم ئەگەران ئ
شۆڕشــگێرانە وەربگرێــت بــن بــە هەمــان ئاســت و بەڵکــو 
زۆرتریــش لەبــەردەم ئەگــەری ترســناکی ڕاســتڕەوەی دایــە، 
ــۆژی  ــیاری وئایدیۆل ــایی " هۆش ــك " بۆش ــی کاتێ ــە تایبەت ب
یــەك دەگرێتــەوە لەگــەڵ تەشــەنەی دیــاردەی نەخۆشــیەکانی 
تونــدڕەوی ئاینــی و نەتەوەیــی و تائییفــی نێــو نێوسۆشــیال 
نێوگەنجاندا....بــۆ  لــە  تایبەتیــش  بــە  میدیاکانــدا 
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ــی داســەپاند به ســه ر  ــر ، سێشــه ممه )١٦-٢-٢٠٢١(، ســزای  شــه ش ســاڵ زیندان دادگای ٢ی  هه ولێ
ــە  ــا( ل ــوان عیس ــەرەم  و هاری ــاز ک ــەعید، ئەی ــڤان س ــاری، ش ــدار زێب ــێروانی، گۆه ــێروان ش  )ش

 رۆژنامه نــوس  و چاالكوانانــی  دەڤــەری بادینــان.

تۆمەتانــە  ئــەو  تــا  نەخراوەتــەڕوو  یاســایی  بەڵگەیەکــی  هیــچ  دادگادا  دانیشــتنەکانی  لــە 
ئــەو حوکمــە قورسانەشــی دەرکــردوە. بــەاڵم دادگا  کــە دراوەتــە پاڵیــان،  بســەلمێنێت 

هــەروەک گرتنەکەیــان لــە )٧-١٠-٢٠٢٠(دا دوور لــە هەمــوو ڕێکارێکــی یاســایی بــوو، کــە هێزێکــی 
دەمامکــدار هەڵیکوتاوەتەســەریان و دەســتگیری کــردوون، و بــۆ مــاوەی نــۆزدە ڕۆژ بێسەروشــوێن 
کــراون، بــێ ئــەوەی ڕێگــە بــە چاوپێکەوتنــی خانەوانــەدە و پارێزەرانیــان بدرێــت، شــکەنجەش 
دراون، وا ئەمــڕۆ دوای چوارمانــگ و نــۆ ڕۆژ ئــەو حوکمــە قورســانە و بــێ بوونــی بەڵگــە 
لەســەریان بەتــەوای سیاســی بوونــی گرتنەکەیــان و دادگاییەکەیــان دەســەلمێنێت، ئــەوەش 
دەردەخــات کــە ئــەم دامودەزگایــە بێایــەن نیــە، هیــچ پەیوەندیەکــی بــە دادپەروەریــەوە نیــە و 

تــەواو حزبیــە.

مێــژووی دەســەاڵتی حزبــی فەرمانــڕەوای دەڤەرەکــە مێــژووی ســەرکوت و دەمکــوت و ڕەشــبگیری و 
داســەپاندنی بێمافیــە بەســەر ئازادیخــوازان و خەڵکــی زەحمەتکێشــدا، وە ئــەم سەرکوتگەریەشــی 
ئــاکاری حــزب و  لــە  لــە ئێســتادا واوەتــرە  بــەاڵم  ئــەو مێــژووە ڕەشــەدایە،  لەبەردەوامــی 

ــە ئیســتیبدادی سیاســی. دەســەاڵتێک کــە فرچکــی گرتــووە ب

لــە بارودۆخــی بــێ موچەیــی، داســەپاندنی برســیەتی و بێکاریــدا کــە ناڕەزایەتیەکــی بەرفراوانــی 
کۆمەاڵتــی هێناوەتەئــاراوە و کۆمەڵگــەی خستۆتەســەر لێــواری تەقینــەوە، ئــەم ملهوڕیــە لــە 
ئێســتادا ئــەم ڕۆژنامەنــوس و چاالکوانانــەی کردۆتــە قوربانــی خۆئامادەکــردن بــۆ بەرگرتــن بــەو 

تەقینــەوە و ئــەو ڕۆژە ڕەشــەی چاوەڕوانــی دەکــەن.

ئــەم شانۆســازیە، هەڕەشــەیە لــە ئازادیخــوازان، لەهــەر دەنگێکــی نــاڕازی و چنــگ و ددان 
و  خۆپێشــاندان  بــە  بەرگرتــن  بــۆ  زەحمەتکێــش،  و  کرێــکار  جەمــاوەری  لــە  گڕکردنەوەیــە 

ڕایانماڵێــت. دەترســێن  کــە  ڕاپەڕێنێــک 
ئەم سەرکوتگەری و ملهوڕیە نابێ ڕێگەبدرێت هەروا بەئاسانی تێپەڕێت.

دەستەی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی ڕەوت
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موئەیەد ئەحمەد...................ل٢
نادر عبدالحمید...................ل٢

عەبدواڵ سلێمان ،جەمال کۆشش ،عومەر خەتات....ل ٥ بۆ٨   

جەمال کۆشش.....................ل١٠
طارق فتحي ....................   ل١١
نەوزاد بابان ....................   ل١١
عەبدواڵ ساڵح ....................   ل١١

.عومەر خەتات..................................ل٩

ئازادیخوازان، ڕۆژنامەنوسان و پارێزەران 
لە شارەکانی؛ سلێمانی، هەڵەبجە، 
کەالر، چەمچەماڵ و کۆیە، هەڵسان 

بە گردبوونەوەی ناڕەزایەتی و 
خۆپێشاندان بەدژی بڕیاری سیاسی و 
نادادپەروەرانەی دادگای هەولێر کە 

سزای شەش ساڵ زیندانی داسەپاند 
بەسەر پێنج کەس لە ڕۆژنامەنوسان و 

چاالکوانانی دەڤەری بادینان

ــەربازیەکانی هێزەکانــی  ئەمــە جــاری دووهەمــە، کــە دۆینــی شــەو ١٥شــوباتی ٢٠٢١، بنکــە س
ئەمریــکا لــە هەولیــر، و فرۆکەخانــەی ئــەم شــارە و دەوربــەری، دەدرێتەبــەر  هێرشــی مووشــەکی 
لــە الیــەن تاقمــە مێلیشــیا تاوانکارەکانــی ســەر بــە ڕژێمــی ئیســامی ئیرانــەوە.  ئــەم جارەیــان 
هەنــدی لــەو مووشــەکانە بــەرەو  نــاو شــار و شــۆینی ژیانــی دانیشــتوان ئاڕاســتە کــراوە. وە بــە 
گۆیــرەی هەواڵــەکان لــە ئاکامــدا کەســیك لــە بنکــە ســەربازیەکەدا  کــوژراوە وە چەنــد کەســیش 

برینــدار بــووە. 

  ئــەم کــردەوە تیرۆریســتیەی  هێــزە میلیشــیا بەکرێگیراوەکانــی کۆمــاری فاشیســتی ئیســامی 
ئێــران بــۆ ســەر شــاری هەولێــر،  هــەر وەک ئەوانــی کــە ئەنجامــی  ئــەدەن لــە شــاری بەغــدا 
و شــۆینەکانی تــری عێــراق، دانیشــتوانی هەولێــر و ئــەم شــارانەی  کردۆتــە ئامانــج. ئەمــە 
ســەرباری مەبەســتی تایبەتیــان لــە  هێرشــیان بــۆ ســەر شــاری هەوڵیــر بــۆ ووروژاندنــی گیانــی 

ــاوەردا.  ــاو جەم ــە ن ــاکاری ل ــەوەی چاوەش ــی و باڵوکردن ــی وقەوم ــی تایف دووبەرک

هــەم ئــەم  دەســتەو تاقمــە میلیشــیایانە و هــەم هێــزە کانــی ئەمرێــکا،  شــارەکانی عێــراق 
و کوردســتانیان کردۆتــە مەیدانــی شــەڕی ســەربازی و مووشــک گرتنــە یەکتــر و شــۆینی یــەکا 
ــی  ــان و گوزەران ــە ســەر حیســابی ئاســایش و ژی ــدە جیوسیاســەکانیان ل ــەوەی بەرژەوەن کردن

دانیشــتوان. 

ئێمــە بــە تونــدو تێــژ تریــن شــیوە ئــەم کــردەوە تێرۆرێســتیەی هێــزە مێلێشــیاییەکان بــۆ ســەر 
شــاری هەولێــر ســەرکۆنە ئەکەیــن.

١٦-٢-٢٠٢١

ڕاگەیاندنی دەستەی بەڕێوەبەری رۆژنامەی ڕەوت:
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات2 ژمارە١٠  شوباتی٢٠٢١ 

دە ســاڵ بەســەر شۆڕشــی میســردا تێدەپەڕێــت، کــە لــە 
)٢٥(ی کانونــی دووەمــی )٢٠١١(دا بەرپابــوو، وە زیاتــر 
لــە مانگێــک پێــش ئەمیــش، شۆڕشــی تونــس ڕووی دابــوو. 
ئــەم دوو شۆڕشــە بــە زۆربــەی واڵتانــی "جیهانی عەرەبی" 
و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا باڵوبوونــەوە، بــە تایبــەت لــە 
ســوریا و یەمــەن و عێــراق وهەرێمــی کوردســتان و لیبیــا 
و بەحرەیــن و واڵتانــی دیکــەی ناوچەکــە، و جموجوڵــی 
ناڕەزایەتــی و ڕاپەڕینــی جەمــاوەری، بــە پلــەی جیــاواز 
لــە هێــز و تــەوژم، دژ بــە ڕژێمــەکان و دژی هــەژاری و 

بێمافــی و بێــکاری لــەم واڵتانــەدا ســەریهەڵدا.

ڕاپەڕینــە  و  شــۆڕش  لــەم  وەرگرتــن  ئەزمــوون 
و   گــۆڕان  داینەمــۆی  لــە  تێگەیشــتن  و  جەماوەریانــە 
پرۆســەی شۆڕشــگێڕی بەگشــتی لــەم ناوچەیــەدا، بــۆ 
بزوتنــەوەی شۆڕشــگێڕانە و پڕۆلیتاریــای سۆشیالیســت 
زۆر گرنگــە.  ڕووداوە شۆڕشــگێڕیەکانی تونــس و میســر 
بەتایبەتــی، بەرجەســتە بوونــی پڕۆســەیەکی گۆڕانــی 
پەرەســەندنی  ئەنجامــی  لــە  کــە  شۆڕشــگێڕانەبوون، 
سیاســیەکانی   و  کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  ناکۆکیــە 
چینایەتینــی   ملمانێــی  و   ســەرمایەداری  سیســتمی 

ســەریانهەڵدا. کۆمەڵگــەکان 

ســەرمایەی  نێودەوڵەتــی و پەیوەندیەکانــی  سیســتمی 
پێکــەوە  بناغــەدا،  لــە  وە  تیکــڕا،  بــە  جیهانــی، 
و  جیهانــی  ئاســتی  لــە  لێکهەڵپێکــراون  و  بەســتراون 
ناوچەییــدا، هــەر بــەو پێــەش، ڕووداوە مێژووییەکانــی 
ــەم زنجیــرە جیهانــی  ــی ئ ــو ئەڵقەکان ــە لەنێ ــەو ماوەی ئ
و ناوچەیییــە پێکەوەبەســتراوە ئابــووری و سیاســیەدا 

ئەگــوزەرا و بەڕێــوە دەچــوو.

ئەم ڕووداوانە لەناو دڵی دنیای سەردەم و ناکۆکیەکانی 
و پەیوەندیەکانــی  ســەرمایەداری هاوچەرخــدا ســەریان 
ــدا کــە تایبەتمەنــدی  هەڵــدا ،  بــەاڵم لــە ناوچەیەک
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی هەیــە، کــە بــۆرژوازی قەومــی 
و  ئیســامی و ڕەوتــە سیاســی و فکریەکانــی و ڕژێمــە 
لــە  بــوون، وە  ئیســتبدادی و ســەرکوتگەرەکانی  زاڵ 
ئیستاشــدا زاڵــن، بەســەر ڕەوەندەکانــی ژیانــی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری و ســەربازی و ئایدۆلــۆژی  ئــەم 
ناوچەیــەدا. ئــەم شــەپۆلە  شۆڕشــگێڕانەیە لــە تونــس و 
میســر، بــە سروشــتی، پێکهاتــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 
و فکــری ســەروەری بــۆرژوازی قەومــی و ئیســامی و نیــۆ- 
لیبراڵــی لــە تــەواوی ناوچەکــەدا لەرزانــد، و ڕاپەڕیــن 

و ناڕەزایەتــی لــە چەندیــن واڵتــدا ســەریهەڵدا.

ناوچەگیرانــەی  و  گشــتگیرانە  سروشــتی  و  کارەکتــەر 
سروشــتی  و  شۆڕشــگێڕانە،  گۆڕانــی  پڕۆســەی 
ئینتەرناسیۆنالیســتی خەباتــی چینیایەتــی پرۆلیتاریــا 
دژی تــەواوی سیســتەمی ســەرمایەداری و ئــەو ڕژێمــە 
بــە  دەیپارێــزن،  ناوچەکــەدا  لــە  کــە  سیاســیانەی 
ــە گرنگتریــن وێســتگەی ڕووداوە شۆڕشــگێڕییە  ئاشــکرا ل
جەماوەرییەکانــی ســەردەمدا خۆیــان دەربــری، کــە لــە 
ئیســتبدادی  ڕژێمــی  دوو  هەفتەیەکــدا  چەنــد  مــاوەی 
کاریگەریەکانــی  هێناخــوارەوە.  میســر  و  تونــس  لــە 
شــەپۆلی شۆڕشــگێڕی لــە ناوخــۆی ناوچەکــەدا نەوەســتا، 
چونکــە لــە ئەوروپــا و ئەمریکاشــدا ڕەنگیدایــەوە، وە 
ناڕەزایەتــی جەمــاوەری لــە دژی تۆیژیکــی بــۆرژوازی 
مشــەخۆری حاکــم ســەری هەڵــدا، کــە ژیانــی جەمــاوەری 
بزوتنــەوەی  وە  کــردووە،  کۆنتــڕۆڵ  واڵتانــەدا  لــەم 
ــۆرژوازی ١٪   ــە دژی  مشــەخۆرانی ب ــوو ب الوان دروســت ب
ژیــان و چارەنووســی ٩٩٪  بــە ســەر   و کۆنترۆڵیــان 

دانیشــتوان.

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و واڵتانــی "جیهانــی عەرەبــی" 
تەنهــا ئەڵقەکانــی ســەرمایەی جیهانــی ســەردەم و تــۆڕە 
ــی  ــدی ملمانێ ــو ناوەن ــن، بەڵک ــی نی ــرە پەیوەندیەکان ف
دەوڵەتــە  نێــوان  جیۆ-سیاســی  و   جیۆ-ســتراتیجی 
ئیمپریالیســتیە جیهانیەکان  و زلهێزە ناوچەیەکانیشــن. 
ســتراتیژیە  و  جیۆ-پۆلەتیکــی  ملمانــێ  ئــەم   ئــەوە 
جیهانــی و ناوچەییەیــە کــە عێراقــی کــردە ناوەنــد و 
مەیدانێــک بــۆ ئەنجامــدان و بەردەوامــی بەرژەوەنــدی 
سیاســی و ســتراتیژی هێزە ئیمپریالیســتییەکانی ڕۆژئاوا 
بــە ڕابەرایەتــی ئەمریــکا، بــە دیاریکــراوی لــە دوای 
ئابــووری و  جەنگــی یەکەمــی کەنــداو و گەمارۆدانــی 
پاشــان جەنگــی دووەمــی کەنــداو و داگیــر کردنــی عێــراق 

لەالیــەن ئەمریــکاوە.

ســەیرێکی بارودۆخــی سیاســی و ڕەونــدە ئابووریــەکان 
دەســاڵ   لــە   ناوچەکــەدا،  لــە  ســەرمایە  جوڵــەی  و 
بۆمــان  ڕوونــی  بــە  ئەمــڕۆ،   تــا  و  لەمەوبــەرەوە 
ــە  ــە ل ــە تەنهــا یەکێــک نی ــەم ناوچەی دەردەخــات کــە ئ
مەڵبەنــدە گرینگەکانــی ســەرمایەی جیهانــی و ناوچەیــی 
و ســەرچاوەیەکی ســەرەکی دابینکردنــی نــەوت لــە ئاســتی 
جیهانیــدا، بەڵکــو شــۆینێکە کــە پەیوەنــدی توندوتۆڵــی 
ــێ جیوســتراتیژی ســەردەمی  پرۆســەی سیاســی و ملمانێ
ئیمپریالیــزم بــە پرۆســەی کەڵەکــەی ســەرمایە و جیــۆ-
قەیرانــی  توندتریــن  لــە  ئــەدا.  نیشــان  ئابووریــەوە 
ــە  ــە ل ــە ناوچەک ــەربازیدا ک ــی و س ــی سیاس وەرچەرخان
مــاوەی دە ســاڵی ڕابــردوودا بەخۆیــەوە دیــووە، ســەرمایە 
لــە گەشــە و کەڵەکەبــوون بــە ڕێــژەی بــەرز  نەوەســتاوە 

ــداودا. ــە ناوچــەی کەن ــەت ل بەتایب

بۆرژوا دژە شۆرشــی ناوخۆ و ناوچەیی و ئیمپریالیســتی، 
جەماوەریــەی  شۆڕشــگێڕە  بزووتنــەوە  ئــەو  توانیــان 
ــتی  ــەر دەس ــاڵ لەمەوب ــە دە س ــت ک ــی ناوەڕاس ڕۆژهەاڵت
وواڵتــدا  زۆر  لــە  و  پێبکــەن  پاشەکشــە  پێکــرد، 
بیخنکێنــن، و توانیــان ســوریا  و یەمــەن و عێــراق بکەنە 
ــی جیۆ-پۆلەتیــک و جیۆ-ســتراتیژی   ــی  ملمانێ گۆڕەپان
وێرانکــەر، کــە ســەدان هــەزار گیانــی بێتــاوان وبرینــدار 
و چەندیــن ملیــۆن ئــاوارەی لێکەوتــەوە. عێــراق و ســوریا 
بوونــە  گۆڕەپانــی دەســەالتداری و تیــرۆر و  کوشــتاری 
فاشــیزمی ئیســامی داعشــی و قاعیــدە، کــە  داعــش لــە 
ماوەیەکــدا، کۆنترۆلــی خــۆی بــە ســەر یــەک لەســەر ســێی  

خاکــی عێــراق و بەشــێکی زۆری ســوریادا ســەپاند.

ــتیوەردایە  ــیا دەس ــتی ڕوس ــورژوا ئیمپریالیس ــی ب دەوڵەت
بــە  ســتراتیژییە  و  جیۆ-پۆلەتیکــی  ملمانــێ  ئــەم 
قازانجــی خــۆی و ڕژێمــی ئەســەدی تاوانبــار. هەروەهــا 
ملمانێــی نێــوان جەمســەرە ئیقلیمییــەکان،  ئێــران و 
ســعودیە، چڕتر بووەوە و کارەســات و کوشــتاری گەورەی 
دروســتکرد لەیەمــەن و ســوریا و عێــراق. تورکیــاش، کــە 
یەکێکــە لــە کۆڵەکەکانــی فاشــیزمی داعــش و قاعیــدە، 
دەســتی وەردایــە ســوریا و لیبیــا و کوردســتانی عێــراق و 
شــۆێنەکانی تــر. بەکورتــی،  ملمانێــی جیۆ-پۆلەتیکــی 
و ســتراتیژی  و ئیمپریالیســتی و ناوچەیــی، وواڵتانــی 
ــن و  ــە خوێ ــک ل ــاو ڕوبارێ ــۆ ن ــرد ب ــوم ک ــەی نق ناوچەک
لەوانــە  گــەورە،  کۆمەاڵیەتــی  تراژیدیــای  دەریایــەک 
بــە  ژنــان و لەناوبردنــی  یەزیدیــەکان  کۆیلەکردنــی 
لەمێــژووی   کەمــە  وێنــەی  کــە  وەحشــیانە  شــێوەیەکی 

هاوچەرخــدا.

پــاش دە ســاڵ هێشــتا هێــزە بۆرژوا-ئیمپریالیســت و 
ناوچەییەکان و ملمانێکانیان، و ڕژێمە ئیســتبدادیەکان 
ئیســامی،  کۆنترۆڵــی  فاشــیزمی ناسیونالیســتی و  و 
ژیانــی ئینســانەکان و  دۆخــی ناوچەکــە دەکــەن. لــە 
نــاو ئــەو هەمــوو کۆنەپەرســتیە سیاســیە، خنکانــدن، 
و  ومیلیتاریــزم  ســەرکوتگەرەکان  ڕژێمــە  فاشــیزم، 
ئــەم  تەواوکــەری  تریــش  ئەڵقەیەکــی  شــەڕەکان، 
تیرۆریســتی  ئیســامی  ڕەوتــی  ئەویــش  تابلۆیەیــە، 
داعــش و ئەلقاعیــدە و ئەوانــی تــرە کــە دڕکــی ژەهراوین 
لــە کەلەکــەی کۆمەڵگــە هاوچەرخەکانــی ڕۆژهەاڵتــی 
و  ئیمپریالیســتی  دەســەاڵتی  وەلەالیــەن  ناوەڕاســتدا، 
ناوچەییــەوە،  بەتایبەتــی ســعودیە، قەتــەر، ئیمــارات 
پارەیــان  و  پــوڵ  و  ئەکریــن  بەهێــز  تورکیــاوە   و 
پێئــەدرێ.  ئەمــە جگــە لــە چەتــە میلیشــیای ئیســامی 
سیاســی شــیعی و ئەو کوشــتارانەی لە عێراق و ســوریا و 
ئێــران و لوبنــان و یەمــەن ئەنجامــی دەدەن کــە لەالیــەن 
ــاری ئیســامی تاوانبــارەوە دارایــی و ئیمکانیاتیــان   کۆم

ئەکرێــن. دەرخوارددەدرێــن وە سەرپەرشــتی 

ــی و  ــاردە سیاس ــە، دی ــۆ تاریک ــەم تابل ــوو ئ ــەاڵم هەم ب
ســەربازی و فیکریــەکان و دیاردەکانــی ملمانێــی نێــوان 
ڕەنگدانــەوەی  و  جۆراجۆرەکانــن  جەمســەرە  و  هێــز 
واقیعــی سیســتمی ســەرمایەداری و ناکۆکیەکانیەتــی کــە 
کۆنترۆڵــی ژیــان و چارەنوســی چەنــد ســەد ملیــۆن کەســی 
دانیشــتووی ئەم ناوچەیەی کردووە. پرۆســەی گۆڕانکاری 
ــر  ــتا لەژێ ــرد، هیش ــتی پێک ــەر دەس ــاڵ لەمەوب ــە دەس ک
وێرانــەی ئــەو هەمــوو وێرانکارییــەدا، کــە بــورژوازی 
ناخۆیــی  و  ناوچەیــی  بۆرجــوازی  و  ئیمپریالیســتی 
ــە و  ــۆر بەردەوام ــێوەی جۆراوج ــا، بەش ــان هێن فەراهەمی
ناوەســتێت. ناوەســتێت چونکــە پڕۆســەیەکی میژوویــە 
چینایەتیەکانــی   ناکۆکیــە  پەرســەندنی  بەرهەمــی  و 
و  ســەرمایەداری  کۆمەالیەتــی  و  ئابــوری  سیســتمی 
پەیوەنــدی  ســاتەی،  و  رۆژ  هــەر  بەریەککەوتنــی، 
ســەرمایە و ســتراکچەرە ساســیە ســەرکوتگەرانەکەی و 
خنکاندنــە فیکریەکەیەتــی، لەگــەڵ  ژیانــی ســەدەها 
ملیــۆن ئینســانی ئــەم ناوچەیــە، کــە بــە دەســت هــەژاری 
و بێــکاری و برســێتیەوە هەراســان بــوون، وە بــە دەســت 
زۆڵــم و زۆری ڕژێمــە سیاســیەکان و هێــزە تیرۆریســت و 

دەناڵێنــن. ســتەمکارەکانیانەوە،  و  میلیشــیایی 

خۆپێشــاندانەکانی ســااڵنی ٢٠١٥  و  ٢٠١٨ و دواتــر 
ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری ٢٠١٩ ی عێــراق، وە  ناڕەزایەتــی 
لــە لوبنــان، ئێــران، ســودان و جەزائیــر، و دووبــارە 
تونــس،  لــە  ڕۆژانــەدا  لــەم  ناڕەزایەتــی  بوونــەوەی 
بەردەوامــی  پرۆســەی  زینــدووی  وێســتگەی  هەمــووی 
زاڵــی  جەرگــەی  لــە  شۆڕشــگێڕانەیە  گۆڕانــکاری 
فاشــیزم و ئــەو پاشەکشــە مــادی و مەعنەویــەی کــە 
هێزەکانــی بــۆرژوازی دەســەالتدار بەســەر کۆمەڵگەکانــدا 

ســەپاندوویانە.

هــەروەک پێشــتر جەختمــان لەســەری کــرد، سروشــتی 
و   ناوەراســت  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  شۆرشــگێڕانە  گۆڕانــی 
وواڵتانــی "جیهانــی عــەرب"، لــە بنەڕەتــدا ناوچەگیــرە، 
بــە هــۆکاری زاڵــی پەیوەنــدی ســەرمایە و رژیمــی سیاســی 
قەومــی و ئیســامی و ملمانــی جیۆسیاســی و ســتراتیژی 
وە  وناوچەیــەکان،   ئیمپریالیســتی  زلهیــزە  نیــوان  
پرۆلیتایــای   هیزەکانــی   کــە   ئــەوەی  هــۆی  بــە 
ســەردەم و پێگەیــان لەنێــو ئــەم سیســتمە ئابــوری و 
ئەخــوازێ  ئــەوە  ســەرمایەدا،  فیکریــەی  و  سیاســی 
ڕزگاریخوازانەیــان  خەباتــی  هەمانکاتــدا  لــە  کــە 
لــە هــەر وواڵتیکــدا بەرەوپێــش ئەبــەن، لــە  هەوڵــی 

ئینتەرناسێۆنالیســتیان  خەباتــی  بەرەوپێشــبردنی 
و  ناوچەکــە،  ئاســتی  ســەر  لــە  تایبــەت  بــە  بــن، 
ئــەو تیوریــە شۆرشــگێڕانەیە بگرنەدەســت کــە واقعــی 
ئنتاگۆنیســتی چینایەتــی ســەردەم ئەخاتــە بــەر ڕەخنــە، 
و خزمــەت بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــە و سۆشیالیســتی 
لــەم  ئــەکات  پرۆلیتاریــا  ئینتەرناسیۆنالیســتی  و 

ناوچەیــەدا.

ــی  ــان و گەنجان ــەرجەم زەحمەتکێش ــکار و س ــی کرێ چین
ئازادیخــواز  و  پرۆلیتــاری  ژنانــی  و  شۆڕشــگێڕ 
ســەرمایەداری  دژی  بــە  خەباتیــان  و  ویەکســانیخواز 
و  ئیســتبدادی  رژێمــە  و   ســەردەم  نیولیبرالیزمــی 
ڕەوتــە سیاســی و فکریەکانــی بــۆرژوازی، ئــەو هێــزە 
بــە  کــە  ئەمــڕۆن،  کۆمەاڵیەتیــەی  و  چینایەتــی 
تەوژمێکــی بەهێزتــرەوە پڕۆســەی گۆڕانــی شۆڕشــگێڕانە 
لــە ناوچەکــەدا بەرەوپێــش دەبــەن و نوێــی دەکەنــەوە. . 
چەکداربوونــی بزوتنــەوەی شۆڕشــگێڕانە لــە ناوچەکــەدا 
بــە ئاســۆ و ئــااڵی سۆشیالیســتی و مارکسیســتی ڕزگاری 
ســەرمایەداری،  سیســتمی  و  ســەرمایە  پەیوەنــدی  لــە 
ســەرکەوتنی  و  گەشــەکردن  دەرگای  کردنــەوەی  کلیلــی 

شۆڕشــگێڕانەیە. بزوتنــەوەی 

لــە  موبــارەک،  و  عەلــی  بــن  ڕژێمەکانــی  وەالنانــی 
ســەرکەوتنی  بــۆ  نەبــوون  بــەس  میســر،  و  تونــس 
تایبەتمەنــدی  چونکــە  وواڵتــەدا،  دوو  لــەو  شــۆڕش 
گۆڕانــی شۆڕشــگێڕانە، بــە هــۆی پەیوەندیــە ئابــوری 
و سیاســی و کۆمەاڵیەتیەکانــی ســەرمایەداری زاڵــەوە، 
ــکار و  ــی کڕێ ــە چین ــەوەی ک ــە ڕادەی ئ بەســتراوەتەوە ب
جەمــاوەری زەحمەتکێــش چەنــد بوەتــە هێزێکــی سیاســی 
ســنووری خــۆی  ســەربەخۆی چینایەتــی و  ڕیکخــراو و 
کێشــاوە لــە بەرامبــەر بــورژوازی و بــۆرژوازی بچــووک، و 
ســتراتیژی و ئاســۆ و بەرنامــەی ئابــووری و سیاســیان، 
وە چەنــد ئاســۆی ئابــووری سۆشیالیســتی خــۆی، دەرەوەی 
و  بەرزکردۆتــەوە،  کاپیتالیــزم  سیســتمی  چوارچێــوەی 
لەخەباتــی دەســتبەجێدایە بۆ ئەنجامدانــی. کەپیتالیزم 
بــە هــۆی یاســاکانی جوڵــەی خــۆی لــە دژایەتیەکــی 
ــکاران  ــی کری ــەڵ بەرژوەندیەکان ــە لەگ چارەهەڵنەگردای
ناوچەیەشــدا  لــەم  وە  زەحمەتکێشــان،  و  نــەدارن  و 
بێتوانایــە ونایەوێــت ســادەترین ڕیفۆرمــی ئابــووری و 

سیاســی و کۆمەالیەتــی ئەنجــام بــدات.

سروشــتی گۆڕانــی شۆرشــگێڕانە لــە جیهــان و ناوچەکــەدا 
ئەوە بەرجەسەتە ئەکاتەوە کە خۆدی  مێژووی جیهانی 
هیناویەتیــە پێشــەوە، ئەویــش ئەوەیــە کــە جیهانــی 
ئەمــرۆ بــە تــەواوی  ئامادەیــە بــۆ شۆرشــی سۆشیالیســتی 
پڕۆلیتــاری، وە ڕووداوە شۆڕشــگێرکان لــە هــەر شــۆینێکی 
جیهانــدا،  کارەکتــەری ئــەم واقعیەتــە سۆشیالیســتی 
شۆرشــگێڕانەیان  گۆڕانــی  پڕۆســەی  میژوویەیــەی  و 
سۆشیالیســتێەش  شۆڕشــە  ئــەم  ئەنجامدانــی  هەیــە. 
و  سیاســی  ئامادەیــە  پەرەپێدانــی  بــە  پێویســتی 
فیکــری و ڕیکخراوەکانــی چێنــی کریــکار و یەکخســتنی 
خەباتیانــە لــە ڕێکخــراوە جەمــاوەری و سۆشیالیســتە 
ســەرکردایەتیکردنی  بتوانــن  تــا  شۆرشــگێڕەکانیان، 
تــەواوی پرۆســە شۆڕشــگێڕانە ئەنجــام بــدەن و هــەر بــەم 
پێــەش فاکتۆرەکانــی پێشــکەوتنی شــۆڕش و ســەرکەوتنی 

ــەن. ــن بک دابی

تۆیــژە   و  پرۆلیتاریــا  زەرورە  کــە  وانەیــەی  ئــەو 
یــادی  لــە  وەریبگــرن  چەوســاوەکان  و  زەحمەتکێــش 
ناوەرســت،  ڕۆژهەالتــی  شۆرشــەکانی  دەســاڵەی 
لــە  بەدەســتبهێنن  ســەرکەوتن  ناتوانــن  کــە  ئەوەیــە 
ڕیکخراوبوونــی  بەبــێ  شۆڕشــگێڕانەیان،  خەباتــی 
بــە  ســەربەخۆی خۆیــان و وەالنانــی  وەهــم  ریــزی  
بــورژوازی و بەڵێنــی درۆینەیــان،   بــۆرژوازی و ووردە 
ــزم  ــری  لیبرالی ــدی فیک ــۆت و بەن ــە ک ــوون  ل و ڕزگارب
ئــەو  ناســاندنی  وە  ئیســامیزم.  و  ناســیونالیزم  و  
ڕاســتیە بــە جەمــاوەری بەرینــی پڕۆلیتاریــا و کۆمەلگــە، 
کــە بــۆرژوازی بێباکــە و نایەوێــت  داخوازیــە ئابــوری 
و  کریــکار  جەمــاوەری  کۆمەاڵیەتیەکانــی  و  وسیاســی 
زەحمەتکێــش وەالمبداتــەوە و بێتوانایــە هــەر ڕێفۆرمێــک 
کــە شایســتەی ئــەوە بێــت پێــی بووتــری ڕیفــورم ئەنجــام 

بــدات.

هەمــوو ئــەم بینــا گەورەیــەی ســتەمکاری و ماڵوێرانــی و 
کوشــتار و تیــرۆر، تایبەتمەندیەکانــی حوکمــی سیاســی 
چینایەتــی بۆرژوازیــە و فۆرمــی  سیاســی پارێــزگاری  
و  ســەرمایەداری  سیســتمی  و  ســەرمایە   پەیوەنــدی 
چەوســاوە  جەمــاوەری  ڕزگاربوونــی  پێــی.  دریژەدانــە 
و  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  ســتەمدیدەی  و 
جەماوەریــی،  شۆڕشــگێڕانەی  پرۆســەی  ســەرکەوتنی 
ــا و  ــی پرۆلیتاری ــا وەرگرتن ــز و توان ــە هێ پەیوەســتە ب
ــیۆنالیزم  ــیالیزم و ئینتەرناس ــااڵی سۆس ــی ئ بەرزڕاگرتن
بــۆ پێشــڕەوی گۆڕانــکاری شۆڕشــگێڕانە و بەســەرکەوت 
گەیاندنــی شۆڕشــی کۆمەالیەتــی ورزگاریخوازانــەی چینــی 

کریــکار.

٢٧-١-٢٠٢١

شــوباتی ئەمســاڵ )٢٠٢١( دە ســاڵ تێدەپەڕێــت بەســەر خۆپێشــاندانێکی بەردەرکــی ســەرای ســلێمانی کــە لــە 
پەرەســەندنیا چەنــد شــار و شــارۆچکەی تــری ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی )یەکیەتــی نیشــتمانی( گرتــەوە و بــە 
بزوتنــەوەی )حەڤــدەی شــوبات( نــاوی دەرکــرد و بــۆ مــاوەی دوو مانگــی خایەنــد و بــە زەبــری چــەک و توندوتیــژی 

ــکرا. ــەرکوت و خامۆش س

گەرچــی ئــەم بزوتنەوەیــە لەســەر زەمینەیەکــی واقعــی لــە نەبوونــی خزمەتگــوزاری، گەندەڵــی دەســەاڵت لــە 
تااڵنوبــڕۆی سەروەتوســامانی هەرێمەکــە، بەرتەســککردنەوەی ڕۆژبــەڕۆژی ئازادیــەکان، کوشــتنی ڕۆژنامەنوســان 
و تــرۆری سیاســی و پەرەســەندنی ســەرکوتگەریەکانی هــەردوو هێــزی میلیشــیایی دەســەاڵتدار ســەریهەڵدا، بــەاڵم 
بــەدوور نەبــوو لــە کاریگەریەکانــی شــەپۆلی ڕاپەڕیــن و شۆڕشــەکانی تونــس و میســر کــە هــەر لــەو کاتانــەدا 

ڕویاندابــوو.

کەشــوهەوای فکــری و سیاســی ئــەو کاتــە نــەک هــەر خەڵکــی ئازادیخــواز و زەحمەتکێــش سەرمەســتی ئــەوە بــوون 
کــە ئەوانیــش وەک جەمــاوەری ڕاپەڕیــوی تونــس و میســر قۆڵیــان هەڵماڵیــوە بــۆ ڕاماڵینــی دەســەاڵتی گەندەڵــکاری 
هەرێمەکــە، بەڵکــو بــە واقعیــش ترســێکی وەهــای خســتبۆ نــاو دڵــی ســەرانی بەرپــرس و دەســەاڵتداری هەرێمەکــەوە 
کــە ئــەو تارماییەیــان دەبینــی کــە خەریکــە ئەوانیــش چارەنوســیان وەک )زەیــن ئەلعابدیــن بــن عەلــی( و )حوســنی 
موبــارەک(ی لــێ دێــت، بۆیــە زۆر دڕندانــە کەوتنــە دەستوەشــاندن بــە تەقەکــردن و کوشــتنی دەیــان الو و گەنجــی 

تینــوی ئــازادی و جیهانێکــی بەختــەوەر، ئەمــە جگــە لــە ڕەشــبگیری و زەبروزەنــگ بەکارهێنــان بەدژیــان.

لــە یــادی هەمــوو ڕاپەڕیــن و شۆڕشــێکدا، لەوانــەش لــە یــادی ئــەم بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــەدا، بــاس لــە وەرگرتنــی 
دەرس و ئەزمــون دەکرێــت، ئەزمونــی هــەرە گرینــگ ئەوەیــە کــە دەرکــی ئــەوە بکەیــن واقعــی کۆمەاڵیەتــی سیاســی 

ئەمــڕۆی کوردســتان بزوتنــەوەی حەڤــدەی شــوباتی تێپەڕانــدووە.

خاڵــی هــەرە گرینــگ لێــرەدا دەرک کــردن و خوێندنەوەیەکــی ماتریالیســتیانەی واقعــی ئێســتای هەرێمــی کوردســتانی 
عێڕاقــە. بارودۆخــی ئابوری-کۆمەاڵیەتــی و سیاســی ئــەم هەرێمــە لەچــاو دە ســاڵ لێــرەو پێــش گۆڕانــکاری بەرچــاوی 
بەخۆیــەوە بینیــوە. ئەمــەش واتــا ئــەو بنەمــا کۆمەاڵیەتیــەی کــە بزوتنەوەکــەی دە ســاڵ لێــرەو پێشــی پێکهێنابــوو لــە 
ئێســتادا گۆڕانــکاری بەســەردا هاتــووە بەهــۆی پەرەســەندنی ســەرمایەداری و کەڵەکــەی ســەرمایەوە لــە هەرێمەکــەدا، 

واتــا ئــەو زەمینەیــەی لەئــارادا نەهێشــتووە کــە ئــەو بزوتنەوەیــە تیــا شــکڵیگرت.

لــە ئێســتادا زوربــەی هــەرە زۆری الوان کــە پێکهێنــەری توێژەکانــی ڕۆشــنبیران، خوێنــدکاران و دەرچوانــی زانکــۆ و 
پەیمانگاکانــن، بــە بــەراورد بــە دە ســاڵ لێــرەو پێــش ژمارەکەیــان یەکجــار زۆر بــووە، چونکــە ســااڵنە نزیــک بــە 
ســی )٣٠( هــەزار کــەس خوێندنیــان تــەواو کــردوە و ڕژاونەتــە بــازاڕی کارەوە. وە بەهــۆی گرتنەبــەری ســتڕاتیژی 
نیو-لیبڕاڵــی ئابــوری و خەسخەســە لەالیــەن حکومەتــی هەرێمــەوە کــە دامەزراندنــی لــە کەرتــی گشــتیدا کڵۆمکــردوە 
و خزمەتگوزاریەکانیشــی ڕادەســتی کۆمپانیــا تایبەتــەکان کــردوە،... بــەم هۆیــەوە بێــکاری و هــەژاری ئــەم توێژانــەی 
ــی  ــش لەکات ــرەو پێ ــاڵ لێ ــە دە س ــەو توێژان ــدا ئ ــە حاڵێک ــتان، ل ــای کوردس ــی پڕۆلیتاری ــەرەو ڕیزەکان ــاوە ب پاڵن
بزوتنەوەکــەی حەڤــدەی شــوباتدا لــە جێگەوڕێگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری وەهــادا بــوون کــە چاویــان بڕیبــووە 

پەیوەســت بــوون بــە داوێنــی چینــی مامناوەنــدی و بورژوازیــەوە.

هەروەهــا بەشــێکی بەرچــاوی وردەبورژوازییــش لــە ئەهلــی کەســەبە و خــوردە مالیــک هەڵوەریونەتــە ڕیزەکانــی چینــی 
کرێــکارەوە. لــە حاڵێکــدا لــە فەتــرەی زێڕینــی تەخشــان و پەخشــانکردنی دۆالرەکانــدا )٢٠٠٣-٢٠١٠( لەالیــەن 
بەرپرســانی هــەردوو حزبــی دەســەاڵتەوە، ئــەم توێــژە ســەرگەرمی چنینــەوەی قازانــج و چاویــان بڕیبــووە پەرپێدانــی 

بزنێــس و بەرباڵوکردنــی پڕۆژەکانیــان و پەیوەســت بوونیــان بــە ڕیزەکانــی بورژوازیــەوە.

بەمپێیــە ئاڵوگۆڕێــک لــە پێکهاتــەی چینــە کۆمەاڵیەتیەکانــدا هاتۆتەئــاراوە کــە بۆتــە بەرتەســک بوونــەوەی چینــی 
مامناوەنــدی و وردەبــورژوازی و بەرفــراوان بوونێکــی یەکجــار گــەورەی چینــی کرێــکار، بــە ڕاددەیــەک کــە زوربــەی 
هــەرزۆری دانیشــتوانی ئــەم کۆمەڵگەیــە ئەوانــەن کــە داماڵــراون لــە هۆکانــی بەرهەمهێنــان )کــە خاڵــی جەوهەریــە 
لــە پێناســەی چینــی کرێــکاردا( و ئامــادەن تــا ســەرمایە هەلــی کاریــان بــۆ بڕەخســێنێ بــۆ ئــەوەی بتوانــن ژیانێکــی 
ئاســاییان هەبێــت. بــەاڵم هەتــا گریمــان قەیرانــی مالــی و ئابــوری و پەتــای کوڕۆنــاش لــە ئــارادا نەبوونایــە، نــە 
لــە بەرژەوەنــدی و نــە لــە توانــای ســەرمایەدا بــوو لــە هەرێمەکــەدا ژیانێکــی ئاســایی بــۆ ئــەم هەمــوو حەشــاماتەی 
چینــی کرێــکار فەراهــەم بــکات. ئێســتا بــە  ئاشــکرا دەبینرێــت کــە ســەرمایەداری و دەســەاڵتی بــورژوا ناسیونالیســتی 
کــورد تــەواو کەوتۆتــە جەمســەرێکی دژ بــە فەراهەمبوونــی ژیانێکــی ئاســایی زوربــەی هــەرەزۆری دانیشــتوانی 
ــووری  ــەم سیســتمە ئاب ــی ئ ــۆ وەالنان ــە ب ــە ئامادەی ــەو  زەمینەی ــەوە ئ ــەڕووی بابەتی ــا ل ــەش وات ــە، ئەم کۆمەڵگەک
و سیاســیە کۆمەاڵیەتیــەی کــە لەگــەڵ ژیانــی ئاســایی زوربــەی کۆمەڵگــەدا ناکۆکــە، و لەشــوێنیدا پایەگــوزاری 

سیســتمێکی تــری ئابــووری و سیاســی کۆمەاڵیەتــی تــازە بۆتــە زەرورەتێکــی بابەتــی.

بــەم پێیــە بنکــەی کۆمەاڵیەتــی بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــەکان و خۆپێشــاندان و ڕاپەڕینــەکان ئاڵوگۆڕێکــی جــدی 
بەســەردا هاتــووە و هەرچــی زیاتــر گــوزارش لــە ناڕەزایەتیەکــی کۆمەاڵیەتــی تــەواو پڕۆلیتــاری دەکات لەالیــەن 

ــەوە. ــەو چین ــی ئ ــەش و بێکارکراوەکان ــش و بێب ــژە زەحمەتکێ توێ

هەروەهــا لــە ســێ دەیــەی ڕابــردووی دەســەاڵتدارەتی ناســیونالیزمی کوردیشــدا بەســەر هەرێمەکــەدا، تــەواوی 
جومگەکانــی ئابــوری واڵت لەالیــەن کەمایەتیــەک لــە ســەرمایەدارانەوە دەســتی بەســەرا گیــراوە، کــە خــاوەن 
کۆمپانیــا و دۆالرن بــە ملیــۆن و ملیــار، و لــە بەرپرســانی حکومــی و ئەندامانــی پلەبــااڵی حزبــە قەومــی و ئیســامی و 
هەتــا ئۆپۆزیســیۆنیەکانیش پێکهاتــووە، بەتایبەتیــش توێژێــک لــە پاوەنــکاران کــە نوێنــەری ســەرمایەی مۆنۆپۆلــن 

لــە بنەماڵــە و بەرپرســانی پلەبــااڵی حزبەکانــی پێکهێنــەری حکومەتــی هەرێــم و خــاوەن میلیشــیا پێکهاتــووە.

بنکــە  لــەو  شــوباتی )٢٠١١(،  بزوتنــەوەی حەڤــدەی  لــە )٢٠١٠(دا و چ  بزوتنەوەکــەی سەردەشــت عوســمان  چ 
کۆمەاڵیەتیــە کرێکاریــە بەرفراوانــە بەهرەمەنــد نەبــوون، بەڵکــو وێــڕای ناڕەزایەتــی خەڵکــی زەحمەتکێــش دژ 
ــڕاڵ ناسیونالیســتیش  ــنبیرانی لیب ــی ڕۆش ــی بەرفراوان ــی، ناڕەزایەتیەک ــەکان و گەندەڵ ــی خزمەتگوزاری ــە نەبوون ب
ــازادی هەرچــی  ــی و ئ ــی دامەزراوەی ــا و دەوڵەت ــی یاس ــاری حکومەت ــە خوازی ــوو، ک ــە ب ــەو بزوتنەوان ــەری ئ پێکهێن
زیاتــر و بەرباڵوتــری ڕۆژنامەگــەری و بیــروڕا بــوو، وە توانیبویــان ئاســۆ و ئامانجــی ئــەم بزوتنەوانــە لــە قاڵــب 
بــدەن و زەمینــەی بااڵدەســتی حزبــە ئۆپۆزیســیۆنە قەومــی و ئیســامیەکانی ئــەو کاتــە فەراهــەم بکــەن بەســەریاندا.

ئــەوەی کــە لــە ئێســتادا بەتایبــەت لــە دوای خۆپێشــاندانەکانی )ئۆکتۆبــەری ٢٠١٥(ەوە دەبینرێــت کــە بۆچــی 
ڕۆشــنبیرانی لیبــراڵ و حزبــە ئۆپۆزیســیۆن و نیــوە ئۆپۆزیســیۆنە قەومــی و ئیســامیەکان وەک دە ســاڵ لێــرەو پێــش 
نــە دەتوانــن ئاســۆ و ئامانجــی ئــەم بزوتنــەوە ناڕەزایەتیانــە لــە قاڵــب بــدەن و نــە ســواری شــەپۆلەکانی ببــن بــە 
ئاســانی، تەنهــا لــەوەوە ســەرچاوەی نەگرتــووە کــە جەمــاوەر ئەزمونــی کــردوون، گەرچــی ئەمــەش خاڵێکــە، بــەاڵم 
خاڵــی جەوهــەری ئــەو بنکــە کۆمەاڵیەتیــەی ئــەو ناڕەزایەتیانەیــە لــە ئێســتادا کــە وجــودی ئەوانــی کردۆتــە شــتێکی 

نامــۆ پێیــان.

بــەاڵم تــا ئــەو کاتــەی ئاســۆ و ئامانجــی سۆشیالیســتی لەنــاو ئــەو بزوتنــەوە ناڕەزایەتیانــەدا بااڵدەســتی بەدەســت 
ــەو  ــان بەســەر ئ ــەری خۆی ــوز و کاریگ ــی و لیبڕاڵــی و ئیســامی نف ــورژوا قەوم ــەوا ئاســۆ و ئامانجــی ب ــت ئ نەهێنێ

بزوتنەوانــەدا لــە شــکڵ و شــێوازی تــردا وە لــە کەناڵــی تــرەوە دادەســەپێنن.

ــوری و  ــراوی ئاب ــەدەوری خواســتگەلێکی دیاریک ــراودا ب ــی دیاریک ــە، لەهــەر فەترەیەک ــەوە ناڕەزایەتیان ــەم بزوتن ئ
کۆمەاڵیەتیدا شکڵ دەگرن و ڕووبەڕووی دەسەاڵت و حکومەتێک دەبنەوە کە جگە لە سەرکوت، دەستڕۆیشتووییەکەی 
بــۆ ڕیفــۆڕم و ســازش لەگــەڵ ئــەم بزوتنــەوەدا زۆر ســنوردار و الوازە، بۆیــە ئەگــەری پەرەســەندنی ئــەم بزوتنەوانــە 
بــۆ ئاســتێکی بەرزتــری کێشــمەکێش لەگــەڵ دەســەاڵت و بــەدژی ســەراپای ڕژێمەکــە لەئارادایــە. ئەمــەش لــە 
ســەرێکیەوە پەیوەســتە بــە ئاســۆیەکی سیاســی ڕادیــکاڵ و شۆڕشــگێڕی کۆمۆنیســتیەوە کــە لەنــاو ئــەو بزوتنەوانــەدا 

هــەر لــە ئێســتاوە ئامانجدارانــە کار بــکات.

مەســەلەکەش هــەر ئــەوە نیــە کــە مــادام ئێمــە کۆمۆنیســتین دەمانەوێــت ئاســۆی سیاســی کۆمۆنیــزم زاڵبکەیــن بەســەر 
بزوتنــەوە ناڕيزایەتیەکانــدا، بەڵکــو بەدیاریکــراوی لەبەرئەوەشــە کــە پەرەســەندن و گەشــەکردنی ئــەو بزوتنــەوە 
ناڕەزایەتیانــە بــۆ ئاســتێکی وەهــا کــە بتوانــن پایەکانــی ئیســتیبدادی بــورژوا ناسیونالیســت لــە کوردســتاندا 
تێکبشــکێنن و خواســتەکانی جەمــاوەر بێنــەدی و ئــازادی و خۆشــبژێوی )ڕەفــاه( فەراهــەم بکــەن، هیــچ ڕێگەیەکــی 
تریــان لەبەردەمــدا نییــە تەنهــا ئــەوە نەبێــت کــە ناڕەزایەتیــە جۆراوجۆرەکانــی هەمــوو توێــژە کۆمەاڵیەتیــە 
جیاجیاکانــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و الوانــی کــچ و کــوڕی بێبــەش و بێــکار و هەژارکــراو، لەنــاو چوارچێــوەی 
ــە ئاســۆیەکی ئینتەرناسیوناڵیســتیەوە و  ــن ب بزوتنەوەیەکــی سۆشیالیســتی یەکپارچــە و تێکســمڕاودا لێکهەڵبپێکرێ
ببێــت بــە بەشــێکیش لــە بزوتنەوەیەکــی سەراســەری و سۆشیالیســتی کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی تــەواوی عێــڕاق.

ئەمە ئەو گرێ مێژووییە یەکاکەرەوەیە کە کۆمۆنیستەکانی کوردستان لە ئێستادا لەبەردەم یەکاکردنەوەیدان.

١٢-٢-٢٠٢١

نادر عبدالحمید موئەیەد ئەحمەد
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3ژمارە١٠  شوباتی٢٠٢١ ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

ڕەوت: ئیســامى سیاســی، ســەردەمى خەالفــەت بــە مێــژووى 
زێڕیــن نــاو دەبــاو کۆمەڵــگاى ئێســتا بــە جاهیــل پێناســە 
دەکا و خــۆى وەک ئەلتەرناتیڤــى نەمــر و ســەروو مێــژوو 
ــگاى ســەرمایەدارى هاوچــەرخ  ــە کۆمەڵ دەناســێنێ ... چۆن
ــى  ــاوە؟ حکومەت ــەى بەکارهێن ــۆرە حوکمڕانیی ــگاى ئەمج جێ
و  پەیوەنــدى  چ  ســەرمایەدارى  و  ئیســامى  تیۆکراتــى 

هاوبەندییەکیــان پێکــەوە هەیــە؟
فوئــاد م. میســری: مــن لــەو گۆشــە نیگایــەوە ئەڕوانمــە ئاییــن )هــەر 
ئایینێــک( کــە: شــێوەیەکە لــە شــێوەکانى هوشــیارى کۆمەاڵیەتــى. بــەم 
ــە  ــێ. ل ــى هەب ــى و کۆمەاڵیەت ــەوداى مێژووی ــێ م ــن ئەب ــە، ئایی مانای
زەمــان و زەمینێکــدا ســەریهەڵداوە و خەڵکێــک پێــوەى پابەندبــوون و 
پاشــان وردە وردە بنجــى داکوتــاوە. ئاینــى ئیســامیش وەک ئایینەکانــى 

تــر لــەم یاســایە بــەدەر نییــە.

ئــەو کاتــەى ئاینــى ئیســام ســەریهەڵدا نزیکــەى شــەش ســەدە بەســەر 
ئاینــى مەســیحیدا تێپەڕیبــوو. تەنانــەت خەڵکــى نیمچــە دورگــەى 
عەرەبســتانیش کــەم تــا زۆر پێــى ئاشــنابوون. بــە دەلیلــى ئــەوەى 
بیــروڕاى ئاینــى نزیــک لــە تێزەکانــى مەســیحییەت قســە و باســیان لــە 
بــارەوە ئەکــرا و چەندیــن کەســایەتى ڕۆشــنبیر و دەستڕۆیشــتووى نــاو 
کۆمەڵــگاى عەرەبســتان لەنــاو ئۆرگانیکــدا کۆبووبوونــەوە و بــە ئاشــکرا 
ــە خودایەکــى تــاک و  ــردەوە و قســەیان ل ــرى بتپەرســتییان ڕەتدەک بی
تەنهــا ئەکــرد. بیــروڕاى ئــەم تاقمــە خەڵکــە بــە ئاشــکرا شــوێن دەســتى 

ئاینــى مەســیحییان پێــوە دیــار بــوو.

دورگــەى  نیمچــە  ئیســامى  لــە  بــەر  مێــژووى  بــەوردى  کــەس  هــەر 
عەرەبســتانى بخوێنێتــەوە تێــدەگا )ئەحنــاف(ەکان چ ڕۆڵێکیــان لــە 
باڵوکردنــەوەى بیــرى یەکتاپەرســتیدا هەبــووە. بەرهەمــە شــیعرییەکانى 
ــە  ــەڵت( ک ــى س ــوڕى ئەب ــەى ک ــووى وەک )ئومەیی ــاعیرێکى دەرکەوت ش
ئــەم  حاشــاهەڵنەگرى  بەڵگەیەکــى  )ئەحنــاف(ەکان،  لــە  یەکێکــە 
حەقیقەتــە مێژووییــەن. بیــروڕاى ئاینــى کەســێکى وەک )وەرەقــە کــوڕى 
نەوفــل( و )بوحەیــرا(ى ڕاهیــب و تێــزە ئایینیەکانــى )جەبــرى نەێــارا( 
ــەى  ــەرەتاى هاتنەکای ــوون، س ــاف( ب ــە )ئەحن ــەر ب ــان س ــە هەمووی ک
ــەى  ــە دورگ ــگاى نیمچ ــاوى کۆمەڵ ــە هەن ــوون ل ــى ئایینیب ــى نوێ تێزێک
گەشەســەندنى  و  ئابــورى  هەلومەرجــى  هــاوکات  عەرەبســتاندا. 
بازرگانــى و کاریگــەرى شارســتانیەتى بیزەنتــە لــە ڕێــگاى )شــام(
لــە  بــوو  یەکێــک  بۆخــۆى  ئیســام  پەیامبــەرى  کات  ئــەو  کــە  ەوە 
بــووە،  )شــام(ەوە  بەرێگــەى  بــەردەوام  و  )مەککــە(  بازرگانەکانــى 
ــى  ــە فۆڕمەڵەکردن ــان ل ــوون ڕۆڵــى گرنگی ــک ب ــد فاکتەرێ ــە چەن ئەمان

تێزەکانــى ئاینــى نوێــدا بینــى.

ــە  ــک ل ــچ ئایینێ ــم: هی ــە بڵێ ــە پێشــەکییە ئەوەی ــەم کورت ــتم ل مەبەس
دەرەوەى مێــژوو نەهاتــووە و مــادام دیاردەیەکــى مێژووکــردە، کەواتــە 
جۆرێکــە لــە هۆشــیارى کۆمەاڵیەتــى ســەردەمى خــۆى. بۆیــە ئەبــێ لــە 
چوارچێــوەى زەمــان و زەمینــى خۆیــدا دابنــرێ و وەک هــەر دیاردەیەکــى 

تــرى کۆمەاڵیەتــى مامەڵــەى لەگەڵــدا بکــرێ.

خەالفــەت  ســەردەمى  سیاســى،  ئیســامى  کــە  ئــەوەى  مەســەلەى 
بەســەردەمى زێڕیــن نــاو دەبــا شــتێکى نــوێ نییە! هەموو مێژوونووســانى 
)فیقهــى(ش  دامــەزراوەى  تەنانــەت  هەیــە.  ڕایــان  هەمــان  ئیســام 
بانگەشــەى لەمجــۆرەى زۆرە و ئــەو مێــژووە بــە دەســتکەوتى ئاینــى 
دەزانــێ و دەیکاتــە منــەت بەســەر مرۆڤایەتییــەوە، وەک ئــەوەى ئاینــى 
نــوێ گەالنــى دونیــاى لــە خێــر و خۆشــیدا خەنــى کردبــێ. بــا کەمێکــى 

ــەوە. ــژوودا بچین ــە مێ تــر ب

ئــەو کاتــەى )موعاویــەى کــوڕى ئەبــو ســوفیان( کــرا بــە والــى شــام و 
ــەت،  ــە ســەنتەرى دەوڵەتــى خەالف ــى کردیی ــرد و دوای ــى ئەک حوکمڕان
زۆر دەمێــک بــوو شــام لــە ســایەى دەوڵەتــى بیزەنتــەدا گەشــەکردنێکى 
گــەورەى  ســەنتەرێکى  بــووە  بــوو  دیبــوو.  خۆیــەوە  بــە  بەرچــاوى 
بازرگانــى و تەنانــەت کــە دامــودەزگاى دەوڵەتــى ئومــەوى ڕێکدەخــرا، 
هیــچ  بێزەنتــە،  دەســەاڵتى  ئامرازەکانــى  لــە  بێجگــە  عەرەبــەکان 
شــتێکیان پــێ نەبــوو. بەســەرێکى تریــش شارســتانیەتى )فینیقــى( 
ــتبوو. ــە جێهێش ــام( و ناوچەک ــەر )ش ــۆى لەس ــەى خ ــو کاریگ ــک ب دەمێ

مێژوونووســى هــەرە دیــارى عــەرەب و ئیســام )تەبــەرى( ئەیگێڕێتــەوە 
ــراق و  ــى باشــوورى عی ــە مەبەســتى داگیرکردن ــە لەشــکرى ئیســام ب ک
ئێــران لــە نیمچــە دورگــەى عەرەبســتانەوە بەرێکەوتــن و گەیشــتنە 
ئــەو جێیــەى ئیســتا پێــى ئەوتــرێ، )بەســرە( یــەک کەســى نــاو ئــەو 
لەشــکرە نــە بــەرگ و پۆشــاکیان پێــوە بــووە و نــە پێاڵویــان لــە 
پێــدا بــووە. قەدەغــەش بــووە تێکــەڵ بــە ئاوەدانــى ببــن، نەبــادا 
ئــەو  مەعلوومیشــە  شارنشــینەوە.  کاریگــەرى خەڵکــى  ژێــر  بکەونــە 
و  غەنیمــەت  پێنــاو  لــە  و  )مەدائــن(دا  داگیرکردنــى  لــە  لەشــکرە 
دەســتکەوتى جەنگــدا چــۆن چۆنــى مامەڵەیــان لەگــەڵ دانیشــتوان و 
کلتــور و شارســتانیەتى ئــەو کاتــى دەوڵەتــى ساســانیدا کــردووە. هــەر 
لەســەرەتاوە کەڵکیــان لــە شــێوە ڕێکخســتنى ســوپاو دام و دەزگاى 
ئیــدارى ئێرانییــەکان وەرگــرت و پەیڕەویــان کــرد. مەبەســتم لــەم 
بــە  عــەرەب  کاتــەى  ئــەو  بڵێــم:  ئەوەیــە  مێژووییــە  ڕوونکردنــەوە 
عەرەبســتان  دورگــەى  نیمچــە  لــە  واڵتــان  داگیرکردنــى  مەبەســتى 
ــارى  ــە دی ــتێکیان ب ــچ ش ــى ئیســام هی ــە ئاین ــە ل چــووە دەرەوە، بێجگ
ــن  ــک وەرگرت ــە کەڵ ــەوە ب ــردووە. بەپێچەوان ــە نەب ــى ناوچ ــۆ گەالن ب
لــە کلتــور و شارســتانیەتى بێزەنتــە و ئێرانــى، توانییــان بــەردى 
بناغــە بــۆ دەوڵەتــى ئیســام دابنێــن. ئەوانەیــش کــە لــە قۆناغێکــى 
تــرى دەوڵەتــى خەالفەتــدا، ڕێبەرایەتــى بزووتنەوەیەکــى ڕۆشــنبیرى 
مەزنیــان کــرد، بەدانســقە عەرەبیــان تێــدا بــووە. هەمــوو ئەوانــەى 
بەکــردەوە  و  هەبــووە  گرنگیــان  ڕۆڵــى  زانســتییەکاندا  بــوارە  لــە 
بەشــدارییان لــە پێشخســتنى کلتــور و شارســتانیەتێکدا کــردووە کــە 
بــە شارســتانیەتى عەرەبى-ئیســامى ناســراوە، بــە ڕەگــەز ئێرانــى 
و غەیــرى عــەرەب بــوون. پرۆســەى جیهــاد، وەک تێزێکــى ئاینــى، 
شــەرعییەتیدا بــە داگیرکردنــى واڵتــان و بــە کۆیلەکردنــى گــەالن. 
ئــەم تێــزە کــە ئەچێتــە خانــەى یەکێــک لــە پێنــج ئەرکــە ئایینیەکــەى 
ئیســام، دەرفەتێکــى باشــى بــۆ دەســەاڵتدارانى عــەرەب ڕەخســاند، ڕۆژ 

لــە دواى ڕۆژ قەڵەمــڕەوى دەســەاڵتیان فراوانتــر بکــەن. کەڵــک لــە 
ــرن. عــەرەب  ــرى عــەرەب وەربگ ــى غەی ــور و شارســتانیەتى گەالن کلت
ئــەو کاتــە بــە بیــرى فەلســەفى ئاشــنابوو کــە لــە ڕێــگاى وەرگێڕانــەوە 

بەتێــزە فەلســەفییەکانى گریــک و هیندوســى ئاشــنا بــوون.

نکوڵــى لــەوە ناکــرێ کــە دەوڵەتــى خەالفــەت لــە دواى نزیکــەى 
دوو ســەدە، بــووە ئــەو دەوڵەتــەى هەمــوو شــەرایتەکانى دەوڵەتێکــى 
ئیمپراتــۆرى تێــدا بەرجەســتە بــوو. بــەاڵم هــەر ئــەم دەوڵەتەیــش بــە 
الفــاوى خوێــن و لەســەر ئێســک و پروســکى هــەزاران و بگــرە ملیۆنــان 
خەڵکــى ســەر بەنەتــەوەى گــەورە و بچــووک چووە ناو نەخشــەیەکەوە، 

مێــژووى عــەرەب و ئیســام بەســەدەى زێڕینــى دادەنــێ.

ئــەو  بــوو،  قودرەتێــک  و  هێــز  چ  ئــەوە  بپرســێ:  هەبــێ  ڕەنگــە 
توانایــەى بــە چەنــد تیــرە و هۆزێکــى عەرەبــى بیابانشــین بەخشــى، 

ببنــە خــاوەن دەوڵــەت و شارســتانیەت لــە مێــژوودا..؟!

ڕاســتییەکەى ئــەو شارســتانییەتە دەســتکردى تایبــەت بــە عــەرەب 
نییــە و هەمــوو ئــەو گــەل و نەتەوانــەى بــە زەبــرى هێــز کەوتنــە نــاو 
قەڵەمــڕەوى ئیســامەوە، پشــکى هــەرە گەورەیــان لــە بنیاتنانیــدا 

ــى ڕاســتەقینەین. ــووە و هــەر ئەوانیــش خاوەن هەب

ــەى  ــەوە. ئەوان ــە بدەین ــیارە جەوهەرییەک ــى پرس ــێ وەاڵم ئێســتا دەب
مەبەســتیانە  ئەدوێــن،  خەالفــەت  دەوڵەتــى  لــە  شــانازییەوە  بــە 
مێــژووى ئایینەکــە و دەرکەوتەکانــى بخەنــە فەزایەکــى میتافیزکییــەوە 

و فاکتــەرە حەقیقییەکانــى پەرەدەپــۆش بکــەن.

ــەم ســەرکەوتنانە،  ــدى ئاینــى ئیســامەوە، فاکتــەرى ئ ــە دی ــارە ل دی
دەگەڕێتــەوە بــۆ پیرۆزیــى و ڕەوایەتــى خــودى ئایینەکــە و گوایــە 
خــودا بــە ئیــرادەى خــۆى هێــز و توانــاى بــە جەنگاوەرانــى موســوڵمان 
بەخشــى و ســەرکەوتنى یــەک لــە دواى یەکــى بــۆ دەســتبەرکردن!! 
مێــژوو  لــە  جــۆرە  بــەو  کــە  ئەوانــەى  هەمــوو  و  ئیســامگەراکان 
ئەخەنــە  ئیســام  مێــژووى  نەیانــەوێ  و  بیانــەوێ  ئەکۆڵنــەوە، 
نــاو چوارچێوەیەکــى میتۆلۆجییــەوە و ڕواڵەتێکــى ئەفســانەیى پــێ 
ــرە. ــى ت ــە جۆرێک ــە ب ــە مێژووییەکەی ــى حەقیقەت ــن. هەرچ ئەبەخش

ئــەو کاتــەى لەشــەکرى عــەرەب بــەرەو باشــوورى عیــراق و دەوڵەتــى 
دوایــن  لــە  ساســانى  ئیمپراتۆریەتــى  هێنــا،  هێرشــى  ساســانى 
لــەرزۆک  بــێ توانــا و  بــوو. بەرادەیــەک  قۆناغەکانــى تەمەنیــدا 
بــوو بــوو، توانــاى بەرگریکردنێکــى ئــەو تــۆى نەبــوو پارێــزگارى لــە 
دەســەاڵتەکەى بــکا. ئەمــە فاکتــەرە بابەتییەکــەى شکســتى دەوڵەتــى 
ساســانى و یەکێــک لــە هۆکارەکانــى ســەرکەوتنى لەشــکرەکەى ئیســام 
بــوو. هەرچــى فاکتــەرە زاتییەکەیــە کــە هێــز و وزەى بەداگیرکــەران 

ــە دووشــت. ــوو ب ــەرعییەتدان ب ئەبەخشــى، ش

یەکــەم: عەدالەتــى هێــرش و پەالمــار لــە ژێــر دروشــمى )جیهــاد( و 
بانگــەوازى باڵوکردنــەوەى ئاینــى نــوێ.

و  تــااڵن  و  شــەڕ  دەســتکەوتى  واتــە  مــاددى،  هانــدەرى  دووەم: 
ئــەم نەریتــە کــە ئیســام حەاڵڵــى کــرد،  مــرۆڤ.  بەکۆیلەکردنــى 
تــەواو  و  بیابانشــین  ترادیســیۆنى عەرەبــى  لــە  گرنگــە  بەشــێکى 
لەگــەڵ هەســت و نەســتى تاکــى عەرەبــى ئــەو ســەردەمە گونجــاو بــووە. 
هەرچــى ئاینــى ئیســامە، ئــەم نەریتــەى لــە چوارچێــوەى ترادیســیۆنى 
میللــى هێنایــە دەرەوە و شــەرعیەتى خودایــى پێــدا. پێــش ئیســام کــە 
تیــرە و هــۆزە عەرەبــەکان لەنــاو خۆیانــدا بەشــەڕ ئەهاتــن، الیەنــى 
ــام  ــى ئیس ــەاڵم ئاین ــڕا. ب ــێ دەب ــى پ ــى دنیای ــەرکەوتوو غەنیمەت س
ــان بەڵێنیشــىدا  ــى قورئ ــە ئایەت ــدا ب ــەرعییەتى پێ ــەوەى ش ــە ل جگ
ــەت  ــە قیام ــون ل ــەش ب ــى بێب ــا لێ ــە دونی ــەوەى ل ــە موســوڵمانان ئ ب

ــەوە! ــتى دەدرێت ــات پاداش ــەدان ق بەس

بۆچــى ئیســامى سیاســى کۆمەڵگاکانــى ئــەم ســەردەمە بــە جاهیــل 
خــۆى  ســەرومێژوو  و  نەمــر  ئەلتەرناتیڤــى  وەک  و  ئــەکا  پێناســە 

ئەناســێنى.؟!

لەفەرهەنگــى عەرەبــدا وشــەى )جەهــل( بــۆ مرۆڤــى نەزانــە. لــە 
فەرهەنگــى ئیســامدا بــەو کەســانە دەوتــرا کــە ئاینــى تازەیــان 
قەبــووڵ نەبــوو یــان لێــى بێئاگابــوون. پاشــان بــە بــااڵى قۆناغێکــى 
مێژوویشــیان بــڕى، کەســەردەمى پێــش ئاینــى ئیســامە و مێــژووى 

کۆمەاڵیەتــى بــەر لــە ئیســامیان ناونــا، ســەردەمى جاهیلــى..

لــە دیــدى ئیســامى سیاســیدا، تەنهــا ئــەو کۆمەڵگایــە موســوڵمانە کــە 
تێیــدا تــەواوى یاســا ئایینیەکانــى ئیســام لەســەر ئاســتى کۆمــەڵ و 
تــاک پەیــڕەو بکــرێ. یانــى بــە کۆمەڵگایــەک ئەوتــرێ موســوڵمان، 
کــە سیســتمى حوکمڕانــى ورود و درشــتى یاســا و رێســا دینییــەکان 
ــى  ــەک بەدەق ــەوە ســەرچاوە بگــرن. هــەر کۆمەڵگای ــدى ئایین ــە دی ل
پیــرۆز کارى نەکــرد، کۆمەڵگایەکــى جاهیلــە و تەکفیــر ئەکــرێ. ئــەم 
ــە هیندســتان  ــەودوودى( ل ــن جــار )ئەبولئەعــا ئەلم چەمکــە یەکەمی
)ســەید  رابــردوودا  ســەدەى  پەنجاکانــى  کۆتایــى  لــە  پاشــان  و 
حزبــە  هەمــوو  فیکریــى  بەرنامــەى  بــووە  و  پیادەیانکــرد  قوتــب( 
ئیســامگەراکان. ناوەرۆکــى ئــەم چەمکــە ئــەوە دەگەیەنــێ کــە لــە 
حاڵــى حــازردا هیــچ سیســتمێکى ئیســامى لەســەر تاســەرى دونیــادا لــە 
گــۆڕێ نییــە و ئــەوەى هەیــە هــەر بــە نــاو ئیســامین و کۆمەڵگاکانیــان 
لــە قۆناغــى )جاهلــى(دا ئەژیــن!! بۆیــە پرۆســەى جیهــاد لــە ئێســتادا 
ئەبێتــە ئەرکــى لەپێشــینەى موســوڵمانى ڕاســتەقینە تــا کۆمەڵــگا 

ــۆ ســەرەتاکانى. ــەوە ب بگەڕێت

مەســەلەى ئەوەیش کە حکومەتى تیۆکراتى ئیســامى و ســەرمایەدارى 
چ پەیوەنــدى و هاوبەندییەکیــان پێکــەوە هەیــە، مەســەلەیەکە ئەبــآ 

لــە روانگــەى بەرژەوەندییــەوە هەڵســەنگاندنى بــۆ بکــرێ.

ــە  ــن ک ــاو بگری ــە بەرچ ــک ل ــێ حەقیقەتێ ــتێک ئەب ــەر ش ــە ه ــەر ل ب
بەدەقــى  و  نییــە  ســەرمایەدارى  سیســتمى  بــە  دژ  ئیســام  ئاینــى 
قورئــان پشــتیگرى لــە خاوەندارێتــى تایبــەت دەکا. ئــەوەى کــە لــە 
دنیــاى ئەمــڕۆدا ئەگــوزەرێ دژایەتــى نێــوان دوو سیســتمى ئابــورى 
جیــاواز نییــە. بــە نموونــە: ناکۆکــى نێــوان جمهــورى ئیســامى ئێــران 

ــە  ــەردووال ل ــتمە ه ــوان دوو سیس ــى نێ ــى، ناکۆک ــەرمایەى جیهان و س
هەڵپــەى پاراســتن و جێبەجێکردنــى ســتراتیژى خۆیانــدان. جمهــورى 
ئیســامى ئێــران لــە یەکــەم ڕۆژى دامەزراندییــەوە، دروشــمى ناردنــە 
لــە  بەرژەوەنــدى  و  بەرزکردۆتــەوە  ئیســامى  شۆڕشــى  دەرەوەى 
ــدا  ــە ناوچەیەک ــیدایە ل ــوورى و سیاس ــڕەوى ئاب ــى قەڵەم فراوانکردن
ســەد )١٠٠( ســاڵە ســەرمایەى جیهانى لە بارى ئابورى و سیاســییەوە 
کۆنترۆڵیکــردووە. ئــەوەى لــەم رۆژگارەدا دەگــوزەرێ ملمانێــى نێــوان 
هێزێکــى تازەپێگەیشــتووى خــاوەن ســامانى نــەوت و کەرەســەى خــاو، 
لــە ڕووى جوگرافیشــەوە، جگــە لــە فراوانییەکــەى خــاوەن مەوقیعێکــى 
لەبەرامبــەر  ناکــۆک  جەمســەرێکى  دەبێتــە  بۆیــە  ســتراتیژییە. 

ســەرمایەى جیهانیــدا.

فۆڕمــى  لەســەر  ئێرانــدا  لەگــەڵ  ناکۆکــى  جیهانگیــر،  ســەرمایەى 
هەرەســهێنانى  دواى  لــە  بۆخۆیــان  ئەوانــە  نییــە.  تیۆکراتــى 
دەوڵەتــى عوســمانییەوە، پشــتگیرییان لــە دامەزراندنــى دەوڵەتــى 
تیوکراتــى و تەنانــەت حــزب و ڕێکخــراوى ئاینــى دەکــرد. بۆچــى 
چونکــە ئایدیۆلۆژیــاى ئاینــى فاکتەرێکــى بەهێــزە بــۆ چەواشــەکردنى 

شۆڕشــگێڕانە. بزووتنــەوەى  خەفەکردنــى  و  حەقیقەتــەکان 

سیســتمى حوکمڕانــى لــە ئێرانــدا، سیســتمێکى ســەرمایەدارییە بــە 
هەمــوو مانایــەک، ڕواڵەتــە ئایینییەکــەى، پەیڕەوکردنــى یاســا و 
رێســاى ئاینــى ئــەو چەکەیــە سیاســەتە ئابورییەکانــى خــۆى پــێ 
ئەپارێــزى. تــۆ بڕوانــە، سیســتمێکى حوکمڕانــى وەک عەرەبســتانى 
ــت و  ــە پش ــۆن ئەبێت ــە، چ ــران تیوکراتیی ــێوەى ئێ ــە هاوش ــعودى ک س
پەنــاو هاوپەیمانــى هەمیشــەیى ســەرمایەدارانى جیهــان و ئەوانیــش 

ــەن. ــتیوانى لێدەک ــێوەیەک پش ــەچ ش ــەردا ب لــە بەرامب

 ڕەوت: لــە کتێبــى بیــرى ئوســووڵیدا، کاتێــک دێیتــە 
جەماعەتــى  و  بیســتەم  ســەدەى  ســەلەفییەتى  ســەر 
ئیخــوان موســلیمین و باڵوبوونــەوەى بــە جیهانــى عــەرەب و 
ئیســامدا دەڵێــى: ئەمــە نیشــانەى شکســتى ناســیۆنالیزمى 
ــە  ــە ل ــۆ خــۆى بەشــێک نیی ــا ئیســام ب ــوو، ئای عــەرەب ب

پانعەرەبیــزم؟
 فوئــاد م. میســری: مــن کــە ئــەو تێــزەم پیادەکــردووە، مەبەســتم 
ئەوەیــە بڵێــم: ناســیۆنالیزمى عەرەبــى کــە ئایدیۆلۆژیــاى چینــى 
بــۆرژواى عەرەبــە، نەیتوانــى قۆناغــى ڕزگارى نیشــتمانى بەشــێوە 
ســوننەتییەکەى بــە ئەنجــام بگەیەنــێ. دواى هەرەســهێنانى دەوڵەتــى 
کۆلۆنیالکردنــى  عوســمانى،  پانئیســامیزمى  شکســتى  و  خەالفــەت 
لەمپەرێــک  ســەرمایەدارییەوە،  ڕۆژئــاواى  لەالیــەن  میراتەکــەى 
ــایەى  ــە س ــدا. ل ــۆرژواى عەرەب ــى ب ــەکردنى چین ــەردەم گەش ــوو لەب ب
دەســەاڵتى کۆڵۆنیالیزمیــدا، چینــى بــۆرژوا کۆمپــرادۆر بــرەوى ســەندو 
ــەگ و  ــى نیمچــە دەرەب ــە فۆڕم ــەزرا و ل ــازە دام ــى ت ــى عەرەب دەوڵەت
نیمچــە کۆڵۆنیــدا دەرکــەوت. ئــەم چینــە -بــۆرژوا کۆمپــرادۆر- کــە 
ــووە  ــەوە، ب ــدا یەکیدەگرت ــەڵ دەســەاڵتى کۆڵۆنیالی ــدى لەگ بەرژەوەن
جێگــرەوەى چینــى بــۆرژوا کــە دەبــوو هاوشــێوەى ڕۆژئــاوا، شۆڕشــى 
بــۆرژوازى بەرپــا بــکا و ئەرکــى پرۆســەى ڕزگارى نیشــتمانى لــە 
لەبەرژەوەندییــان  کۆڵۆنیالیســتەکانیش  دەوڵەتــە  بگــرێ.  ئەســتۆ 
نەبــوو الیەنــە پۆزەتیڤەکانــى تەجرەبەکــەى ئەوروپــا بگوێزنــەوە 
هاوپەیمانــى  بوونــە  هــاوکات  کۆڵۆنیاڵکــراو.  واڵتانــى  بــۆ 
کــە  کۆمەاڵیەتــى  هێــزى  دواکەوتووتریــن  و  کۆنەپەرســتترین 
شــێوەى  لــە دواکەوتووتریــن  واقیــع بەرگرییــان  زەمینــەى  لەســەر 
دەســەاڵت و بەهــاى کۆمەاڵیەتــى ئەکــرد. مــن لــە دوو توێــى ئــەو 
کتێبــەدا هەوڵمــداوە قســە لەبــارەى هەوڵەکانــى دەوڵەتێکــى وەک 
بەریتانیــا بکــەم کــە چــۆن کارى لەســەر ژیاندنــەوەى ئایدیۆلۆژیــاى 
ئاینــى کــردووە. بەریتانیــا لــە ڕیــزى پێشــەوەى ئــەو دەوڵەتانــە 
بــوو، لــە دواى هەرەســهێنانى دەوڵەتــى خەالفــەت، هەوڵــى ئــەدا 
پادشــاى میســر بکاتــە خەلیفــەى موســوڵمانان، کــە ئــەو هەواڵنــە 
شکســتیانخوارد، هەرچــى پێــى کــرا، پشــتگیریى مــاددى و مەعنــەوى 
ــە دامەزراندنــى ڕێکخــراوى ئیخــوان موســلیمین کــرد. مــن کــە بــاس  ل
ــە شکســتى  ــتم ل ــەم، مەبەس ــیۆنالیزمى عــەرەب ئەک ــە شکســتى ناس ل
گوتــارى نەتەوەیــى حزبــى بەعــس و ناســرییە، کــە دواى نزیکــەى 
گوتــارى  هــات.  کۆتاییــان  شکســت  بــە  حوکمڕانــى  ســاڵ  پەنجــا 
ئیخــوان لــە ڕۆژى دروســتبوونییەوە گوتــارى پانئیســامیزمە بــەاڵم لــە 
ــەکاو  ــدا ئ ــە ئاشــتى ناســیۆنال شۆڤێنیســتى عەرەب ــاو ب جەوهــەردا ئ

لــە خزمەتیدایــە.

دژى  لــە  سیاســى  ئیســامى  بەردەوامــى  بــە  ڕەوت: 
کرێــکاران  شۆڕشــى  کۆمۆنیســتەکان،  و  سۆشیالیســتەکان 
ســیکۆالر  ڕۆشــنبیرانى  و  نووســەران  و  ئازادیخــوازان  و 
جیهادیــان ڕاگەیانــدووە. وەک بەڕێزیشــت ئاماژەتــداوە بــە 
هەڵوێســتى جەمالەدینــى ئەفغانــى بەرامبــەر بــە شۆڕشــى 
کۆمۆنــە و کۆمۆنارەکانــى پاریــس. یــان وازهێنانــى ئیخــوان 
لــە دژایەتیکردنــى پادشــاى میســر تاوەکــو پادشــا دەســتى 
لــە  بــۆ ســەرکوتى بزووتنــەوەى چــەپ؟  بــێ  ئاوەاڵتــر 
کوردســتانیش ئــەم ئینتیهازیەتــە لــە حزبە ئیســامیەکاندا 
دەبینیــن. الیەنگــری بــۆ ســعودییە و ئــەردۆگان. بــەرە 
لەگــەڵ پارتــى دیموکــرات و گــۆڕان .. بەشــداریى لــە 
حکومەتــی هەرێــم و دزینــى قووتــى خەڵــک... چۆنــە 
ئیســامى سیاســى چۆتــە خزمــەت ئــەم دەســەاڵتە بــۆرژوا 
ڕاگرتنــى  لــە  بەشــێک  بوونەتــە  و  ناسیۆنالیســتییە 

پایەکانــى چەوســانەوەى خەڵکــى کوردســتان؟!
فوئــاد م. میســری: ئەڵبەتــە ســتڕاتیژى ئیســامى سیاســى بێجگــە 
لەوەرگرتنــى دەســەاڵتى سیاســى شــتێکى تــر نییــە. بــۆ گەیشــتن بــەم 
ئامانجــە هەمــوو ڕێگایــەک دەگرێتەبــەر. بۆیــە ئەتوانیــن ڕاشــکاوانە 
ــە ئیســامگەراکان  ــدەى حزب ــى سیاســى ئەوەن ــچ هێزێک ــە هی ــن ک بڵێی
پەیــڕەوى پراگماتیــزم ناکــەن. دیــارە بــۆ هێــزى ئیســامى ئەمــە 
نــە شــتێکى نوێیــە و نەپێچەوانــەى بنەماکانــى خــودى ئایینەکەیــە. 
بــە پێچەوانــەوە مێــژووى ئیســام چ لەبــارى تیــۆرى و چ لەبــارى 
بووەتــە  و  بەجێهێشــتووە  زۆرى  زەخیرەیەکــى  پراکتیەکــەوە، 
ســەرمایەیەکى فیکریی بۆ هێزە ئیســامییەکان. بە نموونە: پرۆســەى 
بــۆ  میکانیزمێکــە  دەکا،  پەیــڕەوى  شــیعە  کــە  )التقیــە(  تەقییــە 
شــاردنەوەى حەقیقەتــى هەڵوێســت لــە پێنــاو گەیشــتن بــە ئامانجــدا. 
ــە  ــش ب ــە تەقییەیــە، بــەاڵم ئەمی ــەت دژ ب ــە ڕواڵ ــوننە ب ــتە س ڕاس
ــاوى  ــەوەى ن ــەکا بێئ ــڕەو ئ ــە پەی ــە ناوەڕۆکــى تەقیی جۆرێکــى تــر ل
تەقییــەى لێبنــێ. )شــافعى( کــە یەکێکــە لــە دیارتریــن ڕێبەرەکانــى 
ســوننە، بــاوەڕى وایــە کــە مرۆڤــى موســوڵمان بــۆى هەیــە لەگــەڵ 
دوژمــن و نەیــارى خــۆى درۆ بــکا. واتــە حەقیقەتــى لـــێ بشــارێتەوە. 
بنەمــا  بــە  دژ  هەڵوێســتێکى  ئیســامى  حزبــى  ئینیتهازییەتــى 
فیکرییەکانــى خــودى ئایینــە کــە نییــە! مــادام ئامانــج وەرگرتنــى 

دەســەاڵتە و دەســەاڵتیش پارێــزگارى لــە بەهــا ئایینیــەکان ئــەکا کەواتــە 
ــە. ــەک ڕەوای ــوو ڕێگای ــە هەم ــەو ئامانج ــتن ب ــۆ گەیش ب

حەفتاکانــى ســەدەى ڕابــردوو، دەوڵەتــى عەرەبســتانى ســعودى بەکــردەوە 
بــووە پشــت و پەنــاى ئیخــوان و ژیاندییــەوە.  لــە دژى )عەبدولناســر( 
ســەرکردەکانى لــە خۆگــرت. ملیارەهــا دۆالرى لــە پێنــاو ژیاندنــەوەى ئیســام 
و سەرخســتنى گوتارەکــەى ئیخوانــدا خــەرج کــرد و کەوتــە دروســتکردنى 
ــاوا.  ــى ڕۆژئ ــاو واڵتان ــژى ئیســامى لەن ــە دەرەوەى بانگبێ ــەوت و ناردن مزگ
ڕێکخــراوى دەوڵەتانــى موســوڵمانى دامەزرانــد. لــە ناوەڕاســتى حەفتاکانــدا 
هانى )ئەنوەر ســادات(ى ســەرۆکى میســرى دا کە لە ســەرکردە و کادیرەکانى 
ئیخــوان خــۆش ببــێ کــە پێشــتر لەمیســر هەڵهاتبــوون بگەڕێنــەوە بــۆ میســر. 
دواى گەڕانەوەیــان ســەرەتا بوونــە پشــت و پەنــاى )الســادات(. کاتێکیــش 
کــە )ئەلســادات( لەگــەڵ )ئیســرائیل( پەیمانــى ئاشــتى )کامــپ دیڤیــد(
ى مۆرکــرد، باڵێــک کــە لــە ئیخــوان جیابووبــووەوە، تیرۆریــان کــرد. هــەر 
ســعودیە بــوو )عەبدوڵــاڵ عــەزام(ى ڕەوانــەى )ئەفغانســتان( کــرد تــا هێــزى 
ــه(  ــب الل چەکــدار دابمەزرێنــێ و شــەڕى )شــورەوى( و حکومەتەکــەى )نەجی
بــکا. بــەاڵم ئــەوە ســااڵنێکە هێــزە ئیســامگەرالکان دژایەتــى )عەرەبســتانى 
ــۆ؟ خــۆ  ــان دەکا ب ــدى دژایەتیی ــە تون ــۆ؟ ســعودیەیش ب ســعودیە( دەکــەن، ب
ســعودییە لــە سیســتمێکى تیۆکراتییــەوە نەگــۆڕاوە بــۆ ســیکۆالر. هەمــان ئــەو 
سیســتەمەیە کــە هەمــوو شــەرایتەکانى دەوڵەتێکــى تیۆکراتــى تێــدا جێگیــرە. 
ئــەى حیکمــەت لــەوە چییــە ئیخــوان دژ بــە ســعودییە و ســعودییە ئیخــوان بــە 

دوژمنــى خــۆى نــاوزەد دەکا؟!

ئەســڵى مەســەلەکە ئەوەیــە کــە ئیخــوان لــە هەڵپــەى وەرگرتنى دەســەاڵتدایە 
و کۆتایــى حەفتــاکان ئیخوانەکانــى ســعودیە دەیانویســت ببنــە بەشــێک لــە 
سیســتمى سیاســى واڵت و بنەماڵــەى ئــال ســعود قایــل نەبــوون، کــەس 
بەشــدارى دەســەاڵتیان بــکا. مــن بۆیــە کەمێــک بەدرێــژى قســە لەســەر 
بەشــێکى مێژوویــى ئیخــوان ئەکــەم و وەک نموونــەى بەرجەســتە ئەیخەمەڕوو، 
چونکــە ئیخــوان دایکــى شــەرعیی هەمــوو باڵــە ئیســامگەراکانە و هەموویــان 
لــە ڕەحمــى ئــەو هاتوونــە دەرێ. چــۆن ئەبــێ حزبــى ئیســامگەرا دژ بــە 
خەڵکى کۆمۆنیســت و سۆسیالیســت و سیکۆالریســت و نووســەران و ڕۆشــنبیران 
نەبــێ؟! ئــەو دژایەتییــە بەشــێکى هــەرە گرنگــى ئەرکــى حزبــى ئیســامییە و 

بۆخــۆى لــەو پێنــاوەدا دامــەزراوە!!

ئیخــوان لــە ســەردەمێکدا دروســتبووە کــە تــازە شۆڕشــى ئۆکتۆبــەر بەرپــا 
بووبــوو. بیــرو بــاوەڕى سۆشــیالیزم لــە دونیــادا دەنگــى دابــووەوە. کۆنفرانســى 
ــر دەســتە  ــى ژێ ــى گەالن ــۆ بەســترابوو، نوێنەران ــە باک ــى ڕۆژهــەاڵت ل گەالن

بەکــردەوە تێیــدا بەشــداربوون.

لــەو هەلومەرجــە مێژووییــەدا، دامەزرانــدن و پشــتگیرکردنى ڕێکخــراوى 
مەزهەبــى بەشــێک بــوو لــە ســتراتیژى کۆڵۆنیالیزمــى جیهانــى. هەمــوو ئــەو 
لــە  دامەزراندنــى،  دواى  ئیخــوان  ڕێکخراوێکــى وەک  کار و چاالکییانــەى 
بنەڕەتــدا بــۆ چەواشــەکردنى ڕاى گشــتى و ســڕکردنى هۆشــیاریی خەڵــک 
و فریودانــى جەمــاوەر بــوو. کاتێکیــش هەســتیکرد هێــز و توانــاى بایــى 
پیادەکردنــى  کــە  خــۆى  رێگاکــەى  ڕاســتە  ســەر  چــووە  هەیــە،  ئەوەنــدە 
ــە  تیــرۆرى بیــر و جەســتەیە. چلەکانــى ســەدەى ڕابــردوو ئــەوەى ئیخــوان ل
ڕێــگاى )ڕێکخســتنى تایبــەت -النڤــام الخــاێ(ەوە بەخەڵکــى میســرى کــرد، 
نموونەیــەک بــوو لــە کار و کردەوەکانــى )گســتابۆ(ى ئەڵمانــى کــە بــوو بــووە 

قیبلــەگاى )حەســەن ئەلبەنــا(ى ڕێبــەر و دامەزرێنــەرى ئیخــوان.

تیــرۆر و غافڵکــوژى بەشــێکە لــە میتــۆدى ئاینــى ئیســام و بەشــێوەیەکى 
سروشــتى دەچێتــە نــاو بەرنامــەى هــەر حزبێکــى ئیســامییەوە و بەپێــى کات 
و شــوێن پیــادە ئەکرێــن. مێــژووى هیــچ حــزب و ڕێکخســتنێکى ئیســامى لــەم 
حەقیقەتــە بــەدەر نییــە بەوانــەى کوردستانیشــەوە و نمونەیــش زۆرن لێــرەدا 

جێگایــان نابێتــەوە.

ــا  ــێ بنەم ــەوە، ب ــەو دەوڵەت ــان ب ــەم ی ــامگەرایش ب ــە ئیس ــدى حزب پەیوەن
نییــە. وەک لــە جێگایەکــى تــردا ئامــاژەم پێــدا میتــۆدى ئیســامى کار لەســەر 
پانئیســامیزم ئــەکا. بــۆ حزبــى ئیســامى گرنــگ نییــە شوناســى نەتەوەیــى 
ــاو یــەک  ــە پێن ــووان ل ــە هەم ــە. گرنــگ ئەوەی ــەو دەوڵــەت چیی ــان ئ ــەم ی ئ
ســتراتیژدەکا کار ئەکــەن، ئەویــش دامەزراندنــەوەى دەوڵەتــى خەالفــەت و 

گەڕانــەوەى کۆمەڵــگا بــۆ ســەرەتاکانى ئیســام.

و  پارلەمــان  لــە  کوردســتانیش  ئیســامگەراکانى  هێــزە  بەشــداریکردنى 
سیاســییەوە  پراگماتییەتــى  لــە  هــەر  کوردســتاندا  هەرێمــى  حکومەتــى 
لــە  ئــەوەى لەســەرەوە باســمکرد. بەشــداریکردن  ســەرچاوە دەگــرێ وەک 
حکومەتــى هەرێــم و هەڵبژاردنــى پارلەمانیــدا، هەڵوێســتێکى دیماگۆکــى 
ــرە  ــەوە بگ ــى نایەت ــۆدى ئاین ــەڵ میت ــێوەیەک لەگ ــچ ش ــاکەرە و بەهی چەواش

دژیەتــى.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

سیاســییە،  ئیســامی  شــارەزای   لێکۆڵەرێکــی  میســری،  مەجیــد  "فوئــاد 
کتێبەکانــی )کۆمەڵــگا لەســایەی دەولەتــی خەالفەتــدا(  چاپــی ٢٠٠٠، و 
)بیــری ئوســووڵیی ئیســامیی( چاپــی ٢٠٠٣ لــە دیارتریــن کتێبەکانیەتــی 
لــەو بــوارەدا. ڕۆشــنبرێکی  لێهاتــووی دژی ســەرمایەدارییە )جیهانگێــری 
ــی ســەرمایە و پرۆســەی  ــە جیهانیبوون ــە ب ــۆ تێگەیشــتن ل -ســەرەتاییەک ب
کلتووریشــە،   ڕەخنەگرێکــی  و  شــانۆنوس   )  ٢٠٠٠ چاپــی  بەرهەمهێنــان  
وەرگێرێکــی بەتوانــا و زمانزانێکــی لێهاتــووە، وە لــە گەلێــک بــواری فکــری 
تــردا خــاوەن نــەزەر و بیــرورای تایبەتییــە، چەندیــن کتێبــی شــانۆیی و 

وەرگێڕانــی هەیــە.
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات4 ژمارە١٠  شوباتی٢٠٢١ 

 هەڵدانــەوەی مەلەفــی »گەنــج وەکــو هێزێکــی کۆمەاڵیەتــی« لەســەر نیازێــك یــان لەســەر ئیختیارێــك نیــە لــە نێــوان لیســتێك
 لــە دۆســیەدا؛ بەڵکــو بــۆ هــەر هێزێکــی سیاســی بەرپرســیار دەبــێ وەکــو بنەڕەتێکــی ســتراتیژی سیاســی و ڕێکخســتن مامەڵــەی

لەگــەڵ بکــرێ.

 بــۆ هەندێــك لــە هێــزە سیاســیە چەپــەکان، بــە تایبەتــی ئەوانــەی لــەم ٢٠ ســاڵەی دواییــدا هیــچ ئاماژەیــەک نیــە بــە
ــە ــراق )ب ــو عێ ــی وەک ــە وواڵتێک ــج ل ــیەی گەن ــتا دۆس ــك، هێش ــتراتیژ و تەکتی ــە ڕووی س ــر و ل ــە ڕووی فیک ــان، ل  تازەبوونەوەی
 هەرێمیشــەوە( بریتیــە لــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ چەنــد »کێشــەیەکی« دابــڕاوی توێژێکــی تەمەنــی دیاریکــراو، بریتیــە لــە بەکــەم
گرتنێکــی کارەســاتباری پۆلبەنــدی توێــژە ناوەنجیــە کەمبایەخــەکان لــە بــەراورد بــە کۆنســێپتی »زۆرانبــازی چینایەتــی«.

 ئــەم نووســینە دژ بــەم جــۆرە لەوەهمــە و پێــی وایــە دۆســیەی گەنــج چیتــر »توێــژ« نیــە، بەڵکــو ئێمــە لــە بەرامبــەر قەوارەیەكــی
 ســەرەکی »چینێــك« دایــن، کــە پانتاییەکــی گــەورەی دیموگرافــی لــە ژمــارەی ســەرجەمی دانیشــتوانی وواڵت دەگرێتــەوە، هەروەهــا

پانتاییەکــی سەرەکیشــە لــە هێــزی کار و بێــکار،  بڕوانــە خشــتەی ژمــارە ١:

خشتەی ژمارە١

 41 ملیۆنژمارەی دانیشتوانی عێراق لە ئێستادا

%49.38ژمارەی ڕەگەزی مێ

%50.62ژمارەی ڕەگەزی نێر

%57ڕێژەی گەنج لە سەرجەم ژمارەی دانیشتوان

50.2 ملیۆنژمارەی پێشبینی کراوی دانیشتوانی عێراق لە ساڵی ٢٠٣٠

%53ڕێژەی پێشبینی کراوی گەنج لە ژمارەی دانیشتوان بۆ ساڵی ٢٠٣٠

سەرچاوە:

https://www.arab-reform.net

https://populationstat.com/iraq

کە ڕێژەیەکی ترسناکی ئەم قەوارەیە ساڵ بەساڵ دەچنە نێو هێزی »بێکاری«، بڕوانە خشتەی ژمارە ٢.

خشتەی ژمارە ٢
ڕێژەی بێکاری گەنجان لە ساڵی ١٩٩٩ تا ساڵی ٢٠٢٠

سەرچاوە:

https://www.statista.com/statistics/812116/youth-unemployment-rate-
in-iraq

 دەوڵەتــی عێــراق لــە پانــی فەرمــی ســتراتیژی »گەشــەپێدان«ی خۆیــدا بــۆ ســااڵنی ٢٠١٨-٢٠٢٢، بــە تایبەتیــش لــەو بەشــەی تایبەتــە بــە وەاڵمدانــەوە بــە
دۆخــی هێــزی کار و هێــزی بێــکاردا بــە ٦ خــاڵ بێتوانایــی خــۆی دەرخســتووە لــە دۆزینــەوەی چارەســەربڕوانه:

)خطة التنمية الوطنية/جمهورية العراق/ وزارة التخطیط/٢٠١٨ – ٢٠٢٢ الصادرة في: حزيران ٢٠١٨/ صفحة 4٥ الی 4٧(

 لێــرەدا ئامانــج تەنیــا ڕەخنەگرتــن نیــە لــە دەزگای دەوڵــەت و بێتواناییەکانــی، بەڵکــو زیاتــر مەترســیەکە ئەوەیــە؛ ئــەم هێــزە گــەورە کۆمەاڵیەتیــە، چــۆن
 دەتوانــێ ببێتــە ماتریاڵــی مرۆیــی هێــزی سیاســی ئاینــی و ڕاســتڕەو، یــان لــە ڕیگــەی میلتاریــزە کردنــەوەی عێــراق لــە ڕیگــەی تەجنیــدی ئیجبــاری ئــەم هێــزە

کۆمەاڵیەتیــە ببێتــەوە بــە ســوپایەکی فاشیســت!

 هێــزی کۆمەاڵیەتــی »گەنــج« لەبــەردەم ئەگــەری کراوەدایــە؛ ئــەم ئەگەرانــە چەنــدە دەکــرێ ئاراســتەیەکی پێشــڕەوی و شۆڕشــگێرانە وەربگرێــت، بــە هەمــان
 ئاســت و بەڵکــو زۆرتریــش لەبــەردەم ئەگــەری ترســناکی ڕاســتڕەوەی دایــە، بــە تایبەتــی کاتێــك »بۆشــایی« هۆشــیاری و ئایدیۆلــۆژی یــەك دەگرێتــەوە لەگەڵ

تەشــەنەی دیــاردەی نەخۆشــیەکانی تونــدڕەوی ئاینــی و نەتەوەیــی و تائییفــی نێــو سۆشــیال میدیاکانــدا بــە تایبەتیــش لــە نێــو گەنجانــدا.

 شــارەکان پێویســتە ســێنتەری ڕێکخســتنی هێــزی سیاســی بــن، لــە نێــو شــارەکانیش هێــزی کۆمەاڵیەتــی گەنــج پێویســتە میحــوەری ســەرەکی بێــت، ئەمــە تەنیــا
 جۆرێــك نیــە لــە وەبەرهێنانــی )اســتثمار(ی سیاســی بەڵکــو جۆرێکــە لــە ڕکێــف کردنــی »ئاینــدە« لەبــەردەم شــەپۆڵەکانی نادڵنیایــدا، چونکــە ئەگــەر ئــەو
 هێــزە سیاســیەی بەتەمایــە دەســتی بگاتــە گەورەتریــن پانتایــی جەمــاوەر دەبــێ لــە نێــو شــارەکان خاوەنــی ڕێکخســتن و دیســپلینی سیاســی بێــت کــە بتوانــێ

ئیحتیــوای ئــەم هێــزە کۆمەاڵیەتیــە کاریگەرانــە بێــت کــە دەتوانــن هاوکێشــەی سیاســی بگــۆڕن.

 زۆربــەی ئەزموونەکانــی هێــزە پێشــڕەوەکان لــە وەهمــی ڕادیــکاڵ بوونــی دەســتکردا، گرنگــی نــادەن بــە مەعریفــەی گشــتی و زانســتی سۆســیۆلۆجی و دەروناســی
 و ڕۆڵــی ئــەم زانســتانە لــە تیژکردنــەوەی بنەمــا زانســتیەکانی جیهانبینــی سیاســی، ئەگــەر ئــەو گرنگیــە هەبوایــە ئێمــە شــایەدی زیادبوونــی نفــوزی هێــزی
 سیاســی پێشــڕەو دەبوویــن لــە شــارەکاندا لــە ٢٥ ســاڵی رابــردوودا، لــە ســالێ ١٩٥٥ وە تــا ئەمــڕۆ ژمــارەی دانیشــتوانی شــارەکان دراماتیکانــە زیــاد دەکات
 )بڕوانــە نەخشــەی ژمــارە ٣( لــە نێــو ئــەم زیادبونەشــدا گەنــج گەورەتریــن پێکهاتــەی دیموگارفیــە بــە هــەردوو ڕەگــەزی مــێ و نێــر، ئــەم واقیعــە دیموگرافیــە

دەتوانــی وەکــو بــێ دەســەاڵتیی و دۆش دامــاوی ڕێکخســتنی مامەڵــەی لەگــەڵ بکەیــت، دەشــتوانی وەکــو »دەرفــەت« مامەڵــەی لــە گــەڵ بکەیــت.

خشتەی ژمارە ٣

سەرچاوە:

/https://www.worldometers.info/demographics/iraq-demographics
 هێــزی سیاســی جــدی نابــێ زیادبوونــی ژمــارەی دانیشــتوانی عێــراق و زیادبوونــی ڕێــژەی گەنــج لــە ســەرجەمی دانیشــتوان تەنیــا وەکــو زانیاریەکــی جوگرافــی
 یــان دیمۆگرافــی ســەیر بــکات، ئــەم گۆڕانکاریــە لــە ژمــارەی دانیشــتوان لــە وەزنــی کۆمەاڵیەتــی گەنــج وەرچەرخانێکــی مێژوویــی زۆر هەســتیارە و دەشــێ لــە
 کۆنتڕۆلــی هەمــوو هێزێکــی پێشــڕەو دەربچــێ و بچێتــە یــان شــەپۆڵێك لــە وون بوونــی بێســەروبەری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی یــان بکەوێتــە ژێــر ڕکێفــی هێــزە

ڕاســتڕەوەکان.

ڕەوت: زۆر ســوپاس هــاوڕێ  بــۆ کات بەخشــین 
و ڕەخســاندنی ئــەم دەرفەتــە بۆمــان. هــاوڕێ 
دەورانــی  لەبــارەی  مێــژە  لــە  تــۆ   ، ناجــی 
و  دەنوســی  ســەرمایەداری  نیولیبرالیزمــی 
ســەردەمێک  دەگێــڕی.  ســمینار  و  وەردەگێــڕی 
کــە بەتۆخــی لــە ڕێــگان وتاتشــەرەوە دێتــە 
ســەرمایەداری  سیســتەمی  پرۆســەی  نێــو 
شــوێنێکدا   لــە  ئینســانەکانەوە.  ژیانــی  و 
دەنوســی"نیولیبراڵیزم دەمێکــە هەمــوو بەهــا 
ــارە".  ــای پ ــە بەه ــەوە ب ــی گۆڕیوەت مرۆییەکان
یــان دە نوســی نێولیبرالیــزم  )وەک دواییــن 
فۆرمــی ســەرمایەداری(. دەتوانــی  بــە کورتــی 
تایبەتمەندییــە جەوهەرییە ئابووری-سیاســی-

بکەیتــەوە؟ ڕوونتــر  ئایدیۆلۆژییەکانــی 
ئێــوەش  بەهیــوام  دەرفەتــە،  ئــەم  بــۆ  ســوپاس  و/ 
پراکتیکــی. و  تیــۆری  خەباتــی  لــە  بــن  بــەردەوام 

مەبەســتمان لــە دواییــن فۆرمــی ســەرمایەداری ئەوەیــە، 
کــە سیســتەمەکە هــەر شــتێکی تــازە بخولقێنێــت هــەر 
چڕکردنــەوەی  و  نیولیبراڵیــزم  پــرۆژەی  تەواوکــەری 
زۆر  کەمینەیەکــی  دەســتی  لــە  ســامانە  و  دەســەاڵت 
ئەوەتــا چاوچنۆکێکــی وەک  ســەرمایەداراندا،  بچوکــی 
و   Tesla کۆمپانیاکانــی  )خــاوەن  ماســک  ئیلــۆن 

 )٢٠٢١( ســاڵدا  ئــەم  ســەرەتای  لــە   )SpaceX
ســەروەتەکەی گەیانــدە ١٨٥ ملیــار دۆالر، بەمــەش بــووە 
دەوڵەمەنتریــن ســەرمایەداری جیهــان و پێشــی جێــف 
دایــەوە(.  ئەمازۆنــی  کۆمپانیــای  )خاوەنــی  بیــزۆس 
ئەمــە لەکاتێکدایــە لــە ســاڵی ڕابــردووەوە، پەتــای 
و  هەڵچنیــوە  جیهــان  ئابووریــی  بــە  تەنگــی  کۆرۆنــا 
کــە  ئــاراوە،  هێناوەتــە  وەهــای  مرۆیــی  قەیرانێکــی 
ڕێــژەی چینــی هــەژار بەرزبۆتــەوە و ملیۆنەهــا مــرۆڤ 
هەلــی کاریــان لەدەســتداوە. بــەاڵم پشــکی ســەرمایەدارە 
گــەورەکان هــەردەم لــە بەرزبوونەوەدایــە، و بــۆ هــەر 
دۆخێــک بازرگانییەکــی قازانجبەخــش دەکەنــە پــرۆژەی 
دەوڵەمەندەکــەی جیهــان  دوو  دەبینیــن  نوێیــان، وەک 
هەمــوو هەلــەکان دەقۆزنــەوە و لــە بــواری بازرگانیــی 
ئەنتەرنێــت و ئەلیکترۆنیاتــدا ســەرمایەکانیان کەڵەکــە 
دەکــەن. ئەمــە ئــەو فۆرمــە دڕنــدەی ســەرمایەدارییە کــە 
لــە فۆرمــی کاســیکیی خــۆی بێشــەرمترە و مۆنۆپۆلییەکــی 

دروســتکردووە.  بێوێنــەی 

هەر پەیوەســت بە نیولیبراڵیزمی کوردییەوە، کە ماوەی 
٥ ســاڵ بــە وردی قســەی لەســەر دەکەیــن، دەبینیــن ڕۆژ 
بــە ڕۆژ لــە کوردســتان و عێــراق، خزمەتگوزارییەکانــی 
ســەرمایەدار  و  دەکــەن،  پاشەکشــە  گشــتی  کەرتــی 
و  نەخۆشــخانە  تــەالری  سیاســییەکان  بازرگانــە  و 
بەرزدەکەنــەوە.  ئەهلییەکانیــان  زانکــۆ  و  قوتابخانــە 
لێــرە بــەدواوە، چیتــر خزمەتگوزارییەکــی ســەرەتایی بــە 
خۆڕایــی پێشــکەش بــە هاونیشــتیمانیان ناکرێــت. ئــەم 

ئــەو خەســڵەتە دیارانــەی پــرۆژەی نیولیبراڵیزمــە، کــە 
دواییــن ئایدۆلۆژیــای ســەرمایەدارییە.

تــۆ،  لەگــەڵ  گفتوگــۆ  هەقیقــەت   ڕەوت: 
تــۆ  ئەنجامبدرێــت،  بەکتێــب  تەنهــا  مەگــەر 
دیدگایەکــی تایبەتــت دامەزرانــدووە لــە تیــوری 
کتێبێکــی  لەماوانــەدا  بــەاڵم  مارکسیســتیدا، 
ــی  ــارەی مرۆڤ ــوزت " دەرب ــرت مارک ــی هیب گرنگ
ــە  ــەی مارکوزەی ــڕا، ڕەخنەی ــد" وەرگێ تاکڕەهەن
لــە سیســتەمی ســەرمایەداری، لــە دیموکراســی، 
ــە  ــەی ب ــدی دەک ــزم، وە پەیوەن ــە پەرلەمانی ل
پێشــکەوتنە تەکنەلۆژییەکانــەوە، ئایــا ئەمــە 

ناکۆکیــەک پەیــدا نــاکات ؟
ئازادیــی  و  دیموکراســی  پێیوایــە  خــۆی  مارکــۆزە  و/ 
و  قووڵــن  پارادۆکســێکی  هەڵگــری  ســەرمایەداری، 
شــاردۆتەوە.  سیســتەمەیان  ئــەم  تۆتالیتاریزمــی 
ئەمــڕۆ بــژاردەکان زۆرن، بــەاڵم تــۆ هــەر کامێکیــان 
لــە بازنــەی سیســتەمەکە دەرناچــن و  هەڵدەبژێریــت 
هەمــان دەســەاڵت بەرهەمدەهێننــەوە. ئەمــەش لەڕێگــەی 
ئــەو ئامــرازە تازانــەی ســەرکوتکارییەوە کــە هەیمەنــەی 
تەکنەلۆژیــا نــەرم و عەقاڵنیــی کردوونەتــەوە. بــەاڵم 
هیچــی جیــاواز نییــە لــەو هەیمەنــەی قۆناغەکانــی تــری 

دەیانســەپاند.  مرۆڤایەتــی 

حکومەتــی  بــە   ( عێــراق  حکومەتــی  ڕەوت: 
هەرێمیشــەوە(، بــە ســینەی بــازەوە، پــرۆژە 
پێشــوازی  نێولیبرلیــزم  وسیاســەتەکانی 
لــە  ئــەوەی  وایــە  پێــت  ئایــا  دەکــەن، 
ئەهریمەنــە  ئــەم  ناوچەیــە"  لــەم  ســەرمایە 
ــی  ــی نێوخۆی ــوو" پەیوەندییەک ــدا ب چــۆن  پەی
بــەم زەواجــەوە هەیــە " لۆکاڵــی  وئۆرگانــی 
دەولــەت  گەندەڵــی،  مەبەســتم  جیهانــی"،  و 
وحــزب، بنەماڵــەو ناســۆنالیزم، بەشبەشــێنەی 
ئیســامی  وتائیفــی،  وئایینــی  نەتەوەیــی 

..هیــد؟  و  سیاســی 
و/ دیــارە دەوڵەتــی عێــراق و دەســەاڵت لــە هەرێمــی 
دەاڵلــی  و  کۆمپــرادۆر  دوو  وەک  عێــراق،  کوردســتانی 
کۆمپانیــا فرەڕەگــەز و زلهێــزەکان، ڕێگەخۆشــکەرن بــۆ 
سیاســەتەکانی بانکــی نێودەوڵەتــی و جێبەجێکردنــی 
بەتایبەتیکــردن.  و  خەسخەســە  مەرجەکانــی 
لەپێنــاو  مەجازییــەی  زەواجــە  ئــەم  بەدڵنیاییــەوە 
ڕیــگان  لــە  نیولیبراڵیزمــدا،  پــرۆژەی  سەرخســتنی 
ئەمــڕۆش  تــا  پێکــرد،  دەســتی  تاچــەرەوە  و 
بەردەوامــە و دەســەاڵتداران و خــاوەن بەرژەوەندییــە 
گــەورەکان لــە سەرتاســەری هەســارەکەدا، بەشــداریی 
شــەکراوخواردنەوەی یەکتــر دەکــەن و بتڵــی شــەمپانیا 

هەڵدەپچــڕن.  چەوســاوەکان  جەســتەی  لەســەر 

خۆپیشــاندانەکانی  و  ڕاپەڕیــن  ڕەوت: 
هــەژاری،  لــەدژی  کوردســتان  دیســەمبەری 
سیســتەمی  دواکەوتویــی،  بێــکاری،  نــەداری، 
سیاســی بــە جۆرێــک لــە دژی تــەواوی ســیتەمی 
کۆمەاڵیەتــی ســەرمایەداری دەتوانیــن بلێیــن، 
ــکارو ژنــان  ڕۆڵــی الوان وگەنجــان وچینــی کرێ
و زەحمەتکێشــان چــۆن بــوو بەاڵتــەوە؟ ئایــا 
بزوتنــەوەی کۆمۆنســتی دەتوانێــت ئومێــد بــە 
خــش بێــت؟ پێشــمەرجەکانی بەبۆچونــی تــۆ 

چیــن؟ 
و/ ئایدیای کۆمۆنیزم بۆ خۆی هیوا و ئومێدە، بەاڵم لە 
پراکتیکــدا تــا چەنــد ئــەم بیروبــاوەڕە وەکخــۆی دەگاتــە 
جــێ و ئامانجــە سۆسیالیســتییەکان بەدیدێــن، ئەمەیــان 
پەیوەنــدی بــە ئەزموونکردنــەوە هەیــە. وەک مارکــۆزە 
تێبگەیــن  یارییەکــە  لــە  بمانەوێــت  ئەگــەر  دەڵێــت؛ 
دەبێــت بەشــداریی تێــدا بکەیــن، چونکــە تێگەیشــتن 
ــی،  ــاندانانەی دوای ــەم خۆپیش ــە. ئ ــە ئەزموونکردندای ل
دەرخــەری ئــەو حەقیقتەیــە کــە هەمیشــە نەواتێکــی 
بــە  گرنگــە  کۆمەڵگەدایــە،  هەنــاوی  لــە  شۆڕشــگێڕی 
ــەو  ــن و ئ بایەخــەوە ســەیری ماتــەوزەی تاکــەکان بکەی
ســاتێکی  هــەر  لــە  دەشــێت  کــە  ئومێدەمــان هەبێــت، 
وەگەڕبخرێــت  شۆڕشــگێڕییە  ناوکــە  ئــەم  مێژووییــدا 
جێگــرەوەی  ببێتــە  کۆمەڵگــە  ڕزگاری  پۆتێنشــیاڵی  و 
ــەوەی  ــمان دەکات ب ــە دڵخۆش سیســتەمی بااڵدەســت. ئەم
هەمــوو ئــەم هەســتانەوە و خۆپیشــاندان و ڕاپەڕینانــە 
لــە داهاتــوودا، ببنــە هەوێنــی ســەرکەوتنێکی گــەورە 
و شۆڕشــی چەســاوەکان بەســەر کەمینــەی چەوســێنەردا.

ڕەوت : زۆر ســوپاس هــاوڕێ ناجــی و هیــوادارم 
فورســەت هەبێــت ئــەم پۆلمیــک و دیدارانــە 

ــن. ــی پێبدەی بەردەوام
ڕەوتــەوە  لەڕێگــەی  بتوانــم  خۆشــحاڵم،  منیــش  و/ 
هاوچینەکانمــان. بــە  بــە  بگەیەنیــن  پەیامەکانمــان 

هەر پەیوەست بە نیولیبراڵیزمی کوردییەوە، کە ماوەی ٥ ساڵ بە وردی قسەی لەسەر دەکەین، دەبینین ڕۆژ بە ڕۆژ لە کوردستان و عێراق، خزمەتگوزارییەکانی 
کەرتی گشتی پاشەکشە دەکەن، و سەرمایەدار و بازرگانە سیاسییەکان تەالری نەخۆشخانە و قوتابخانە و زانکۆ ئەهلییەکانیان بەرزدەکەنەوە. لێرە بەدواوە، 

چیتر خزمەتگوزارییەکی سەرەتایی بە خۆڕایی پێشکەش بە هاونیشتیمانیان ناکرێت. ئەم ئەو خەسڵەتە دیارانەی پرۆژەی نیولیبراڵیزمە، کە دوایین 
ئایدۆلۆژیای سەرمایەدارییە.
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سازدانی : بانیژەی ئەدەب و کلتوور
ــی  ــە هێمن ــەرخۆ و ب ــڕ، لەس ــیدی)*( وەرگێ ــلێر ڕەش  ش
ئیــش لەبــواری وەرگێــران دەکات و تــا ئێســتا ژمارەیەکــی 
ســەر  وەرگێراوەتــە  ئینگلیزییــەوە  زمانــی  لــە  کتێبــی 
لــەم  کلتــوور  و  ئــەدەب  بانیــژەی  کــوردی.  زمانــی 
گفتۆگۆیــەدا دەیەوێــت پرســی وەرگێــران الی ئــەم خانمــە 
وەرگێــرە چ جێگایەکــی لــە کــۆی چاالکییەکانــی هەیــە. 
بانیــژەی  داواکــەی  دەم  بــە  دەســتوبردانە  زۆر  شــلێر 
ئــەدەب و کلتــوورەوە هــات و لەماوەیەکــی کەمــدا وەاڵمــی 
پرســیارەکانی دایــەوە. بــا پێکــەوە بزانیــن شــلێر چــۆن 

دەربــارەی وەرگێــران دەدوێــت.

و  ســوپاس  وێــرای   : کلتــوور  و  ئــەدەب  بانیــژەی 
ــڕان؟ چــی وای  ــۆ وەرگێ ــوون، ب دەستخۆشــی و ماندوونەب

بکەیتــەوە؟ وەرگێــڕان  لــە  بیــر  لێکــردی 

شــلێر ڕەشــید : وەرگێــڕان هونــەرە پێویســتی بــە درک و 

هەســتێکی قــوڵ هەیــە، وەرگێــڕان لــە چنینــی ملپێچێکــی 
خــوری دەچێــت بــۆ ئازیزێــک بیچنیــت، هەرچــی کاتێــک 
لەملــی بــکات هەســت بــکات دەســتی تــۆی لەملدایــە، 
بەجەســتەی  رۆحــی  وزەیەکــی  و  گەرمــی  و  نەرمــی 
ــەو ملپێچــەی لەمــل  ــکات هەمیشــە ئ بگەیەنێــت. حــەز ب
بێــت و هەســت بــە جــێ پەنجــەی تــۆ بــکات. کاتێــک 
دەکات  وەرگێڕانێکــت  بەخوێندنــەوەی  دەســت  خوێنــەر 
هەســت بــە جوانــی وەرگێڕانەکــەت بــکات، وەکــو ئــەو 
تاڵــە خورییــەی کــە تــاڵ تــاڵ بــە پەنجــەت دەیهێنیــت 
ــف  ــف قڵ ــەوەی قڵ ــۆ ئ ــت ب ــەی دەئاڵێنی ــە قوالپەک و ل
زنجیرەیەکــی لــێ دروســت بکەیــت، بــەو جــۆرە وشــەکان 
ــێ دروســت  بهێنێــت و ڕســتەیەکی جــوان و پــڕ واتــای ل
ڕســتانە  ئــەو  دوایــی  تەکنیکیــش  وەکــو  بکەیــت، 
زیــاد بکەیــت تێهەڵکێشــی ئیدیــۆم و کات و شــوێن و 
ڕووداوەکانــی نــاو نووســینەکەتی بکەیــت، ڕێــک وەکــو 
ئــەو چنینــە ئــەو زنجیرەیــەی کــە چنیوتــە زیــادی بکەیــت 
و ورد ورد نەخشــەکانی ڕەنگیــن و جــوان بکەیــت، دڵ 
ڕابکێشــێت بۆخــۆی. وەرگێڕانیــش بەوجــۆرە بێــت خوێنــەر 
لەگــەڵ  حەزبــکات  و  ڕابکێشــێت  خوێندنــەوەی  بــۆ 
خوێندنەوەکــەدا بــڕوات. واڵتــەر بنیامیــن پێــی وایــە 
وەرگێــڕان هونــەر و ســتاتیکایە، تەکنیــک و زانســت. 
ئــەم ســێ بابەتــەی خــوارەوە بــوون وایــان لێکــردم حــەز 
بــە وەرگێــڕان بکــەم و عەشــقم بــۆی هەبێــت و بیــری 
بــۆ  خوێندنــەوەوە  بــەدەم  کاتانــە  ئــەو  لێبکەمــەوە، 
ــان تێبگــەم. ــەوەی بەباشــی لێی ــۆ ئ ــڕا ب ــم وەردەگێ خۆم

کتێبــی  لــە  تایتانیــک  دەربــارەی  باســێک  کورتــە   -
ناوەنــدی  ســێیەمی  پۆلــی  ئینگلیــزی 

مەزنــی  ڕۆماننوســی  ی  تویســت  ئۆلیڤــەر  کتێبــی   -
بەریتانــی چارڵــس دیکنــز لــە پۆلــی پێنجەمــی ئامادەیــی 
ــاوی  ــتان بەن ــەی بێسەرپەرش ــک لەخان ــارەی مناڵێ دەرب

"ئۆلیڤــەر" وە

شــاعیری  و  شــانۆنامەنووس  ڤینیســیای  بازرگانــی   -

پۆلــی  لــە  شەیکســپیر  ولییــەم  مرۆڤایەتــی  مەزنــی 
چوارســەدوچوار  تێپەڕینــی  ئامادەیی،پــاش  شەشــەمی 
بەرهەمەکانــی  شەیکســپیردا،  کۆچــی  بەســەر  ســاڵ 
هەمیشــە و بــەردەوام لــە هەمــوو دنیــا نمایــش دەکرێــن.

مەحاڵــە  وەرگێــڕان  بەبــێ  ڕۆشــنبیری  الیەنــی 
بەرەوپێــش بچێــت. وەرگێــڕان یەکێکــە لــە فاکتەرەکانــی 
ســەرهەڵدانی ســینەما و شــانۆ لــە ئەدەبــی کوردیــدا.

 بانیــژەی ئــەدەب و کلتــوور : پرۆســەی هەڵبژاردنــی 
کتێــب بــۆ وەرگێــڕان لەالیــەن وەرگێــڕەوە گرنگــە، تــۆ چ 

ــت؟  جــۆرە کتێبێــک هەڵدەبژێری

شــلێر ڕەشــید : دیاریــم نەکــردووە چ جــۆرە کتێبێــک 
ئــەوە  دوای  دەخوێنمــەوە،  کتێبێــک  کــە  وەربگێــڕم، 

دەدەم. وەرگێرانــی  بڕیــاری 

ڕۆماننوســی  خەتخەتەکــە(ی  بیجامــە  )کــوڕە  ڕۆمانــی 
)ئەســتێرەکان  ڕۆمانــی  و  بۆیــن  جــۆن  ئیرلەنــدی 
ڵــۆری  ڵویــس  ئەمریکــی  ڕۆماننوســی  ژنــە  بژمێــرە(ی 
دەربــارەی جەنەســاید/ هۆڵۆکۆســتن دوای چەندیــن جــار 
خوێندنەوەیــان بــە پێویســتم زانــی وەریــان بگێڕمــە ســەر 

زمانــی کــوردی،

گەرمــی  باســێکی  هۆڵۆکۆســت  بابەتــی  باســی  ئەمــڕۆ 
جیهانییــە. نەتــەوەی کوردیــش یەکێکــە لــەو نەتەوانــەی 
ــەوە.  ــاید بووەت ــال و جەنەس ــی ئەنف ــەڕووی هێرش ڕووب
ــە  ــی جولەکەکان ــارەی قڕکردن ــە دەرب ــی کتێبەک ناوەڕۆک
لــە الیــەن نازییەکانــەوە، لەســەردەمی جەنگــی جیهانــی 
دانمــارک.  پۆڵەنــداو  لــە   ١٩4١٩٣٩-٥ ســاڵی  دووەم 
پاڵەوانــی ســەرەکی نــاو هــەردوو ڕۆمانــە کــوڕ و کچێکــی 
نۆســااڵن و دەســااڵنە، هەردووکیــان جولەکــەن و لەگــەڵ 
کــوڕ و کچێکــی کرســتیان دەبنــە هــاوڕێ لــە هــەردوو 
کتێبەکــەدا لــە دونیایــی بەرائەتیــی مناڵــەوە دەتباتــەوە 
ــێ دەکات و  ــەورەکان وات ل ــی گ ــڕ پان ــی پ ــاو دونیای ن
هانــت دەدا کــە بــە جۆرێکــی  جیــاواز بیــر لــە ژیــان 
بــە  بەرانبــەر  دەکا  فێــری خۆشەویســتیت  بکەیتــەوە، 
مرۆڤایەتــی بــێ گوێدانــە جیــاوازی دینــی و نەتەوەیــی. 
خەتخەتەکــە  بیجامــە  کــوڕە  جیــاواز،  کۆتایــی  دوو 
بــە مردنــی هــەردوو کــوڕە هاوڕێکــە شــمۆڵ و بڕونــۆ  
کۆتایــی دێــت. ئەســتێرەکان بژمێــرە بــە کۆتایــی هاتنــی 
جەنــگ و هاتنــی ڕۆژێکــی نــوێ و پڕخۆشــی کۆتایــی 
دێــت. جەنەســایدی کوردیــش لــە ١٦ی ئــازاری ١٩٨٨ بــە 
خنکانــی زیاتــر لــە ٥٠٠٠ کــەس بــە گازی خنکێنــەر و 

ــردن. ــاڵ ک ــیش زیندەبەچ ــەزار کەس ــن ه چەندی

ڕۆمانــی ســەمفۆنیای عەشــق لــە نوســینی ئانــدری ژیــد، 
ڕۆمانێکــی دەروونشــیکاریی خەیاڵییــە، بــاس لە عەشــقی 
ڕوحیــی قەشــەیەک دەکات بــۆ ئــەو کچــە نابینایــەی کــە 
تاکــە کەســە لــە خێزانەکــەی بەتەنهــا ماوەتــەوە و 
کەســێ نەمــاوە بێگرێتەخــۆی، قەشــە دەیگرێتــە خــۆی 
دەکات، قەشــەیەک  بەخێــوی  لەماڵەکــەی خۆیــدا  و  

ــە  ــرۆزو کەنیس ــی پی ــواو کتێب ــی خ ــوو پیرۆزییەکان هەم
پشــتگوێ دەخــات و عاشــقی کچــە نابیناکــە دەبێــت، 
ــە و ڕۆیشــتنی  ــتنی کچــە نابیناک ــات وخۆکوش بەمەرگەس

ــت. ــی دێ ــەی کۆتای کوڕەک

ئەرەڤەنــد  لەنووســینی  ســپییەکە  پڵنگــە  ڕۆمانــی 
ــی  ــە ژیان ــش ب ــە تێهەڵکێ ــە، ڕۆمانێکــی خەیاڵیی ئەدیگ
واقعــی هنــد، بــاس لــە دوو دنیــای جیــاواز دەکات لــە 
واڵتــی هنــد،  دنیــای هــەژاران و دنیــای ســەرمایەداران 
ڕۆمانــە  ئــەم  نــاو  پاڵەوانــی  گەندەڵییەکانیــان،  و 
گەنجێکــە بــە نــاوی باڵــرام حەلواچــی عەرەبانچــی، 
بــە  هەســت  کــە  کەســێک  هۆشــیار،  وریــاو  کەســێکی 
گەندەڵییەکانــی دەســەاڵت دەکات و یاخــی دەبێــت، لــە 
ــاوی  قۆناغــی خوێندنــی ســەرەتاییدا مامۆســتاکەی نازن
لــە  خێزانەکــەی  پێدەبەخشــێت،  ســپییەکەی  پڵنگــە 
قوتابخانــە دایدەبڕێنــن و گیــرۆدەی نــاو ئیــش وکاری 
ســەرمایەدارەکەی  خاوەنــکارە  لەکۆتاییــدا  دەکــەن. 
نازانێــت.  تاوانەکــەی  بــە  کەســیش  و  دەکوژێــت 
هەرچەنــدە لەکۆتاییــدا کەســێکی بکــوژە، بــەاڵم خوێنــەر 
هــەر خــۆی بەالنگــری باڵــڕام دەزانێــت، چونکــە باڵــرام 
قوربانییــە، قوربانــی دەســتی دەســەاڵتێکی گەندەڵــە

ــدی  ــوێ، دروســتکردنی پەیوەن ــی ن ــی ڕەگ ــی چاندن کتێب
نــوێ

ــی و  ــەدا، ڕێنمای ــۆ کەن ــۆ تــازە هاتــووان ب ڕێبەرێکــە ب
ــەی  ــەن فەرمانگ ــت، لەالی ــۆ دەگری ــتی لەخ ــاری گش زانی
کــۆچ و کۆچبەرانــی کەنــەداوە پێشــنییار کــرا کــە لــە 

ــوردی. ــی ک ــۆ زمان ــرم ب ــەوە وەریبگێ ــی ئینگلیزیی زمان

ڕۆمانی ئاهەنگی بێمانایی

دوا ڕۆمانی نووسەری چیکی میان کۆندێرایە، 

ــدی  ــین،  لەنێوەن ــە نوس ــڕان ل ــاڵ داب ــیانزە س  دوای س
١١٦الپــەڕەدا باســی کۆمەڵگەیەکــی تــەواوت بــۆ دەکات، 
و  خــود  گرێــدەدات،  پێکــەوە  نــوێ  و  کــۆن  مێــژووی 
دەروونناســی  و  فەلســەفە  لەگــەڵ  مێــژوو  بابــەت، 
تێکهەڵکێشــی یــەک دەکات، ڕۆمانێکــی خەیاڵییــە لــە 

حــەوت بــەش پێــک هاتــووە.

بەگشــتی لەنێــو ڕۆمانەکانــدا، کات وشــوێن دیاریکــراوە 
هەمــوو  لــە  خەیاڵــی،  یــان  بێــت  واقعــی  بەجــۆری 
نووســەرێکت  چەنــد  و  کتێبێــک  چەنــد  ڕۆمانەکانــدا 
پــێ دەناســێنێت، ئامانــج والیەنــی فکــری نووســەر و 
ئاڕاســتەی بیرکردنــەوەی دەردەکەوێــت. بەتراژیدیــا یــان 

کۆمیدیــا یــان حاڵەتیکــی ئاســایی کۆتایــی دێــت.  

چەندیــن کتێبــی تــر هەبوونــە دەســتم بــە وەرگێڕانیــان 
کــردووە و یــەک لەســەر ســێم لــێ وەرگێــڕاوە، دوایــی 
ــان  ــڕدراوە ی ــرەوە وەرگێ ــڕی ت ــەن وەرگێ ــتومە لەالی بیس
وەرگێڕانیــان  لــە  وازم  کردندایــە،  چــاپ  لەپرۆســەی 

هێناوە.لەوانــە:

)شــازادە چکۆل(ئەنتــوان ماغــی ژان باپتســت، )خــوای 
شــنڵەر  لســتەکەی  گۆڵدنــگ،  ولییــەم  مێشــەکان(ی 
فرانــک،  ئــان  بیرەوەرییەکانــی  زیڵییــەن،  ســتیڤن  ی 

.. بوڤــواغ،  دی  ی-ســیمۆن  دوو  ڕەگــەزی 

انیــژەی ئــەدەب و کلتــوور : وەرگێــڕان  دەتوانێــت چ 
پێشــکەش بــە خوێنــەر بــکات؟ ئامانــج لــە وەرگێــڕان  

دەقــە یــان خوێنــەرو کۆمەڵگــە؟ 

هــەرە  کارە  لــە  یەکێکــە  وەرگێــڕان   : ڕەشــید  شــلێر 
گرنگەکانــی بیــری مــرۆڤ، بــەردی بناغــەی داهێنــان و 
بوژانەوەیــە. لەبــواری ڕامیــاری، سیاســی، تەکنەلۆجــی، 
و  ســایکۆڵۆجی  ســەربازی،  پزیشــکی،  زانســتی، 
هەردووکییەتــی  وەگێــڕان  لــە  ئامانــج  فەســەفی. 
لەپێشــدا دەق دوایــش پێشکەشــکردنی ئــەو دەقــە بــە 
کۆمەڵگە.خوێنــەر ئاشــنا دەکات بــە نووســەری جیهانــی 
و نووســینەکانیان، هــەزاران شــاکار هــەن، ئەگــەر کاری 
بەرچاویشــی  ئەگــەر  خوێنــەر  نەبووایــە،  وەرگێــڕان 
دوای  و  تێپەڕیایــە  بەســەریا  لەوانەیــە  بکەوتایــە 
دەق  بــە  دان  گرنگــی  لەبیربچوایەتــەوە،  ماوەیــەک 
ــت،  ــڕ ڕوحــی دەق وەرگێڕێ زۆر گرنگــە، پێویســتە وەرگێ
بــە ڕاســتگۆییەوە مەبەســتی نووســەر بگەیەنێــت، کــە 
لەڕێگــەی  دەکات.  کۆمەڵگــەی  بــۆ  دەکات  کارە  ئــەم 
وەرگێڕانــەوە خوێنــەر ئاشــنا بــووە بــە هــەزاران نووســەر 
و شــاکاری جیهانیــی، ســااڵنێکی درێــژە شــانۆنامە و 
دەخوێنێنــەوە.  جیهانــی  ڕۆمانــی  و  چیــرۆک  و  شــیعر 
ئاشــنا بووینــە بــە ســەدان سایکۆڵۆجســت و فەیلەســوفی 
پۆلینکردنــی  لــە  ڕێگەیــەوە  لــەو  هــەر  جیهانــی. 
فەلســەفەو قوتابخانەکانیــان تێگەیشــتوین یــان تێییــان 
ســۆکراتییەکان،  نموونە:پێــش  بــە  دەگەین.فەلســەفە 
ئەتۆمســتەکان،  ئەکادیمییــەکان،  ئیڵیاتســتەکان، 
کرســتیانەکان،  سنەکسەکان،ســکااڵکارەکان، 
سکۆاڵســتەکان، زەمەنــی زانســت، ئەقاڵنییــەکان، ئــەزم
ونگەراکان،ئایدیاڵســتەکان،لبڕاڵەکان، پێشــکەوتووخو
ازەکان،پراگماتســتەکان، ماتریالســتەکان،بونگەراکان، 

پۆســتمۆدرنەکان.  اڵنگویســتەکان، 

بمانەوێــت  ئەگــەر    : کلتــوور  و  ئــەدەب  بانیــژەی 
خوێندنەوەیــەک بــۆ کایــەی وەرگێــڕان لــە کوردســتان 
لەبــەردەم  بەربەســتێک   ئارێشــەو  چ  بکەیــن، 

دەبینــن؟ کــورددا  وەرگێڕکارانــی 

شــلێر ڕەشــید : دەوڵــەت ئــەم الیەنــە گــەورە و گرنگــەی 
ئەرکێکــی  وەرگێــڕان  کــردووە،  فەرامــۆش  ڕۆشــنبیری 

دژوارە پێویســتی بــە وزە و کات و شــوێن و شــارەزایی 
و خوێندنــەوەی بــەردەوام هەیــە، ســەدان کەســی چــاالک 
ــەن،  ــتان کار دەک ــە کوردس ــواردا ل ــەم ب ــەن ل ــا ه و وری
خەمــی نــان لێیــان ناگەڕێــت بــە ئاســودەیی کارەکانیــان 
بەرەوپێــش ببــەن. مــادام دەوڵــەت ئــەم الیەنــە گرنگــەی 
خــۆی  وەرگێــڕ  لەســەر  پێویســتە  کــردووە،  فەرامــۆش 
گرنگــی بــە پێشــەوەچوونی ئــەم الیەنــە بــدات، ئێســتا 
تەکنەلۆجیــا ئاســانکارییەکی زۆری بــۆ کاری وەرگێــڕان 
کــە خەمــی  لــە کوردســتان کەســێک  بــەاڵم  کــردووە، 
نــان لێــی نەگەڕێــت، تەکنەلۆجیــا بــەو چــی، لەکوێــوە 
بتوانێــت کۆمبیوتەرێکــی باشــی هەبێــت و ئینتەرنێتــی 
بەردەوامــی هەبێــت و بــۆ چوونەپێشــەوەی کارەکانــی. 
چــۆن بتوانێــت بیــر بکاتــەوە! هەمیشــەو لــە هەمــوو 
شــوێنێک، لــە کوردســتان یــان لــە دەرەوەی کوردســتان، 
ــت  شــێرکۆ  ــەردەوام بێ ــڕ خوێنەرێکــی ب پێویســتە وەرگێ
بێکــەس دەڵێــت: بــۆ ئــەوەی گەاڵیــەک بنوســم پێویســتە 
ــە  ــاگای ل ــڕ ئ ــتە وەرگێ ــەوە. پێویس ــتانێک بخوێنم دارس
بــەرزی ونزمییەکانــی زمــان بێــت، بــۆ خــۆی چەندیــن 
جــار پێداچوونــەوە بــە بابەتەکەیــدا بکاتــەوە و هــەوڵ 
بــدات هەڵــەی تێــدا نەهێڵیــت، باشــترە کەســانی شــارەزا 
هەبــن بــۆ بــواری پێداچوونــەوە، بتــەوێ و نەتــەوێ 
و  زمانەوانــی  هەڵــەی  لــە  نابێــت  خاڵــی  وەرگێــڕان 
هەڵــەی چــاپ، بۆیــە چــاوی دووەم پێویســتە بــۆ ئــەوەی 
ئــەو هەاڵنــە دەستنیشــان بــکات یــان ڕاســتی بکاتــەوە. 

بــەاڵم کــە کەســێکی وا نەبێــت وەرگێــڕ ناچــارە بــۆ خــۆی 
وردە هەاڵنەشــەوە  بــەو  بکاتــەوە.  پــڕ  ئــەم الیەنــە 

ــە. ــڕان هــەر گرنگــی خــۆی هەی هێشــتا وەرگێ

هەڵەیەکــی  چەنــد  ســەر  لــە  مشــتومڕ  دواییــە  بــەم 
کتێبــی وەرگێــردراوی   ڕستەســازی و هەڵــەی تایپــی  
هۆمۆدیــۆس: مرۆڤــە خــوا ی یۆڤــاڵ نــەوە هــەراری کرا کە 
ــی  ــڕەوە کاری وەرگێڕان ــەدی وەرگێ ــا ئەحم ــەن وری لەالی
و  کار  بچووکانــەش  هەڵــە  ئــەو  ســەرەڕای  کــرا.  بــۆ 
ماندووبوونەکــەی گرنــگ دەنرخێنــم. لــە وەرگێڕانێکــی 

ئــەوەش ڕوو دەدات. وا دوورودرێــژدا 

بانیــژەی ئــەدەب و کلتــوور : چــی بــە پێویســت دەزانیــت 
دەزگاو  قوربانــی  نەبنــە  وەرگێــڕکاران  تــا  بکرێــت 

وەشــاندن؟ ناوەندەکانــی 

بتوانێــت  کــە  دەوڵەتــە  کاری  ئــەوە   : ڕەشــید  شــلێر 
پــەرە بــە کاری وەرگێــڕان بــکات و هەوڵــی بــەردەوام 
کــە  بــکات  کێشــانە  ئــەو  بدات،چارەســەری  بوونــی 
وەکــو  خــۆم  بــۆ  دەبێتەوە.مــن  ڕووبــەڕووی  وەرگێــڕ 
بخوێنمــەوە  بــدەم  هــەوڵ  دەتوانــم  تەنهــا  وەرگێــڕ 
و بــە ڕێــک و پێکــی کاری وەرگێــڕان بــەردەوام پــێ 
بــدەم و بۆخــۆم پێداچوونــەوەی بــۆ بکــەم، دەبێــت خــۆم 
خەمــی وەرگێڕانەکانــی خۆمــم بێــت و هــەوڵ بــدەم هیــچ 
هەڵەیەکــی تێــدا نەهێڵــم، چۆنایەتی)کواڵتــی( م پــێ 
گرنگتــرە لــە چەندایەتی)کوانتتــی(. کێشــە ئەوەیــە کــە 
دەزگایــەک بەڵێنــی چاپدانــی کتێبێکــت پــێ دەدات، 
وەرگێڕانەکەتیــان بــۆ دەنێریــت، دووســاڵ الی خۆیــان 
دەیهێڵنــەوە دوایــی دەڵێــن پــارەی چــاپ کردنیمــان نییــە. 
دەزگای ئەندێشــە بــە نموونــە بــۆ ڕۆمانــی کــوڕە بیجامــە 
خەتخەتەکــە و پڵنگــە ســپییەکە. ئــەو وەرگێڕانانــەی 
کــە بــۆ کوردســتان دەیکــەم چاوەڕێــی هیــچ پاداشــتێکیان 
ــرە  ــەی لێ ــەو کاران ــردووە، ئ ــم نەک ــەم و داواش ــێ ناک ل
بــۆ کەنــەدای دەکــەم، بەبــێ دواکەوتــن مافــی خــۆم پــێ 

دەدرێــت.

بانیــژەی ئــەدەب و کلتــوور : پەیامــی تــۆ وەک وەرگێڕێک 
بــۆ کۆمەڵگــەو ژیــان چییە؟

ــە کاری  ــان پێویســتیان ب ــەو ژی ــید : کۆمەڵگ ــلێر ڕەش ش
ــۆ  ــە، ب ــەوە و وەرگێڕان ــەردەوام و هەمیشــەیی خوێندن ب
ئــەوەی ئــاگاداری جووڵــە و گۆرانکارییەکانــی دنیابیــن، 
تەونکارێکــی  وەکــو  وەرگێــر  بخوێنینــەوە،  پێویســتە 
ــتکردنی  ــۆ درووس ــۆن ب ــوون، وەک چ ــە ئەزم ــارەزا و ب ش

لێــک  ڕەنگــەکان  ڕایەڵکــراوی  تانوپــۆی  فەرشــێک 
دەئاڵێنیــت و پەنجــەی بــەر تــاڵ بــە تاڵــی ئــەو خورییــە 
دەکەوێــت تاکــو بتوانێــت ڕێــز بەنــدی چنینەکــەی بــە 
ــە،  ــەو جۆرەی ــتێکی ل ــش ش ــت، کاری وەگێڕانی ڕوح بچنێ
بــۆ ئــەوەی  بــەردەوام بێــت پێویســتە دانــە بەدانــە ئــەو 
ــن،  ــای جوان ــڕ وات ــاو و پ ــە گونج ــەوە ک ــانە بدۆزین وش
ــاو  ــوێنی گونج ــە ش ــۆم ل ــی ئیدی ــەکار هێنان ــا ب هەروەه
ــک و پــڕ  ــو دەقێکــی ڕێ ــدی تاک ــی خاڵبەن و ڕەچاوکردن
واتــا بەرهــەم بێــت. زمــان هەمیشــە لــە گــۆڕان و نــوێ 
بوونەوەیەدایــە، هەمیشــە کۆمەڵێــک وشــە لەنــاو دەچــن 
و کۆمەڵێکــی دی جێگەیــان دەگرنــەوە، بۆیــە چ وەرگێــڕ 
و چ تاکەکانــی تــری کۆمەڵگــە هەرهەمــوو لەژیانمانــدا 
پێویســتمان بــە خوێندنــەوەی قــووڵ و بــەردەوام هەیــە، 
بــۆ ئــەوەی لــەو کاروانــی بەرەوپێشــچوونە دوانەکەویــن. 
گــرێ  مەعریفــەوە  بــە  خۆمــان  پەیوەنــدی  پێویســتە 
بدەیــن. کۆمەڵگــە و ژیــان پێویســتیان بــە پەیامــی مــن 
نییــە، هــەزاران کەســی چــاالک هــەن ئەگــەر خەمــی نــان 
بــۆ حەوانــەوە،  لێیانگەڕێــت و جێگەیەکیــان هەبێــت 
دەتوانــن کاری زۆر جــوان پێشــکەش بــە کۆمەڵگــەو ژیــان 
بکــەن. بــەاڵم بەداخــەوە ئــەوان خۆیــان ژیانیــان نییــە، 

ــۆ کۆمەڵگــە بکــەن. ئیتــر چــۆن بتوانــن کار ب

لــە بیســت ســاڵە  مــاوەی زیاتــر  )*( شــلێر ڕەشــید 
ــت.  ــەدا دەژێ ــی کەن ــە واڵت ــتووە و ل ــتانی جێهێش کوردس

  پێکــه وه   بــه ره و گۆڕه پانــی قه یســه ر بــه  شــه قامه که دا 
ســه رده که وتین، کــه  لــه  نــاوه وه  بــه  ئه نــدازه ی بازنه یــی 
چه ندیــن ڕیــزه  دوکانــی دوو نهۆمــی ڕوو لــه  باخچه یه کــی 
ــااڵنه که ی  ــوڕه  دوازده  س ــتی ک ــه و ده س ــوون، ئ به رفراوانب
مــن  هاوشــانی  سااڵنه که شــی  شــازده   کچــه   گرتبــوو، 
پێکــه وه  ده ڕۆیشــتین، ســێبه ری په یکــه ره زه به الحه کــه ی 
ده روازه ی  شــه قامی  ئه ســپێکه وه   ســواری  بــه   قه یســه ر 
بازاڕه کــه وه   ده روازه ی  لــه   گرتبــوو.  بازاڕه کــه ی 
ده نــا؛  به کاوه خۆمــان  هه نــگاوی  گۆڕه پانه کــه   ڕووه و 

شــتێکی  ئــه وه ی  وه ک  ســه ربادانه وه  بــه ده م  هاوڕێکــه م 
ــه   ــه  تاســاوی ل ــردو ب ــاکاو ئێســتێکی ک ــت له ن بیرچووبێ
ده وروبــه ری خــۆی ڕوانــی.  دواتــر لــه  ســه ر یه کێــک لــه  
بازنه ییه کــه ی  شــه قامه   ڕووه و  ئاســنینه کان  که نه بــه 
نــاوه وه دانشــتین و هاورێکــه م دوای ئــه وه ی هــۆکاری 
یاده وه رییــه   گڵۆلــه ی  پرســی،  لــێ  سه رســامبوونه که م 
بــه   تــۆ  ــــ  وتــم:  پێــی  کــرده وه و  هه ڵچنراوه کــه ی 
میوانــی ڕووت لــه م شــاره  کــردووه ، ده بــێ باســی ئــه و 
ســه ربازێکی عاشــق دوای دووســاڵ لــه  هه ناسه ســواری به ســه رهاته ت بــۆ بکــه م کــه  لــه م گۆڕه پانــه  ڕوویــداوه .. 

بــه   پیاوماقوواڵنــه وه   و  ڕیشســپی  له رێگــه ی  توانــی 
خۆشــییه کی  دوای  شــادبێت،  خــۆی  خۆشه ویســته که ی 
بــێ  جه نــگ  به ره کانــی  لــه   ســه ربازه که   ته مه نکــورت 
سه روشــوێن ده بێــت، خۆشه ویســته که ی دوای ســۆراخ و 
گه ڕانێکــی زۆر هیــچ هه واڵێکــی دڵخۆشــکه ر نابیســتێت 
و نائومێــد ده بێــت، بڕیــارده دات ده رگای خه ونــه کان لــه  
خــۆی دابخــات و هه رچــی لــه  ته مه نــی مــاوه  به  ڕه شپۆشــی 
به ســه ری ببــات. دوای ســااڵنێک ســه ربازه که  ده گه ڕێتــه وه  
بــه   به شــاره که   گه یشــینی  له گــه ڵ  هــه ر  و  نیشــتمان 
ئاشــنا  دوکاندارێکــی  لــه   پرســین  هــه واڵ  مه به ســتی 
گۆڕه پانــه ،  ئــه م  ڕووده کاتــه  خۆشه ویســته که ی  بــه  
بــه ر لــه وه ی بگاتــه  دوکانه کــه ، چــاوی بــه  خانمێکــی 
ڕه شــپۆش ده که وێــت و ده یناســێته وه  هــاواری بــۆ ده کات، 
هــه ر دوو عاشــقه که  بــه  یه کده گــه ن و تونــد بــاوه ش 
به یه کــدا ده کــه ن، ســه ربازه که  تــا دێــت زیاتــرو زیاتــر 

هــاوار ده کات )خۆشــم ده وێــێ....( خۆشه ویسته که شــی 
بــه ده م گریــان و هه نســکه وه  ده ڵێــت: منیــش.. بمنیــش.. 
منیــش!! هه رچــی له نــاو بــازاڕو گۆڕه پانه کــه دا بــوون 
بــه  حه په ســاوی ده قیانگرتبــوو،  دیمه نــه   ئــه و  ڕووه و 
هــه ر ئــه وه  نــا.. ته نانــه ت ده نگیــان ئه وه نــده  به رزبــوو؛ 
ڕووی  مێردمنداڵه کــه   کــوڕه   ڕاده چه ڵه کانــد.  مــردووی 
ده مــی لــه  باوکــی کــردو وتــی: باوکــه  ئــه ی قه یســه ر بــۆ 
نه بــوو،  پــێ  وه اڵمــی  چونکــه   باوکــه   ڕانه چه ڵه کــی؟! 
گه ڕایــه وه   کوڕه کــه ی،  ده یڕوانییــه   نیگه رانییــه وه   بــه  
هه مــان ئــه و ســاتانه ی ڕووداوه کــه و...... کچه کــش ڕووی 
کــرده  مــن و بــه ده م نووزه یه کــی خه مناکــه وه  وتــی: ئــه ی 
بــۆ په یکه ریــان بــۆ ئــه و دوو عاشــقه  نه کــردووه ، بــه اڵم 
په یکه ره کــه ی قه یســه ر بــه و ڕم و قه ڵغانــه ی ده ســتی و 
ــاره . ــوو کونجێکــه وه  دی ــه  هه م ــه  ســواری ئه ســپێکه وه  ل ب

نووسینی : عه بدولڕه حیم سه ره ڕۆ  

،عومەر خەتات
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات6 بانیژەی ئەدەب و کلتوورژمارە١٠  شوباتی٢٠٢١ 

)١(

زۆر لەمێژه!

 خۆمان ون کردووه

 بنەچەی باب و باپیرانیشمان

 که دوو هەزارساڵ لەمەوپێش 

بەسیمای ون بوومان 

منارەکانی کەنیسەکان و مزگەوتەکانییان

 پێهەڵچان

 لەوەها ڕۆژیک

 ئینسانبوونمان زیندەبەچاڵ کرا.

)٢(

لەو ڕۆژانه! 

هیچ شتێک سەیروسەمەرە نییه

هەتا قووتی خەڵک بڕین

 داهاتی خەڵک دزین

 بێڕێزی به نان

 بێڕێزی به ئینسان.

)٣(

 ڕۆژژمێر تاکو ئێستا

 هەزاران هەزارکەرەت هەڵدراوەتەوه

 بەاڵم بۆ کاتێکیش بێ ویستی هەژار

 هەڵنەدراوەتەوه

 ئای بەڕاستی

 دەبێ ڕۆژێک دابێ

 ڕۆژژمێر بەدەستی هەژارانی جیهان هەڵدەدرێتەوە.

)4(

بیر له دزه بچکۆلەکەی

 واڵتەکەم دەکەمەوە

که چۆن لەبەرچاوی هەموو خەڵک 

تەواوی داهاتی میللەتەکەی دزیووه.

)٥(

 که شەهید بوو

من مامەوه و

 ژوورێکی تەنیا و تاریک

 چرایەکی خامۆش

 شەوێکی بێ چرا و 

چەند پەپوولەی بێهوش لەماڵەکەم.

)٦(

کاتێک دەڵێن

 الله اکبر..الله اکبر..الله اکبر

 دڵم خورپەیەک دایدەگرێ

 ئاه..نەبادا خۆرکوژان

 شەیدای حورییەکان 

شاره جوانەکەم بتەقێننەوه.

)٧(

 ئەمڕۆ!

 شیعرێکم دیت :

 بێبزەیانه

 لەژێرپێکاندا شەهید ببوو

 بەاڵم دزێکیان له سەرسەریان دانابوو.

خالید بایەزیدی)دلێر(

مێروولەکانی ڕاڕەیی ناخم دەخۆن 

سیمورغی ئارامی لەنێو وێرانە هێالنەی سەرم چینە ناکا

وەك شتێکم ون کردبێ ، 

گیرفانەکانی خەیاڵم دەپشکنم

 نەبا ڕۆژێ هەر بەڕێکەوت

 تۆپەڵێ بەفری ئومێدم هەڵگرتبێ بۆ ڕۆژی ڕەش

 وەلێ هەیهات

 نەچاوم تینی وەی ماوە تا ئەوسەری ئەم تونێلە تارە بڕکا و

 نە باسکم هێزی وەی ماوە گوڵە لۆکەی تەمێکی تر لەباوەش کا!

ڕۆژانێکی ڕەشە  یاران 

کۆمەڵێ دێوەزمە دێن و لەسەر سنگمان دادەنیشن، 

بەرلەوەی دێوەزمەکانی پێشتر بڕۆن !

 مێروولەکانی ڕارەیی ناخم دەخۆن .

بەندی عەلی  

به سه ر ته رمى منا،

بۆ كوێ؟

هاوڕێيانى زۆرمان ماوه 

گيان فيدا

تۆڵه وه  سێن.

به ره و كام ال هه نگاو ده نێي؟

چيتر كاتتان نه ماوه 

كورسي سته م بۆ كوێ ده به ى؟

هاوار،

بۆ كام فرياد ڕه سێ ده كه ى؟

ئه وه  منم،

لێره  له به رده م

قينى تفه نگتانا،

داواى نانى دزراو ده كه م.

داوا ده كه م

شكۆ و هيمه ت

بۆ نيشتمان، بگێڕمه وه .

به رگى ،

ماته م..

ڕوخسارى غه م بسڕمه وه .

وا من لێره م،

چيت له ده ست دێت،

بێ منه ت به .

ئه مڕۆ ڕۆژى هاتنه  مه يدانى ئێمه يه 

مه يدان، مه يدانى خه باته 

مه يدانى ماف سه ندن و

ڕێي نه جاته .

بێ منه ت به ،

دوا تير خۆت بهاوه ،

ئه وه  سنگ و به رۆكى من.

ئێمه  لێره ين

خه بات ده كه ين

ڕێ چۆڵ ناكه ين..

تا به رقه رار بێ،

ئازادى و

يه كسانى و ئينسانى بوون.

شيعرى: ئيبراهيم هه ورامانى

لــه   لێوانلێــوه   ئینگلیــزی  ئارثــه ر پاشــای  ســه رده می   
ئه فســانه ی  و  خورافــی  ســه مه ره ی  ســه یرو  چیرۆکــی 
خانمــی  ئه فســانه ی  ناودارترینیــان  جادوویــی، 
خانمێــک  ئه فســانه که دا  لــه   بــووه .  شــالۆت  قــه اڵی 
بڕیــارده ده ن  و  ده که وێــت  نه فره تــی جادووبــازان  بــه ر 
نــاوی  بــه   دورگه یــه ك  ده ســتی  دووره   قه اڵیه کــی  لــه  
شــالۆته وه  بــه  ته نهــا زیندانــی بکــه ن و هه تــا مــردن 
هــه ر لــه وێ بژیــت، ئــه و خانمــه  بــۆ ماوه یه کــی زۆر 
بــه  ته نیــاو بــێ هــاورێ و دڵنــه واز لــه  گۆشــه یه کی 
لــه   ئــه وه ی  به بــێ  به ســه رده بات  رۆژگار  قه اڵکــه دا 
ده ره وه،  بڕوانێتــه   ڕاســته وخۆ  په نجه ره یه کــه وه   هیــچ 
هه بــوو   بــۆی  جادووبــازان  بڕیــاری  به پێــی  چونکــه  
ته ماشــای  ئاوێنه یه کــه وه  که رتــه   رێگــه ی  لــه   ته نهــا 
کاریگــه ری  ئه گینــا  تــر،  هیچــی  و  بــکات  ده ره وه  
هــۆی  ده بێتــه   ده کاتــه وه و  لــێ  تۆڵــه ی  جادووه کــه  
ــن  ــه  چنی ــی ب ــه ی کاته کان ــه  زۆرب ــی.  خانمه ک له ناوبردن
و چڕینــی گۆرانــی غه مگیــن به ســه ر ده بــردو جاروبــار 
لــه  رێگــه ی ئاوێنه کــه وه  بــۆ دڵنه وایــی کردنــی خــۆی 
چاوێکــی بــه  ده ره وه ی قه اڵكــه  ده گێــڕا، رۆژێکیــان بــه  
رێکــه وت لــه  ئاوێنه کــه وه  تارمایــی النســلۆت ده بینێــت 
ســوپای  ناوداره کانــی  ســواره  لــه   بــووه   یه کێــک  کــه  
گه نجــه   ئــه و  خۆشه ویســتی  داوی  که وتبــووه   ئارثــه رو 
ــی خۆشه ویســته که ی؛  ــه  مه به ســتی با نگکردن ــره وه ، ب دلێ

تــاو  لــه   ده رو  ده کێشــێته   ســه ر  په نجه ره کــه وه   لــه  
جادووگه ره کانــی  رێنمایــی  خۆشه ویســته که ی  بینینــی 
هۆیــه وه  بــه و  ده شــکێنێت،  بڕیاره کــه   بیرده چێتــه وه و 
خێــرا  و  هه ڵــده کات  ئاســۆوه  لــه   به هێــز  زریانێکــی 
ده گاتــه  قه اڵکــه و لــه  پارچــه  ئاوێنه کــه  ده که وێــت و 
نه فره ته کــه و  توانــای  به مــه ش  ده کات،  خاشــی  وردو 
ده رده که وێــت.  لــه   بــۆ  جادووه کــه ی  کاریگــه ری 
به هێــز  بایه کــی  کــه   پاییــزه دا  به یانییه کــی  ده مــه و 
بــه   کۆتایــی  بڕیــارده دات  خانمه کــه   هه ڵیکردبــوو، 
زیندانــی نــاو قه اڵکــه  بهێنێــت و بــه  ســواری به له مێکــی 
ــاوی خــۆی له ســه ر ده نه خشــێنێت بــه ده م  بچوکــه وه  کــه  ن
ســه فه ری  بــۆ  ســه وڵه که ی  مه رگــه وه   گۆرانــی  چڕینــی 
لــه   لێــده دات، دوای مردنــی ته رمه کــه ی  هاتونه هــات 
لێــواری ده ریایه کــدا ده دۆزرێتــه وه و خه ڵکــی ده ڤه ره کــه  
ســه ده کانی  ده ســپێرن.  خاکــی  بــه   ده یناســنه وه و 
ئــه و  ده ماوده مــی  گێڕانــه وه ی  ســه رده می  ناوه ڕاســت 
ــه  ســته م  ــاس ل ــه ن کــه  ب ئه فســانه و داســتان و چیرۆکان
لــه و  شــێریش  پشــکی  و  مــرۆڤ  بــه   ده رهــه ق  ده کــه ن 
ناهه قییــه  بــه ر ژنــان که وتــووه ، ئه فســانه ی خانمــی 
ــزه و  ــی خه یاڵئامێ ــه ر چ ــه و ئه گ ــالۆت کاریگه رترینیان ش
ناواخنــدا  لــه   بــه اڵم  جادوویــی  رووداوی  لــه   پــڕه  
چه ندیــن ره هه نــدی کۆمه اڵیه تــی و سیاســی و مرۆیــی 
له خــۆ گرتــووه ، جێــی باســه  ئه فســانه ی خانمــی شــالۆت 

کراوه تــه  بابه تــی چه ندیــن پارچــه  موزیــك و فیلــم و 
رۆمــان و ته نانــه ت لــه  چه ندیــن فیلمــی ئه نیمه یشــن 
به رجه ســته کراوه . وۆته رهــاوس زۆر گیــرۆده ی داســتان 
که ســایه تی  ئارثــه رو  ســه رده می  ئه فســانه کانی  و 
بــووه ،  ســه رده مه   ئــه و  ئه ده بیه کانــی  و  مێژوویــی 
ــه م  ــردووه ، ل ــدا به رجه ســته  ک ــه  تابلۆکانی ــی ل زۆربه یان
تابلۆیــه دا پشــتی بــه  تێکســتێکی هۆنــراوه ی شــاعیر ی 
بــه   ئه گــه ر  به ســتووه .  تینســۆن  ئه لفرێــد  به ریتانــی 
تێڕامانــه وه ســه رنجی ورد لــه  تابلۆکــه  بده یــن ده بینیــن 
لــه   ســه ری  کاســیك  ئه وروپــی  خانمێکــی  روخســاری 
ــه وه   ئاســتی ئاســایی به رزتــر راگرتــووه  وه ك روبه روبون
ســپی  ژیــان، به جلێکــی  ســه ختییه کانی  بــه   به رامبــه ر 
کــه   ره شــه وه   به له مێکــی  به ســواری  ره ونه قــدارو 
راده ســتبوونه  بــه  چاره نووســی نادیــارو هێمایه کــه  بــۆ 
ــه و  ــی لیخن ــوێن ده ریایه ک ــه رگ، ش ــه ڵ م ــن له گ به رکه وت
بــه  جه نــگڵ ده وره دراوه و تێکــڕای تابلۆکــه  به بۆیــه ی تــۆخ 
ره نگرێژکــراوه  کــه  گوزارشــت لــه  ســه ختییه کانی ژیــان 
ده کات. * ولیــام جــۆن وۆترهــاوس ســاڵی ١٨4٩ له  رۆما 
له دایکبــووه ، کــوڕی هــه ردوو شــێوه کار جــۆن وۆترهــاوس 
و ئیزابێــا وۆترهاوســه ، لــه  ته مه نــی پێنــج ســاڵیدا 
بــه  خــاوو خێزانــه وه  ده چنــه  له نــده ن، فاوکــی لــه وێ 
فێــری هونــه ری شــێوه کاری ده کات و دواتــر ســاڵی ١٨٧٠ 
ده ینێرێتــه  ئه کادیمیــای هو نــه ری شــاهانه.له  هاوینــی 
١٨٧4یه کــه م تابلــۆی بــه  ناونیشــانی نووســتن و مه رگــی 
 Sleep and His Half-Brother( زڕبراکــه ی
ئه کادیمیــای  پێشکه شــی  نماییشــکردن  بــۆ   )Death
بــۆ  تابلۆیه کــی  ســاڵێك  دواتــر هه مــوو  ناوبراوکــرد، 
له ســه ر  ســااڵنه   مــردن  تــا  ده کێشــاو  ئه کادیمیه کــه  
ئــه و کاره ی به رده وامبــووه . ســاڵی ١٨٨٣ هاوســه رگیری 
له گــه ڵ ئســتێر کنورتــی کچــی مامۆســتای هونــه ری ده کات 
ــان  ــه رگیرییان منداڵی ــی هاوس ــی ژیان ــه  درێژای ــه اڵم ب ب
نابێــت، ســاڵی ١٨٩٥ بــه  ئه ندامــی کارای ئه کادیمیاکــه  
کۆچــی  له نــده ن  لــه    ١٩١٧ ســاڵی  هه ڵده بژێردرێــت، 
 Kensal Green(دوایــی ده کات و لــه  گۆڕســتانی
Cemetry( ده نێژرێــت. کاریگــه ری لۆرانــس تادیمــای 
له ســه ر بــووه و لــه  مــاوه ی مانــه وه ی لــه  ئیتالیــا چه ندیــن 
ــه را  ــیکی به س ــی کاس ــه  زۆرری مۆرک ــۆی کێشــاوه ، ب تابل
رافائیلیــی  شــێوازی  کاریگــه ری  هــاوکات  زاڵبــووه ، 
شــیوه کاری  لــه   نوێگه ریــی  وه ک  هه بــووه   به ســه ره وه  
وێنــه ی ژنــان و بیرۆکــه ی جوانــی مێینــه و   گرتنه بــه ری 

هونه رییه کانیــدا. کاره   لــه   ریالیــزم  رێبــازی 

 John William Waterhouse, The
١٨٨٨  ,Lady of Shalott

رانانی: عه بدولڕه حیم سه ره ڕۆ

پێشڕەو محەمەد
ڕاســتەقینەى  "نوێنەرێكــی  ماركــس  بــۆ  ســپارتاكوس 
ــوو  ــن كەســی هەم ــۆن" و بەناوبانگتری ــای ك پرۆلیتاریــای ڕۆم
ســەردەمی كــۆن بــوو كــە تــا ئێســتا بینــراوە". ناوبانگــی ئــەو لە 
نــاو بزووتنــەوەى كرێكاریــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ باگراوەندەكــەى 
الی ڕۆزا لۆكســمبۆرگ، كاڕڵ لیبكنیشــت، فرانتــز میهرینــگ 
و ئەوانیدیكــە كــە ڕۆژنامەیەكــی شۆڕشــگێڕانەى دژەجەنگــی 
Sparta- سپارتاكوســییەكان"  "نامــە  بەنــاوی  )نهێنییــان 
Spartakus-("ــپارتاكوس ــەى س kusbriefe( و "كۆمەڵ

bund(یــان دامەزراندبــوو. 

جەماوەری بەرفراوانی كۆیلەكان بە سپارتاكوسەوە دەلكێن

هەیــە.  ســپارتاكوس  خــودی  دەربــارەى  كــەم  زانیارییەكــی 
جەنــگ  زیندانییەكــی  وەك  كــە  هەیــە  زانیارییــە  ئــەو 
ــتگیر دەكرێــت لــە تراكیــای بەشــێكی بولگاریــای ئەمــڕۆ  دەس
و وەك گادیاتــۆر )پاڵەوانــی گۆڕەپــان و مەیــدان( مەشــقی 
پێدەكرێــت تــا لــە ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمــادا لــە گۆڕەپــان و 
مەیدانــدا یــاری شــەڕكردن و ملمانــێ بــكات، واتــا ئــەوان 
دەبــوو بجەنگــن و یەكێكیــان بمرێــت و شــەڕ بــۆ مانەوەیــان 
بكــەن و لــەم پێناوەشــدا ژیانیــان بكەنــە بابەتــی چێــژ و 
خۆشــیی خەڵكــی ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمانیــی. ئــەوەى دەربــارەى 
كۆنــی  نووســەرێكی  لــە  بەگشــتی  دەیزانیــن،  ســپارتاكوس 
بێگومــان  كــە  گرتــووە،  ســەرچاوەى  ئاپیانــەوە  یۆنانیــی، 
لەگۆشــەنیگای حاكمانــی دەوڵەتــی ڕۆمانییــەوە ســەبارەت بــەم 

نووســیویەتی.  بابەتــە 

ڕابەرایەتیــی  ســپارتاكوس  دەزانیــن  ئەمــە،  ســەرەڕای 
و  كــرد  گادیاتۆرەكانــدا  قوتابخانــەى  لــە  ڕاپەڕینێكــی 

گروپــە  پــاڵ  چوونــە  كۆیلــەكان  بەرفراوانــی  جەمــاوەری 
بچووكەكەیــەوە تــا ئــەو كاتەى ســوپایەكی گــەورەى كۆیلەكانی 
ڕابەرایەتییەكــی  سپارتاكوســەوە  بەهــۆى  دامەزرانــد. 
ــان شكســت  ــەوان توانی ــەزرا، ئ ــە دام ســتراتیژییانەى زیرەكان
بــە ژمارەیەكــی زۆری هەرێمەكانــی ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمانــی 
بهێنــن. تــا لــە كۆتاییــدا توانــی لــە بەرەیەكــی جەنگیــی بــێ 

پێبێنێــت.  شكســتیان  بەرگریــدا 

ــەرەو  ــپارتاكوس ب ــارەكە، س ــەرداگرتنی ش ــت بەس ــری دەس لەب
باكــوور ڕۆیشــت تــا ڕابەرایەتیــی الیەنگــران و شــوێنكەوتووانی 
بــكات لــە ئیتاڵیــا. بــەاڵم پاشــان گەڕایــەوە بــۆ باشــووری 
دەریاییەكانــەوە  چەتــە  لەالیــەن  شــوێنەى  ئــەو  ئیتاڵیــا، 
خیانەتــی لێكــرا كــە كۆیلــە یاخییەكانیــان لــە ئیتاڵیــاوە 
بــۆ سیســیلیا دەبــرد، پاشــان ڕۆمانــەكان توانیــان شكســت بــە 
ســوپای ســپارتاكوس بهێنــن، لــەو كاتــەدا ئیمپراتۆریەتــی 
ڕۆمانــی ســوپاكانی خــۆى بەتازەیــی لــە بەشــەكانی دیكــەى 
ــو  ــەدا ڕێكخســتبووەوە و سپارتاكوســیش لەنێ ئیمپراتۆرییەتەك

گۆڕەپانــی جەنگــدا شكســتی هێنــا. دوای ئــەوە، ٦ هــەزار 
ڕاپەڕیــو لەالیــەن ڕۆمانــە ســەركەوتووەكانەوە لەخــاچ دران 

ــوا.  ــا كاپ ــەوە هەت ــە ڕۆم ــەر ل ــاوە ه ــا ئاپی ــگای ڤی لەڕێ

لەسەرووی ڕۆمانتیزەكردنەوە

لەوانەیــە كارەكتــەری ســپارتاكوس بەهــۆى چەنــد زنجیرەیەكی 
ــاڵی  ــد س ــە چەن ــە ل ــراوبێت، ك ــەوە ناس ــای تەلەڤزیۆنیی درام
ڕابــردوودا لــە تەلەڤزیۆنــە جیاوازەكانــەوە بەرهەمهێنــراون و 
پەخشــكراون. یــان بەهــۆى ڕۆمانــی هــاوارد فاســتی چەپــی 
ئەمریكیــی بەهەمــان نــاوەوە یــان لەالیــەن فیلمەكــەى ســتانلی 
كۆبریــك لــە دەیــەى ١٩٦٠دا لەگــەڵ كیــرك دوگاس لــە ڕۆڵــی 
سپارتاكوســدا. بــەاڵم ڕۆمانێكــی دیكــە لەســەر هەمــان بابــەت 
ــكۆتلەندیی،  ــتی س ــی كۆمۆنیس ــی میچڵ ــس لێزل ــەن جەیم لەالی
بــە  گیبۆنــدا،  گراســیس  لویــس  خوازریــاوی  نــاوی  لەژێــر 
ئەگەرێكــەوە كەمتــر لەوانــی دیكــە ناســراوە. ئــەم ڕۆمانــە بــۆ 
یەكەمجــار لــە ســاڵی ١٩٣٣ باڵوبــووەوە. و ڕۆزمــاری نونینگــی 
ڕابــردوودا  ســاڵی  لــە  هاوڕێــم  و  ئەڵمانیــی  فیمینیســتی 
وەرگێڕانــە  بەهــۆی  و  ئەڵمانیــی  زمانــی  ســەر  وەریگێڕایــە 
ڕۆمانەكــە  ناوبانگــی  دیكــە  جارێكــی  ئەڵمانییەكەیــەوە 

بەجیهانــدا باڵوبــووەوە و كەوتــەوە ســەر زار و زمانــان. 

لەكاتێكــدا ڕۆمانەكــەى هــاوارد فاســت بەجۆرێــك لەجــۆرەكان، 
میچــڵ/ ڕۆمانەكــەى  كەچــی  سپارتاكوســە،  ڕۆمانتیزەكردنــی 
مێژووییــەكان  ڕووداوە  بــە  قــوڵ  باوەڕێكــی  لەســەر  گیبــۆن 
وەك  ڕاپەڕیــوان  و  یاخیبــووان  ڕۆمانــەدا،  لــەم  دامــەزراوە. 
٢١ـــەوە  یــان  بیســت  ســەدەى  لــە  كــە  مۆدێــرن،  ئینســانی 
دەگەڕێنــەوە بــۆ ڕۆمــای كــۆن، نمایــش ناكرێــن. كارەكتــەرە 
جیــاوازەكان خەڵكانــی ســەردەمی خۆیانــن بــە پەیوەندییــە 
 – ســەرەكییەكان  كارەكتــەرە  الوازەكانیانــەوە.  و  بەهێــز 
كلیۆنــی یۆنانیــی، برینوســی گــۆل، تیتولــی ئیبریــا، گێرشــەمی 
وەك   – دیكــە  چەندانــی  و  تۆیتــۆن  گانیكوســی  جولەكــە، 
پێشــبڕیارەكانی  و  ئایدیــاكان  بــە  ڕاســتەقینە  خەڵكانــی 

ســەردەمی خۆیانــەوە نمایــش كــراون و پیشــان دراون. 

ڕۆمانێك دەربارەى سپارتاكوس
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سازدانی : عەبدواڵ سڵیمان)مەشخەڵ
عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( : ئێــوە وەک هونەرمەندێکی 
و  سۆشیالیســتیی  ســروودەکانتان   ، مارکسیســتی 
کارگەریــن. ئامانــج لــەم هەوڵەتــان چییــە و بۆچــی 

دەچــڕن؟ کرێــکاری  ســروودی 

کاوە ئەحمــەدی : لــە کاتێکــدا کــە بــاوەڕی کۆمۆنیســتی 
ڕیزەکانــی  لــە  خــۆم  پەیداکــردوەوە  سوشیالیســتییم 
کۆمۆنیســتەکانی  و  چــەپ  شۆرشــگێری  خەباتــکاری 
ــتم  ــەوە، تێگەیش ــادا بینیوەت ــران و دنی ــتان و ئێ کوردس
ــانۆ و  ــیعر و ش ــیقا و ش ــەری و موس ــواری هون ــە ب ــە ل ک
ســینما زور کــەم لــە بــواری باوەڕەکــەم کار کــراوە، بــەاڵم 
ــن، خۆشــبەختانە  ــە کارەکانمــان دە کەی کاتێــک چــاو ل
رێــک  و  بەباشــترین  زۆربەیــان  شــانازییەوە  بــە  و 
وپێکتریــن شــێواز کار کــراوە و کاریگــەری زۆری لەســەر 
ــەت چینــی چەوســاوە و زحمەتکێــش  ــە تایب خەڵــک و ب
کەمــە،  زۆر  داخــەوە  بــە  بــەاڵم  بــووە،  کرێــکار  و 
بــە کوردســتان  مــن هــەر تایبــەت  مەبەســتی قســەی 
نییــە، بەڵکــو تــەواوی جیهــان یــان ئینتەرناســیوناڵە. 
لــەم کاتــەدا و لــەم ڕۆژگارەی دنیــای ســەرمایەداری کــە 
خەریکــی هێرشــی دەڕندانەیــە بــۆ ژیــان و کار و بژێــوی 
لــەم  کرێــکاران و زەحمەتکێشــان، زۆر زۆر پێویســتە 
دونیایــە  لــەم  نابەرابــەرەدا،  و  نایەکســانی  دونیــای 
کــە هــەر ڕۆژە لــە شاشــەکان، یــان تەلەفیزیۆنــەکان و 
رێکام)تەبلیغــات( و پرۆپاگەنــدەی ســەرمایەداری کــە 
زۆرتریش هونەر و ســینما و بەتایبەت مۆســیقا و شــیعر 
و ئەدەبیاتییــە، بــۆ خــۆی بــەکار هێنــاوە. زۆر بەداخــەوە 
چەپــەکان و بــە تایبــەت کۆمۆنیســتەکان نەیانتانیــوە بە 
شــێوەیەکی بــەر بــاڵو بەریــن لــە سەرتاســەر دنیــا ئــەم 
ــە  ــتان ک ــەت کوردس ــە تایب ــرن، ب ــە دەســت بگ ــە ب ئەرک
هــەر لــە ژێــری زڵــم و زوردا بــووە، هەتــا لەکاتێکیشــدا 
کــە کــورد تــا ڕادەیــەک دەســەاڵتی بەدەســت هێنــاوە، 
وەکــو دەســەاڵتی هەرێمــی کوردســتان دۆخەکــە خڕاپتــر 
بــووە، چاکتــر نەبــووە، چونکــە بــۆ کۆتاییــی لــەم دەرد و 
ڕەنجــە فەقــەت لــە خەباتــی چینایەتــی و مارکسیســتی 
ئــازادی  و  بــە ڕزگاری  لێنینیســتی خەڵــک دەتوانێــت 

بــگات، لــە کاتێکــدا زەحمەتکێشــان و بەتایبــەت چینــی 
سیاســی  دەســاڵتی  خویانــەوە  شــوراکانی  لــە  کرێــکار 
بەدەســت بێنــن.  دەی بــۆ ئــاوا کارێکــی گرینــگ و لــەم 
کاتــەدا پێویســتە مۆســیقا و هونــەر و شــیعر و شــانۆ 
و ســینمای چــەپ و کۆمۆنیســت بێتــە مەیــدان، بــەاڵم 
بەشــێوازێکی مۆدێــرن و ئەمڕۆیــی تــا خەڵــک زۆرتــر لــە 

ــگات.  ــی خــۆی تێب ــاری ژیان دۆخــی نالەب

دەقێــک  جــۆرە  چ   : سڵێمان)مەشــخەڵ(  عەبــدواڵ 
هەڵدەبژێــرن بــۆ ســروود؟ ئایــا هــەر دەقێــک دەتوانرێــت 
ــان دەقــی ســروود تایبەتمەنــدی  ــە ســروود، ی بکرێــت ب

خــۆی هەیــە؟

شــیعرێک  دەقــە  هــەر  لەڕاســتیدا   : ئەحمــەدی  کاوە 
و  شــێوازی  چەندیــن  شــیعر  ســروود!  بــە  ناکرێــت 
تایبەتیمەنــدی خۆیشــی هەیــە، مــن زۆرتــر بــۆ ســروود، 
هــەر ئــەو شــیعرە کاســیکییانە کــە لــە چــوار بەیتــە و 
بــەرەو ســەرەوە دەســت پێــدەکات بــەکار دێنــم. خاڵێکــی 
گرینگــی دیکــە لــە شــیعری ســروودەکان مانــا و مەبەســتی 
وەکــو  تــا  وتــراوە  شــیعرەکە  بۆچــی  و  شــیعرەکەیە 
ســروودێک ســاز بکرێــت، لەبــەر ئەوەیــە کــە زۆربــەی 
ســرووە کانیــش حەماســی و لەقاڵبــی ســەلێقە و حــەزی 
یــەک کــەس دێتــە دەرەوە و بــە کۆمەڵێــک لــە بــاوەڕ 
و فیکــر و مێــژووی گەلــێ یــان چینــی زەحمەتکێــش و 
کرێــکار پەیوەنــدی هەیــە. ئــەوەش بڵێــم کــە شــێوازێکی 
مۆدێرنــی موزیــک و گۆرانیبێژیــش کــە زۆربــەی الون و 
گەنجانــی جیهــان ڕوویــان لێکــردوەو حەزیــان لێیــە وەکــو 
ڕەپ و پــاپ و جــاز و چەندیــن شــێوازی جــۆرا وجــۆر کــە 
ــی  ــت وگۆران ــە شــیعری تایبەتــی دەوێ ــە مان هــەر کام ل
بێــژان بــەش بــە حاڵــی خۆیــان شــیعری تایبــەت و تــازە 
و بــۆ دادەنێــن. بــەاڵم بــە بــڕوای مــن چــۆن ئــەوە کاری 
ــن،  ــه بەجێبێن ــەو ئەرک ــێ شــاعیرەکان ئ شــاعیرە و ئەب
و  گۆرانییەخــوش  و  موزیــک  هەمــوو  لــەو  دەبینیــن 
ــا و مەبەســتی  ــان مان ــە، کەمترینی ــە هونەرییان بەرهەم
ــر  ــەوەش گرینگت ــی وە ل ــی سیاس ــی بەتایبەت کۆمەاڵیەت
چینایەتــی و کرێکاریــی و سۆشیالیســتیی و کۆمۆنیســتیی 

ــە. هەی

کارە  ی  ئــاگادار  وەک   : سڵێمان)مەشــخەڵ(  عەبــدواڵ 
هاوڕێــی  کۆمەڵــێ  لەگــەڵ  بــم،  تــۆ  هونەرییەکانــی 
هونەرمەنــد کــە کــورد زمــان نیــن کار دەکەیــت، ئــەم 
تێکەڵییــە چ خزمەتێکــی بــە ئیشــە هونەرییەکانــی تــۆ 

گەیانــدووە؟

ــاوەڕی  ــن ب ــە چــۆن م ــەر وای ــێ ه ــەدی : بەڵ کاوە ئەحم
ســنوور  هەیــە،  کۆمۆنیســتیم  و  ئەنترناسیونالیســتی 
ــە ئاســانی لەگــەڵ خەڵکــی واڵتانیتــر  ناناســم و زۆر ب
ئــاگادارن،  خۆشــتان  کــە  هــەروا  دەگــرم،  پەیونــدی 
هونەرمەنــدە  لەگــەڵ  ئەڵمانیــام  واڵتــی  لــە  ئێســتا 
ئاڵمانییــەکان یــان هونەرمەندانــی واڵتانــی دیکەیــش 
ئــەم  پەیوەندیــم هەیــە و خەریکــی کاری هونەریــن. 
داوم  یارمەتــی  زۆر  ئەنترناسیونالیســتییە  شــێوازە 
هەڵبژێــرم  بەخــۆم  تایبــەت  شــێوازێکی  بتوانــم  تــا 
و  هونــەری  بەرهەمــی  داهاتــوودا  لــە  وایــە  پێــم  و 
بێنــم،  بەرهــەم  خــۆش  تایبــەت  مۆســیقای  و  ســروود 
مــن لەگــەڵ هونەرمەندانــی کــوردی دەرەوەی واڵتیــش 
پەیوەندیــم هەیە،بــەاڵم مــن زۆرتــر بــە شــوێن شــیعر 
و موزیکــی تایبەتــی چینــی کرێــکارم، ئێســتا مــن بــە 
دوو زمانــی کــوردی و فارســی خەریکــی بەرهــەم هێنانــی 
ســروود و گۆرانــی سیاســی و چینایەتــی و کرێکاریــی 
و کۆمۆنیســتیم. ئەگــەر بتوانــم زمانــی ئەڵمانییەکــەم 
ــک  ــی ئەڵمانیــش موزی ــە زمان ــە ب ــەم، لەوانەی ــاش بک ب

وگۆرانــی و ســروودی تایبــەت پێشــکەش بکــەم.

عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( : ئایــا ســروودی کرێکاریــی 
خەباتــی  مەســەلەی  وەاڵمگــۆی  توانیویەتــی  کــوردی 

ڕەوای کرێکارانــی کوردســتان بێــت؟

کاوە ئەحمــەدی : بــە بــڕوای مــن بەڵــێ، بۆیــە هــەر 
بــۆ ئــەوەش تێدەکۆشــم زۆرتــر لــە ســەری کار دەکــەم، 
بــەاڵم هــەر وا کــە پێشــتر ئامــاژم پــێ کــرد، دەبــێ هــەم 
شــیعر و هەم ســروود و مۆســیقا و کارە هونەرییەکانیتر 
زۆرتــر پــەرەی پــێ بــدرێ. ئێســتا لەوانــەی پرســیارێک 
ــی  ــدە گرینگ ــۆ ئەوەن ــەی ب ــن ئ ــت و بڵێ ــان بێ ــە فکرت ب
هەیــە لــە بــاوەڕی مــن؟ وەاڵمــی مــن ئەوەیــە کــە چینــی 
یــا  کات  پرۆلیتاریــا  یــان  کرێــکار  و  زەحمەتکێــش 
ئێمکاناتێکــی وایــان نییــە کــە بــە چاکــی ڕێــگای واقعــی 
ڕزگاری خۆیــان بدۆزنــەوە، لــە الیکــی دیکەشــەوە هەمــوو 
ڕۆژێــک پرۆپاگەنــدەی ســەرمایەداری بەســەریاندا زاڵــە 
و بــە الرێیانــدا دەبــات و بــە هــەزاران دەلیلــی دیکــە کــە 
ــف  ــی زەعی ــی کرێکاری ــای شۆڕش ــز و توان ــۆرژوازی هێ ب
دەکاتــەوە  دووری  یەکتــر  لــە  کرێــکاران  و  دەکات 
و چەندیــن پــان و بەرنامــە وایــان لــە سەرتاســەر 
جیهــان داڕشــتووە بــە کاری دەبــن، ئایــا پێویســت نــاکات 
ئێمەیــش بــەش بــە حاڵــی خۆمــان و لــە توانایــی و 
ئەدبیــی  و  هونەریــی  زەرفییەتهــای  و  پۆتانســیاڵ 
وەیــان بەشــە جــۆراو جــۆرەکان و کتێــب و...تــاد کەڵــک 
وەربگریــن و بــە کاری بێنیــن؟ ئایــا پێویســت نــاکات 
کــە زۆرتــر تێبکۆشــین ئایــا ئــەم بیروبــاوەڕی چــەپ و 
کۆمۆنیســتییە لــە ڕێگــەی هونــەر و مۆســیقا و ئەدەبیــات 
کــۆرە  وەکــو  زۆری   ئیمکاناتێکــی  کــە  کاتــەدا  لــەم 
میدیاییــەکان و ئەنتەرنێــت هەیــە بــەکاری بێنیــن. هــەر 
بــۆ ئەوەیــە شــیعر و ئەدەبیــات و هونــەر بەتایبــەت 
بــە  کۆمۆنیســتیی  و  کرێکاریــی  مۆســیقای  و  ســروود 
ــە. ــار زۆری هەی ــی یەکج ــوردی کاریگەرییەک ــەت ک تایب

بەرهەمــی  و  کار   : سڵێمان)مەشــخەڵ(  عەبــدواڵ 
داهاتووتــان چییــە و چ نەخشــەیەکتان بەدەســتەوەیە 

داهاتووتــان؟ هونەرییەکانــی  کارە  بــۆ 

کاوە ئەحمــەدی : مــن تێدەکۆشــم کــە لــە داهاتــوودا ئــەو 
بــاوەڕ و فکــرە سیاســیی و کۆمۆنیســتییە لــە چوارچێــوەی 
هونــەر و مۆزیــک و ســروود بــە شــێوازی جۆراوجــۆر و 
تــازە بــەکار بێنــم. مــن هــەر لــە مێــژە بــەدووی شــیعری 
کرێــکاری و کۆمۆنیســتی ئەگەڕێــم کــە خۆشــبەختانە 
ئــەو شــیعرە جــوان و کرێکاریــی و لــە هەمــوی گرنگتــر 
کۆمۆنیســتییەی ئێوەیــە کــە دەســتم کەوتــوون و خەریکــم 
لــە ســەر زۆربــەی ئــەو شــیعر جوانانــە کــە بــاوەڕی 
بەرهەمــی  هیــوادارم  و  دەکــەم  کار  خۆمــە،  سیاســی 
هونــەری سیاســی کرێکاریــی و کۆمۆنیســتیی جــوان بێنمــە 

بەرهــەم. هەروەهــا خەریکــی ســروود و گۆرانــی سیاســی 
فارســیم هــەر بــەم شــێوازەم دەمەۆێــت لــە داهاتــوودا 
زۆربــەی ســروود و شــیعرە حەماســییەکانی جیهــان وەکــو 
ڤیکتــۆر خــارای شــیلی و ســروود و بەرهەمــە جوانــە 
ــە دەنگــی خــۆم  ــی و ڕوســیا ب کۆمۆنیســتییەکانی ئەڵمان

بیانخوێنمــەوە. 

عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( : ئــەی کاریگەریــی کێــت 
بەســەرەوەیە؟ ئایــا توانیوتــە دەنــگ و شــێوازی خــۆت 

بدۆزیتــەوە؟

بــە  ســروودخوێنێکی  مــن  خاڵــوی   : ئەحمــەدی  کاوە 
و  ســروود  زۆر  و  کوردســتانە  ڕۆژهەاڵتــی  ناوبانگــی 
و  هەیــە  ئازادیخوازانــەی  و  شۆرشــگێرانە  گۆرانــی 
کاری  منیــش  هەربۆیــە  خۆشــە،  زۆر  زۆر  دەنگیشــی 
ــەوە  ــی منداڵیی ــە کات ــەر ل ــژاردوە وە ه ــم هەڵب هونەری
بــە گۆرانــی و ســروودەکانی خاڵــۆم کاک عەلــی زەنــدی 
و گۆرانــی و ســروودخوێنە شۆڕشــگێرەکانی دیکــەی وەکــو 
ناســر ڕەزازی، نەجمــەی غواڵمــی، کاڵــێ ئاتەشی،شــوان 
گوێمــا  نــاو  لــە  هــەر  و  بــووم  گــەورە  پــەروەر 
زرینگاوەتــەوە و لــە زەینمــدا ماونەتــەوە.، هەڵبەتــە 
تۆزێکیــش شــێوازی گۆرانیبێژیــم وەکــو خاڵومــە، چونکــە 
ــە ســۆز و  ــە و زۆر ب ــی وتنەی ــەو شــێوازە گۆران حــەزم ل
بەهەســتە، بــەاڵم نــەک هەمــووی، بەڵکــو تــا ڕادەیــەک، 
و  دەنــگ  بــە  گۆرانــی  توانیومــە  خوشــبەختانە  چــۆن 

شــێوازی تایبەتــی خۆمیــش دروســت بکــەم و بێــژم.

سەبارەت بە هونەرمەند کاوە ئەحمەدی
هەنەرمەنــد کاوە ئەحمــەدی لــە ١٦ی شــوباتی ١٩٨4 لــە 
گەڕەکێکــی هەژارنشــینی شــاری ســنە لــە خانەوادەیەکــی 
کرێــکار لەدایــک بــووە. لــە تەمەنێکــی بەراییەوە دەســتی 
بــە کارکــردن کــردووە و لەهەمــان کاتیشــدا قوتابــی 
بــووە تــا دبلۆمــی ڕیــازی و فیزیــک وەردەگرێــت. بــۆی 
ناگونجــێ زانکــۆ بخوێنیــت، لەبــری ئــەوە دەســت دەکات 
بەکارکــردن لەبــواری میتــاڵ و لەحیمکــردن لەشــارەکانی 
ورمــێ و کــەرەج و تــاران و شــاریار. پەیوەنــدی دەکات 
بــە ڕێکخــراوی کوردســتانی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران- 
ــن خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی دژ  ــە چەندی کۆمەڵەوە.ل
بــە جمهــوری ئیعدامــی ئێــران بەشــدار بــووە. ماوەتــەوە 
ئــەوە بڵێیــن کــە هونەرمەنــد کاوە ئەحمــەدی چەنــد 
ســاڵێکە ئێرانــی جێهیشــتووە و لــە واڵتــی ئەڵمانیــا 
گیرســاوەتەوە و بــە گــوڕ و تینێکــی زۆرەوە خەریکــی 

ــگێڕانەیە. ــی شۆڕش ــی هونەری چاالک

سروودخوێنی مارکسیستی

هونەر، هەتا بووه، بەرهەمی هەستی ئینسان بووه
ئینســان و سروشــت، بــووە تــا بــووه،  دوو بــەری کێشــەیەکی 
هەمیشــەیی بــوون. لەســەرەتای ژیــن و بوونمانــەوه، لێک-ئااڵنــی 
ــەر  ــاره. ئەگ ــوە دی ــەردوو الی پێ ــەوەی ه ــەو سروشــت، کاردان ئێم
سروشــت، لــەم کاردانەوەیــەدا، زاڵ بــووه، لێک-ئااڵنەکــه، باســی 
تەکنیــک و زانســته؛ وەک ئــەوەی ئینســان چەرخــی دروســت کــرد! 
ئەگەریــش هەســتی ئینســانیی دەورێکــی زاڵــی هەبــووە، لێــک-
ــاواز  ــس و ئ ــەری لێکەوتوەتــەوه! وەک دان ــی هون ــە چاالک ئااڵنەک
ــووە  و مۆســیقا. سروشــتیترین زانســت و تەکنیکیــش، بێبــەش نەب
لــە هەســتی ئینســانیی و بەوبارەکەشــدا، هونەریتریــن بەرهــەم و 
هەســت نواندنیــش، ســەر بەخــۆ نەبــووە لەسروشــت. فەلســەفەش، 
هونــەرە.  و  زانســت  زینــدووی  و  دیالکتیکــی  لێک-هەڵێیکرانــی 
شــیعر؛  بەئایبــەت  و  هونــەرە  باســەدا،  لــەم  ئێمــە  مەبەســتی 
مەبەســت بەرچــاو خســتنی ڕێبازیکــی ئالترناتیــوە کــە مــن، خــۆم و 

ــم ــازە دەزان ــەو ڕێب ــواری ئ ــە ڕێب ــم، ب چاالکــی هونەری

بزانــم،  مــن  وەک  ناســراو،  هونــەری  بەرهەمــی  کونتریــن 
ــش،  ــەو پێ ــاڵ لەم ــان هەزارس ــکەوته. دەی ــو ئەش ــانی نێ وێنەکێش
ئینســانی ڕاوچــی، وێنــەی نێچیرەکانــی کێشــاوەتەوه، بەنیزەیــەک 
بــکا.  ڕاوییــان  ئاســانتر  بتوانــی  بــەو خەیاڵــەوە  لەتەمــوودا، 
ــەو نینســانانه، نەماونەتــەوه؛  شــیعر و گۆرانــی و هەڵپەڕکێــی ئ
بــەاڵم، ئەگــەر ئــەو ژانــرە هونەرییانــە لەنێــو کۆمەاڵنــی ســاکاری 
بەشــێکە  ئەوانیــش،  هونــەری  ببینیــن،  هاوچەرخــدا  ئینســانی 
ــس و  ــکەوتتر. دان ــانتر و پڕ-دەس ــی ئاس ــۆ ژیانێک ــان ب لەخەباتی
ئــاواز و وێنەگــەری و خۆ-ڕازاندنەوەیــان، بەشێکەلەتێگەیشــتن 
ــەن،  ــری بک ــەن، یارگی ــەوەی باشــتر ڕاو بک ــۆ ئ ــان، ب و تەقەلای
واتــا:  نەیارانیــان؛  بچنەشــەری  یــان  بێنــن  بەبــار  منــداڵ 

ڕەنگدانــەوەی ژیانــی ماددییــان بــووە

بووەتــەوه،  ئینســانی، چینایەتــی  کەکۆمەڵگــەی  لەوکاتــەوەش 
چاالکییانــه،  ئــەم  دواییــدا،  ســاڵەی  دەهــەزار  لــەم  واتــا، 
چینایەتــی!  کێشــەی  کارەســاتی  کاردانــەوەی  کەوتوونەتەبــەر 
لەدووبەرەکــی ئینســان و سروشــتدا، بــەری ئینســانیی، خــۆی، 
بــووە بــەدوو بەشــەوه: دووچینــی دژ-بەیەکــی ئینســانی )کۆیلــەدار 
و کۆیلــە؛ یــان کارگــەر و ســەرمایەدار( لەبەرێکــەوەو، سروشــت 
بەهرەمەنــدی  و  مــاددی  بەشــی  هــەروەک  تــرەوه!  لەبەرێکــی 
لەخــواردن و ئاســوودەیی و ســامانی ژیــان جێــگای کێشــەی ئــەم دوو 
چینەبــووە، مەیدانــی کلتــووری مەعنەویــش وەک چاالکــی زانســتی 
و هونــەری و فەلســەفە و ئایدیولۆجیایــش، دابــەش بــووە. گەرچــی 
مەیدانــی مەعنەویــش، هــەروەک مەیدانــی مــاددی، بەدەســت چینــی 
دەســەاڵتدارەوە بــووە، چینــی ژێردەســتیش بــەاڵم، هەرچەنــدی 
توانیویــە، مــۆری خــۆی لــەم کێشمەکێشــەداوە! مەبەســتی مــن، 
ســەر-دەرهێنانە لــەم ئاڵۆزییــە دوو-ســێ الیەنییــە، کەلەمەیدانــی 
هونەریشــدا، بەدرێژایــی مێــژووی چینایەتــی، جێــگای کێشــەبووه.

مەبەست ئەوەیە هونەر چینایەتییه؟
لەکلتــووری  لەکلتــوور.  بەشــێکە  کــرد،  باســم  وەک  هونــەر، 
مەعنــەوی! کلتــوور، یانــی ژینگــەی دەســتکردی بەشــەر؛ ئــەوەی 
بەشــەر، بــۆ ئاســانکردنەوەو شــکۆدارکردنی ژیانــی، خولقاندوویــە! 
لەڕاوکــردن و کشــتوکاڵ و پیشەســازییەوە بیگــرە هەتــا ئــاواز 
و دانــس و شــیعر و ئــەدەب و ســینەما. بــۆ ناســینی باشــتری 
باســەکە، دابەشــی دەکەیــن بەکەلتــووری مــاددی و مەعنــەوی. 
و  پیشەســازی  و  کشــتوکاڵ  چلۆنایەتــی  بەشــەماددییەکەی، 
تەکنیکــی و هەروەهــا ڕێگاوبــان و شارســتانییەتی و شــتی وای 

ــەر و فەلســەفە  ــە؛ بەشــی مەعنەویشــی، زانســت و هون کۆمەڵگای
و  هەســت  و  تێگەیشــتن  واتــا،  وایــە،  شــتی  و  دابونەریــت  و 
و  و سروشــت  لەپێوەنــدی خۆیــان  ئینســانەکانە  هەڵســوکەوتی 
لەچۆنیەتــی ئــەم ژینگــە دەســتکردەی خــۆی. بــەم جــۆرە، زانســت و 
هونــەر و فەلســەفە و ئایدولوجیــا، لەبەشــی مەعنــەوی کلتــووردا 
دەگونجێــن. ڕای گشــتی ئەمــڕۆ، کەبــۆرژوازی فۆرمــی بــۆ داڕشــتووە، 
هــەر ئــەم بەشــە مەعنەوییــەی کەلتــوور، ئەویــش نــەک هەمــووی، 
دەنێتــە خانــەی کلتــوورەوە؛ هــەر هونــەر و داب ونەریــت؛ تەنانەت 

زانســت و  فەلســەفەش دەباتــە دەروەی خانــەی کلتــوور.

دوو- کاردانــەوەی  لەژێــر  مەعنەوییــەوە،  و  بەمــاددی  کلتــوور، 
الیەنــەی چینــی دەســەاڵتدار و چینــی ژێر-دەســەاڵتی کۆمەڵدایــە. 
بەشــی مەعنــەوی کلتــوور و، بەئاشــکراتریش هونــەر، کەزیاتــر 
مــۆری هەســت و هۆشــی ئینســانی پێوەیــە، تەنانــەت بەشــێوەیەکی 
ڕوونتریــش، دوو-بەرەکــی چینایەتــی کۆمەڵگــە، دەنوێنێتــەوە. 
دەســەاڵتداره.  چینــی  کلتــووری  کۆمەڵــدا،  لــە  زاڵ  کلتــووری 
هەرچەند، هەمیشــەش، هەســتێکی ئینســانی بەرهەڵســت، هەبووە 
لــە چاالکــی کۆمەاڵنــی خەڵکــدا، ڕەنگــی  لــە بەرهــەم و  کــە 
داوەتــەوەو دایمــەش، لەکێشــەدا بــووە لەگــەڵ کلتــووری زاڵ و 
هونــەری زاڵ! بــۆ نموونــه؛ هەڵپەڕکێــی "ڕەشــبەڵەک"، هەمیشــە، 
بەرانبــەر تــەوس و توانــج و هەڕەشــەی دەزگای ئایینــی زاڵ، 
راوەســتاوه. موســیقا و شــیعر و هونــەری خەڵکــی کەبەفۆلکلــۆر 
ناســراوه، گەلێــک هەســت نواندنــی جــوان و ئنســانی لــێ دەر 
دەکــەوێ کەدەشــکەوێتە دژایەتــی فەرهەنــگ و کلتــووری دەســەاڵت 
لەهونــەری کوردیــدا، قانــع، وەک شــاعێریکی ئــاوارەو زۆرلێکــراو، 
وەک  کەســانی  نیــن  کــەم  بێژانــدا،  فارســی  لەنێــو  ناســراوه. 
ڕوودەکــی و زاکانــی و لەئەدەبــی عەرەبیــدا، وەک ئەبــو عــەال 
ــۆرکا  ــازم حکمــەت و ل ــی ن ــەواب و بەتورک ــەر ن موعــەرری و مزەف
بەســپانیایی و ئاراگــۆن بەفەرانســی و گۆرکــی بەڕووســی و بەهــەر 
زمانێــک، ژمارەیەکــی زور شــاعیری بەرهەڵســت و زۆرلێکــراو، 

ناســراون.

لەنێــوان  دەســەاڵتداره،  ئەمــڕۆ  کــە  بۆرژوازیــەش  چینــە  ئــەم 
چینــی  دژی  بــووەو  پێشــڕەو  هــەژدەدا،  تــا  پــازدە  ســەدەکانی 
کــردووه.  خەباتــی  فیودالیســم،  دژی  ســەردەم،  دەســەاڵتداری 
ــەوه.  ــی هونەریشــی گرتوەت ــۆی، مەیدان ــی خ ــە، کات ــەم خەبات ئ
بەمۆســیقا  بــوو،  ئــازادی  کەشــەیدای  بتهۆڤیــن  نموونــه؛  بــۆ 
ئاژوانــدووه.  ئــازادی  بــەرەو  کومەڵگــەی،  شۆڕشــگێڕانەکەی، 
ئــەو ســەمفونیای نۆهەمــی نێــو نــا "ئــازادی" و پیشکەشــی کــرد 
بەئااڵ-هەڵگــری  و  بەئازادیخــواز  ئــەوکات،  کــه،  بەناپولیــۆن 
ــەورەی فەرانســا، دەناســرا! شەکســپیەر، کاتــی خــۆی،  شۆڕشــی گ
بۆچوونــی  و  کەهەســت  خولقانــد  هونــەری  شــاکاری  گەلێــک 
پێــدەدا.  گەشــەی  و  دەنوێنێتــەوە  پێشــڕەو  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
ئەمانــە، گەلێــک شــوێنەواری بی-هاوتــای، لەهونــەر و کەلتــووری 

هێشــتووەتەوە. بەشــەردا، 

بەگوێرەی ماتریالیسمی مێژوویی
بەرهــەم و چاالکــی هونــەری بەشــەر، لەهــەر شــوێنێکی جیهانــدا 
بووبــێ، بەگوێــرەی کلتــوورە ماددییکــەی ئاڵوگــۆڕی کــردووه. ئەگەر 
هونــەری دوو کۆمەڵگــە، کــە کلتــووری ماددییــان وێــک دەچــێ، 
لەگــەڵ یەکتــر بــەراورد بکەیــن، گەلێــک وێچــوون و هاوبەشــبوونی 
تێــدا دەبینیــن کەنیشــان دەدا، هونــەر، هەروەهــا هەمــوو کلتــووری 
مەعنــەوی، بەگوێــرەی کلتــووری مــاددی دادەرژی! هونــەری پێــش-
ســەرمایەداری؛ بــۆ نموونــه، هەڵپەرکێــی کــوردی، گەلێــک وێچــوون 
و هاوبەشــی هەیــە لەگــەڵ هەڵپەرکێــی ســریانیی و ئەرمەنیــی و 

ــش!  ــی و ڕۆمانیایی ــەت ئیرلەندی ــی و تەنان ــی و عەرەبی بەلووچی
بەیــت و بــاو، داســتان گێڕانــەوە بەشــیعری ریتــم دار، لەنێــو 
هونــەری  دەچــن.  وێــک  ســەرمایەداریەکاندا  پێــش  کۆمەڵگــە 
شــێوەی  لــە  جیهانــدا؛  هەمــوو  لــە  ســەرمایەداریش  ســەردەمی 
ــەری، موســیقا،  ــا وێنەگ ــا داســتان، هەت شــیعر نووســینەوە، هەت
ــەری  ــەی هون ــەو ژانران ــم و پەیکەر-تاشــی، هەتــا دانــس و ئ فیل
ــک  ــر وێ ــک دەچــن. ئەوانەزیات ــک وێ ــەوه، گەلێ پاســتیک دەگرێت
دەچــن هەتــا هونــەری پیش-ســەرمایەداری و پاش-ســەرمایەداری 
هەمــان کۆمەڵگــە! بــۆ نموونــە؛ بەیــت و بــاوی کــوردی، زیاتــر، لــە 
بــاالدی ئینگلیــزی پیــش ســەرمایەداری نزیکــە تــا لــە شــیعری قانــع 
و گــۆران! گــۆران بەدیوانــە ئینگلیزییەکــەی "برونــس" دا هەڵدەڵــێ 
و خــۆی، پیشــڕەوی شــیعری نــوێ و نوێکــەرەوەی شــیعری کوردییــه. 
بــا نەشــکەوینە داوی ماتریالیزمــی میکانیکیــی؛ چونکــو هونــەر و 
مەعنەوییاتــی کۆمــەڵ، دەســتبەجێ، بەشــوێن ئاڵوگــۆڕی کلتــووری 
ــاددی کۆمەڵــدا، وەرنەچەرخــاوه. گەشــەی کۆمەاڵیەتــی گەلێــک  م
لــەوە ئاڵۆزتــره. چینــی دەســەالتداری کومەڵیــش، بــە یەکجــاری 
کلتــووری مەعنــەوی و  نەیتوانیــوە هەمــوو هونــەر و زانســت و 
مــاددی کومــەڵ کونتــرۆڵ بــکا و زەهــری پاشــکەوتووی بکاتــە 
هەمــوو خانەیەکــی لەشــی کۆمەڵگــەوه. بــە بۆنــەی بەرهەڵســت 
بوونــی هێــزی پێشــڕەوی ســەر-بەچینی کرێــکار و ســەر بەئــازادی 
و بەرابــەری و بــە هــەزار بۆنــەی دیکەشــەوه، گەلێــک چاالکــی 
زانســتیی و هونەریــی و فەلســەفیی و شــتی وا دەینــە بەرهــەم کــە 
کونترۆڵــی بــورژوازی کۆنەپەرســت دەپووکێنێتــەوه. بۆیــه، ئــەم 
باســەی ئێمــه، بــە مەعنــای ڕەش وســپی کردنــەوەی هەمــوو شــتێک 

نییــە و گەلێــک ســەرنجی وردتــری پێویســت.

لێــرەدا بەجێیــە ئاماژەبکــەم بــۆ گەلێــک بەرهەمــی هونــەری, بــو 
نموونــە ئــاواز, شــیعر, ئــەدەب, ســینەما و... موزیــک و دانــس کــە 
بەبۆنــەی ناوەڕۆکــی رئالیســتییانەوه, یــان، بەبۆنــەی دیکــەوه, 
قســەی دڵــی کۆمەاڵنــی کرێــکار و زەحمەتکێــش، یــان، ئینســانی 
دەنوێننــەوه.  نالەبارییــەکان،  بەرهەڵســتی  و  بەدەربەســت 
ناگــرن,  کارگــەری  ڕاســتەوخۆ هەڵوێســتی  ئەگەریــش  ئەمانــە، 
و  وشــیارانەتر  کــە  دەدەن  زەحمەتکیــش  و  کارگــەر  یارمەتــی 
ئەمانــە،  بچینــەوه.  نالەبارییەکانــدا  بەگــژی  بەکلتوورتــر, 
زاڵبوونــی  بەبۆنــەی  تەنیــا  کــە  گــەورەن  گــەورە  گەنجینــەی 
ســەرمایەوە لەژێــر کەلتــووری ســەرمایەداریدا شــاردراونەتەوه. 
لــێ  خۆیانــی  بەهــرەی  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  ئــەوەش,  ســەرەڕای 
چوارچێــوەی  لــە  هونــەری،  بەرهەمهێنانــی  ئەگــەر،  ئەبــەن. 
هونــەری  ئەگــەر  ببینیــن؛  کومەاڵیەتییەکانــدا،  بزووتنــەوە 
کارگــەری وەک بەشــێک لــە بەبزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی چینــی 
کرێــکار ببنیــن, ئەمانــەش دەبنــە بــەش بەشــێک لــە کلتــووری 
کارگــەری! نموونــەی وا, کەلــەدژی ئادابــی کۆنــی مەزهەبــی و 
ــەت  ــتەمه, بەتایب ــەم سیس ــن. ئ ــەم نی ــتاون, ک ــایەری ڕاوەس عەش
لــەم ســەردەمەی ئیمپریالیزمــدا, مەزهــەب و عیرفــان و ســوننەتی 
پرتــووکاوی دیکــە زور بــەکار دێنــن. بۆیــه, بەرەنــگاری ئــەم 
ســوننەتانه, ئێســتا کاری بــورژوازی نییــه؛ کاری ئێمەیــه! ئــەوەی 
ئەمانــه,  دەکا.  بەئێمــە  خزمــەت  دەبێتــەوە  کۆنەپەرســتی  دژی 
ڕاســتەوخۆ, یــا ناڕاســتەوخۆ, یارمەتــی چینــی کرێــکار دەدا بــۆ 
جوانتــر ڕازاندنــەوەی ژیانــی و خــاراو و پاراوکردنــی کلتوورەکــەی. 
نموونــەی نزیکــی ئەمانــە دەتوانــی گەلێــک لەبەرهەمەکانــی قانیــع 
بــێ یــان فروغــی فەرروخــزاد, یــان ئــاوازی وەک ســەالماتی نادیــە 
مســتەفا، بــۆ دوورتریــش بڕوانیــن دەریایــەک لەبەرهەمــی هونــەری 

و کەلتــووری, لەسەراســەری جیهانــەوه, دێــن بەپیرمانــەوە.

ئەوانــە  کاردانــەوەی  و جوانیناســی،  نــاوەڕۆک  و  فــۆرم  باســی 
لەئاســتی یەکتــر, کەبەگوێــرەی ڕوانگــەی چینایەتــی جۆراوجــۆر، 
نــوێ دەبیتــەوه، خــۆی هەورازێکــی تــرە کەبابەتەکــە گەلێــک 
دەوڵەمەنــد دەکاتــەوه، بــەاڵم ئەگــەر کورتــی نەکەینــەوه، نــەک 
ئــاوا، بەڵکــوو، کتێــب و مەجالــی گەورەتریــش  پێشــەکییەکی 
زیاتــر  بوونــەوەی  ورد  بــا  دەی  داپۆشــێت.  هەمــووی  ناتوانــێ 
بکەوێتــە مەجــال و مــەودای بەرینتــر لەبەرژەوەنــدی بورژوازیــدا، 
بــەاڵم، حاشــا دەکــرێ لەچینایەتــی بوونــی هونــەر! ئــەو، کەهەتــا 
بــۆی کــراوه، چینایەتــی بوونــی کومەڵگەیشــی پشــت گوێخســتووه، 
تێدەکۆشــی بێدەنگــە بــکا لەهــەر ڕاســتییەک کە کێشــەی چینایەتی 
بخاتەبەرچــاو. دوازدە مانگــەش، بەمیدیــا و ســینەما و ئاییــن، 
کەلتــووری دەســەاڵتپارێز و دواکەوتووانەجــو چینایەتــی خــۆی 

بــاڵو دەکاتــەوه، بــەاڵم، کاتێــک ئێمــە دەنگــی خومــان هەڵدەبریــن 
کــە:  دەبێتــەوە  بــەرز  هاواریــان  دەنوێنیــن  خۆمــان  هەســتی  و 
"ئــەوە هونــەر نییــه" "ئــەوە پروپاگانــدەی ئایدیولوژیکــه" و لــەم 
ــی  ــوود، خەریک ــا بالی ــوودەوە هەت ــان، لەهالی ــا خۆی ــانه! چم قس
پروپاگانــدە نیــن بــو هیشــتنەوەی دوواکەوتریــن ڕەســم و یاســا و 

ــان! ــەریعەتی خۆی ــون و ش ــن و قان ئایی

بەڵــێ؛ ســەرەڕای هــەر تێبینــی و وردبوونەیــەک کــە ئــەم بــا 
بەتــە چڕوپــڕ دەکاتــەوه، هونــەر و هەمــوو کلتــوور بەمــاددی 
و  کەکارگــەر  ئەمــڕۆش  ڕۆژی  چینایەتییــه!  مەعنەوییــەوه،  و 
ســەرمایەدار، وەک دوو چینــی ســەرەکی کۆمــەڵ، لەسەراســەری 
دنیــادا، بەرانبــەر یــەک ڕاوەســتاون، هونــەر و کلتــووری بورژوایــی 
و کارگەریــش، ســەرەرای هــەر ئاڵۆزکاوییــەک، زیاتــر لەهەمیشــە 

چینایەتیــن و لەکیشــەیەکی بــەردەوام دان.

هونەری کارگەریی؟
لەســەر ئــەوەی نێــوی چ بــێ، کیشــەم نییــه. کەســێک پێــی دەڵــێ 
پێشــرەو کەســێکی تــر دەڵــێ هونــەری ئالترناتیــو یــا هونــەری 
بەرهەڵســت یــا هەرچــی... کیشەلەســەر هونــەر و کلتوورێکــه، 
کەڕێــگا خۆشــکەری ڕزگاری ئینســانە و ژیانــی گــەش و ئــازاد 
ــن و  ــری ئەمەی ــه! ئێمەالیەنگ ــۆ دای ــی لەئاس ــوو هەمووان ــاد ب و ش
بەرهەڵســتی هونەرێکــی ڕێگــر و چەواشــەگەر دەبینــەوە کەهەســت 
و هــۆش وچاالکــی کۆمەاڵنــی خەڵــک ژارخــواردوو دەکات. ئێمــە 
ئەمانــەوێ  و  تایبەتیــن  ڕێبازێکــی  خەمخــوری  نیــن!  بێایــەن 
هەســت و چاالکیمــان ئــاوی هەرێــز نەدێــرێ! بۆیــه، جێــی خۆیەتــی 
ئــەم ئامانجــە ڕوون بێتــەوه، تــا هــەر هەرزەبێژێــک، یــان هــەر ئــا 
ییــن پەرســتێک، نەتوانــی "ســینەزەنی" و نیــوە نــووزەی عیرفانــی 
کارگەریــی,  هونــەری  بۆیــه,  ڕزگاریمــان.  بەرهەڵســتی  بکاتــە 
کۆمەاڵیەتــی  بزووتنــەوەی  هونــەری  ڕەنگدانــەوەی  بەمەعنــای 
ــەم مەبەســتە  کارگــەری دژ بەســەرتاپای ســەرمایەداری, زیاتــر ئ
دەنوێنێتــەوه. بــۆ ئــەوەی باشــتر بزانیــن ئــەم هونــەرە ئالترناتیــوە 

چییــه، پێشــدا بزانیــن چــی نییــه!

هونــەر و کلتــووری ئێمــە هــەر ئەوەنییــە کەباســی کارگــەر بــکات! 
ــرەی  ــاراوه. بەگوێ ــە ئ ــەر بێنت ــی کارگ ــش باس ــە بۆرژوازی لەوانەی
بەرژەوەنــدی خــۆی و بەکلتــووری پرتــووکاوی خــۆی، لەوانەیــە 
ــه، بکاتــە ئایدییەلــی کۆمــەڵ.  کارگــەری فەرمانبــەر و ژنــی کۆیل
کلتووریــک کەباســی دەرد و ژان و ڕێــگای ڕزگاری بێنێتــە کایــەوه، 
و  نیــوە  ڕزگارییەکــی  بورژوازییــەوه،  لەڕوانگــەی  لەوانەیــە 
ــەر  ــان ه ــان، ی ــە ئامانجم ــووک، بکات ــی بچ ــەواو لەمەینەتێک نات
بەپێچەوانــه، شــەوارەمان بخــا بــۆ دنیایەکــی پــر لەکێشــە و 
ناتەبایــی ناسیونالیســتی، یــان وەعــدەی بەهەشــتی پاشــمەرگمان 
پێبــدات و بمانکاتــە دەرویشــی خــۆی! بەشــی زۆری گۆرانــی و 
موســیقای میدیــای بــۆرژوازی باســی کروزانــەوەی ژنــە بەدەســت 
ڕۆشــنایییەک  ســەرکۆنەکراوه،  هونــەرە  ئــەو  پیاوســاالرییەوه؛ 
بــۆ ڕزگاری لەپیاوســاالری نــادا بەدەســتەوە و کیشــەکە لەمــل 

ناکاتــەوه.

کلتــووری ئێمــه، بۆیــه، بەرهەڵســتی هەمــوو ئەفیونێکــی هۆشــبەر 
دەبێتــەوە و ژیــان وەک تاقــە مــەودای خوشــی و شــادی دەبینــی 
و خوشەویســتییەکی بەریــن دەخەملێنــێ. کلتــووری ئێمــە خــۆی 
نابەســتیتەوە بەنامــووس پەرســتی و بەنــد وبــاری یاســای کۆنــەوه. 
جوابی ڕەســم و ئایین و یاســای ســەرمایەی کۆنەپەرســت ناداتەوە 

و ئاواتــی نــزم ناکاتــە ئاســۆی جەمــاوەر.

هونــەری ئێمــه، هونــەر و کلتــووری تــا ئێســتای ئینســان، وەک 
دەســکەوتێکی مێژوویــی چەنــد هــەزار ســاڵه، وەک پاشــەکەوتێکی 
بەنــرخ، هەڵدەســەنگێنێ؛ بــەاڵم، کاتێــک کــە خــۆی شــوێنەوارێکی 
نوێــی هەیــه؛ کاتێــک ئاســۆی ڕزگاری یەکجــاری ناســیوه، شــوێنی 
کلتــووری کــۆن ناکــەوێ و هونــەری دواکەوتــوو، هەســتی بــە شــوێن 
خۆیــدا نابــا! گــۆران و حافــزی شــیرازی و شەکســپیەر و مــوزارت، 
بــۆ کلتــووری ئێمــە، گەنجینــەی گــەورە گــەورەن؛ بــەاڵم ئێمــە، 
بــە شــێوەی خۆمــان، بەکاریــان دێنیــن. ڕەخنەگریشــمان هەمیشــە، 
بەردەوامــه؛ نــەک هــەر لــەوان، رەخنــەی داهێنەرانــە لــە خۆشــمان 
بــەردەوام دەبــێ و هــەوڵ دەدیــن کــۆت و زنجیــری کــۆن و نــوێ، لــە 

کلتــووری خومــان و لــە هونــەری خومــان داماڵیــن و رێــگا بــۆ گەشــە 
کردنــی هونــەر، خــوش کەیــن.

دەفــڕێ  هونــەر،  و  زانســت  باڵــی  بەهــەردوو  ئێمــه،  کلتــووری 
ئــازادی  ئاســۆی  بــەرەو  یەکجــاری،  رزگاری  ئاســۆی  بــەرەو  و 
ــی  ــتیمان بەروانگەیەک ــێ. بۆیــه، پێویس ــان هەژێن ــووان، دەم هەم
زانســتی و کۆمۆنیســتی تێــر وتەســەل هەیــه! مەبەســت  لەڕوانگــەی 
و  وشــیار  لەکارگــەری  پێشــرەوه،  دینامیســمێکی  کۆمۆنیســتی، 
ئینســانی داهێنــەر کەبەهیــچ شــتیک کەمتــر لــەرزگاری یەکجــاری 

لەهەرچــی ســتەم و چەوســاندنەوەیه، ڕازی نابــێ.

میــژوو، کۆنــه؛ چونکــو،  کلتــووره، لەبارێکــەوه، بەقــەد  ئــەم 
هەمــوو  بەدرێژایــی  پێشــرەوە  تێکوشــەری  ئینســانی  میراتگــری 
نواندنــی  وهەســت  هەڵپەڕکــێ  و  شــادی  میراتگــری  مێــژوو! 
ــرەو  ــەرەتای ژینییــەوه. هــەر هونەرێکــی پێش ئینســانییه، لــە س
و  میــرات  مێژووییــدا،  وەرچەرخانێکــی  لەهــەر  بەرهەڵســت  و 
دەســکەوتی ئێمەیــە؛ هەســت بزوێنتریــن ســیمفونیاکان، تەناتــەت 
ــی و  ــەدژی کویلەت ــەر، ل ــک و هون ــەی موزی ــەم ئاخران شــەپۆڵی ئ
مەینــەت و لــە ستایشــی شــادیدا؛ دەســکەوتی ئێمەیــه. گەرچــی، 
لــەو چوارچێوانەشــدا نامێنینــەوە و بــۆ ستایشــی شــادیش، هەمــوو 
بارێکــی  لــە  ســنوورێکی کومەڵگــەی چینایەتــی تێدەپەڕێنیــن. 
دیکــەوە، ئــەم کلتــوورە، هــی ئــەم یــەک دوو ســەدەی دواییــە و 
هاوعومــری خەباتــی چینــی کرێــکاره! بۆیــه، مــن لەگــەڵ ئەوانــەم 
دوو  بــە  کــە  کلتووریــک  "کارگــەری"؛  دەلێیــن  کلتــوورە  کەبــەم 
باڵــی هەســتی بــێ ســنوور و زانســتی کۆمەاڵیەتــی کۆمۆنیســتی 
ئــەو چینــه، دەفڕێــت؛ ئــەم کلتــوورە، کــە لــە ســەرەتای مێــژووی 
ئینســانییەوه، خەریکــی بنــج بەســتن بــووە، لــەم دوو ســەدەی 
دواییــدا گەشــەی کــردووه.  کەســانی وەک "هاینریــش هاینــه"، 
"ماکســیم گورکــی"، "برتولــد برشــت"، "ئاراگــون" و "جەوهیــل" و 
"نــازم حیکمــت" چەنــد ئەســتێرەیەکی ئــەم ئاســمانەن؛ ئیتــر بــا، 
ــدی فەرهەنگــی بەشــەریش،  شەکســپیەر و حافــز و هــەزاران دوون
ــن. ــکار، دابنێی ــی کرێ ــی چین بەمیراتــی ئینســانی، پێــش هەبوون

ئــەم هونــەره، ڕێگریشــی هەیــه. یەکــەم بەرهەڵســتمان چینــی 
ســتەمگەره. چینــە ســتەمگەرەکان، بــە هونەرییانــەوە و تەنانــەت 
بــە بەشــەکانی دیکــەی دەســەاڵتییانەوە، لەسەراســەری مێــژوودا، 
کۆمەاڵنــی خەڵکیــان بەشــەوارە خســتووه. لــەم ســەدانەی دواییــدا، 
ــە پەیکــەری ســەرمایەداریدا خــۆی دەنوێنــێ.  چینــی ســتەمگەر، ل
ئــەم چینــە، کــە لــە ســەرەتاوە، دژی نیزامــی کۆنتــری فیئــوداڵ، 
ئــازادی  ڕێگــری  ئیتــر،  دەمێکــه  بــوو،  پێشــڕەو  و  شۆڕشــگێڕ 
ئینســانه. لــە ســەردەمی شــەڕە جیهانییەکانییــەوە، لــە سەراســەری 
جیهانــدا، دژ بــە پێشــڕوی و گەشــەکردنە. ئــەم هێــزە، نــەک هــەر 
ــە  ــش ل ــامانی کۆمەڵگای ــا و س ــەی زۆری مێدی دەســەاڵتدارە، زۆرب
دەســتیدایە و دەتوانــێ هونــەری چەواشــە بڕازێنێتــەوەو بــە چــەق و 
لــووری دژ بــە ژن و دژ بــە ئــازادی و بەرابــەری، کۆمەاڵنــی خەڵــک 
بــە شــەوارە بخــا. بۆیــه، ڕێبــازی ئێمــە، پێویســتە میلیتانــت بــێ 
و بچێتــەوە بەگــژ نەریــت و کلتــووری بورژواییــدا. کلتوورێــک کــە 
ــی  ــو نەریت ــن داب ــەوەی پرتووکاوتری ــی زیندووکردن ئێســتا خەریک
چینــە کۆنترەکانــە و خۆیشــی، هیــچ نیشــانەیەک لەئــازادی و 
ــاوه، نابــێ بتوانــی  ــەدەکانی پێشــووی پێــوە نەم ئازادیخــوازی س

چیــدی ڕێگــر بــێ و ڕێونکــەر بــێ.

کاتێــک ئەڵێیــن کلتــووری کارگــەری، مەبەســتمان ئــەم کلتــوورە 
ئالترناتیوەیــە کەبەشــێکە لەخەباتــی مێژوویــی چینــی کرێــکار 
ــەم  ــەر ل ــە هون ــی ک ــگای خۆیەت ــه، جێ ــووان. بۆی ــۆ ڕزگاری هەم ب
روانگەیــەوە ســەیر بکــرێ و بــەم پێوانەیــه، ڕەخنــەی لــێ بگیــرێ.  

دیــاره، ئــەوەی ڕەخنەدەگــرێ، لەوانەیــه، لەگــەڵ ئــەم بەرژەوەنــد 
و بۆچوونــە نەبــێ و، هــەر بەشــێوەی کــۆن، تاوانبارمــان بــکا. 
ئــازادی ڕادەربریــن، دیــاره، بــۆ هەمووانــە و بــۆ ئەوانــەش هەیــه. 
ئێمــەش تێدەکوشــین، لەمەجالــی خۆیــدا، بــەر هەڵســتی ببینــەوه. 
هــاو  و  هاوشــادی  و  لەهــاودەرد  وشــە  ڕووی  بــەاڵم،  لێــرەدا، 
بۆچوونــه، کــە بەڕەخنــەی داهێنــەر، ڕێــگای بــەرەو پێشــی کلتــوور 

و هونــەری کارگــەری خــۆش بکەیــن.

ــازادی" دا  ــۆ ئ ــی " ب ــە کۆبەرهەم ــە پێشــتر ل ــەم دەق ــی : ئ تێبین
باڵوکراوەتــەوە.

موسلیح شێخولئیسامی )ڕێبوار(
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات8 بانیژەی ئەدەب و کلتوورژمارە١٠  شوباتی٢٠٢١ 

عەبدواڵ سڵێمان ) مەشخەڵ( دەینوسێت

 لیبراڵیــزم    ئایدۆلۆژیــای ئەمــڕۆی ســەردەمی 
بەگوندکردنــی  و  ســەرمایەداری  جیهانگیریــی 
ئەلتەرناتیــڤ  تاکــە  وەک  زەوییــە.  هەســارەی 
لەکــۆی ســەرجەم هەوڵەکانی بــۆرژوازی لەمەیداندا 
بەرچــاو  پاشەکشــەی  توانیویەتــی  بێڕکابــەر 
کااڵیەکــە  بــکات.  سۆشیالیســتیی  خەباتــی  بــە 
بەرژەوەندییەکانــی  پاراســتنی  بەبــااڵی  پــڕ 
لــەدژی  چینایەتیــدا  ملمانێــی  لــە  بــۆرژوازی 
چینــی کرێــکار دووراوە. هەژمــوون و بااڵدەســتی 
ــە و کاریگــەری لەســەر تــەواوی  ــەم ئایدیۆلۆژیای ئ
و  بەئــەدەب  مرۆڤایەتــی،  ژیانــی  کایەکانــی 
بــە پاشەکشــە و ملمانــێ  هونەریشــەوە، بەنــدە 
ســەرمایەداران.  و  کرێــکاران  کۆمەاڵیەتییەکانــی 
ئەدیبان و هونەرمەندان و بیرمەندان و نووســەران 
و  زانکــۆ  و  وەردەگــرن  خۆیــان  شوناســی  لێــرەوە 
هەناســە  دەربیچەیــەوە  لــەم  ئەنســتیتۆکانیش 
دەدەن. گەشــە و ئاســتی خەباتــی چینایەتــی لــە 
کۆمەڵگــە جیاجیــاکان کاریگــەری هەیــە بەســەر 
ئاســتی  چەنــد  ئایدیۆلۆژیایــە.  ئــەو  هەژموونــی 
گەشــەی خەباتــی سۆشیالیســتیی کرێــکاران لەســەر 
بێــت، ئەوەنــدە ئــەم هەژموونــە کاڵ دەنوێنێــت. 
کرێــکار  چینــی  پاشەکشــەی  بەپێچەوانەشــەوە 
لەبەرامبــەر ســەرمایەداری، هەژموونەکــە تۆختــر 
و زەقتــر دەکاتــەوە. لــە کوردســتان لــە هــەردوو 
دەیــەی هەشــتاکان و نەوەدەکان،بەهــۆی گەشــەی 
کرێــکاران  لــە  جگــە  سۆشیالیســتی،  خەباتــی 
لــە  زۆریــش  ژمارەیەکــی  کۆمۆنیســتەکان،  و 
ــی  ــە ســەنگەری چین ــاڕازی خزابوون ــۆرژوای ن وردەب
کرێــگار و لەوێــوە قەڵەمەکانیــان خســتبۆوە گــڕ 
خەباتــی  دڵســۆزی  و  نووســەر  وەک  خۆیــان  و 
چینایەتــی کرێــکاران دەناســاند. ببوونە قســەکەری 
ئەدەبیاتــی کرێکاریــی و لــەزۆر حاڵەتــدا وەکــو 
واریســی ئــەو ئەدەبیاتــە دەدوان. بــەاڵم لەگــەڵ 
پاشەکشــەی خەباتــی کرێــکاران بەتایبەتــی لــە 
ــەی  ــە دوو دەی ــە ل ــەدەیەوە، وات ــەم س ــەرەتای ئ س
ناڕازییــەش  وردەبــۆرژوا  توێــژە  ئــەم  ڕابــردوو، 
نــەک هــەر پاشەکشــەیان کــرد، بەڵکــو کەوتنــە 
خــۆ هەڵواســین  و  لیبڕالــزان  بــە  خــۆ  هەڵپــەی 
بــەم ئایدیۆلۆژییــە دژە ئینســانییە. هەندێکیــان 
ناوەکانیــان گــۆڕی و هەندێکــی تریــان ســەنگەریان 
لــە کرێــکاران و خەباتــی چیانیەتــی کرێــکاران 
داکۆکیکــەری  بــە  بــوون  بەشێکیشــیان  و  گــرت 
لیبڕالیــزم و گاڵتەپێکــەری ئــەو کەلەپــوورەی کــە 
پێشــتر پڕۆپاگەندەیــان بــۆ دەکــرد. ئیتــر ڕادەی 
ئۆپۆرتۆنیســت بوونــی ئــەم توێــژە بەجۆرێــک بــوو 
لــەالی کۆمۆنیســتەکان، کۆمۆنیســت بــوون و لــەالی 
ئەنتــی  و  لیبڕالیــزم  لیبڕالیزمیــش،  نووســەرانی 
کرێکاریــی خۆیــان نەدەشــاردەوە و وەک نــە بایــان 
دیبــێ و نــە بــاران، لــە لیبڕاڵیســتێک لیبڕاڵتــر 
هــەر  لەژێــر  دوێنــێ  ئەگــەر  ئەمانــە  دەرچــوون. 
ــەوە توانیبێتیــان مەعدەنــی ئەســڵی خۆیــان  ناوێک
ــی  ــەری کرێکاری ــە وەک نووس ــارنەوە و ڕیاکاران بش
دەربکــەون، ئــەوا ئەمــڕۆ دەمامکەکانیــان کەوتــووە 
بــە  بەچاوگێــران  بــووە.  ئاشــکرا  ناواخنیــان  و 
مێــژووی نوێــی نووســەران و ئەدیبانــی بەنــاو چــەپ 
نووســەرە  لــەو  لیســتێک  دەتوانیــن  کرێکاریــی  و 
ــی  ــە دەمامک ــن ک ــە ببینی ــە وردەبۆرژوازییان ناڕازیی
ڕارایــی و ئۆپۆپرتۆنیســتییان بەســتووە. دەمامکێــک 
نــەک بــۆ خۆپاراســتن لــە پەتــای کۆڤیــدی ١٩، 
بەڵکــو بــۆ خۆپاراســتن لــە بچووکتریــن بەرژەوەندی 

ســەرمایەداران. بــە  دژ  کرێــکاران  چینایەتــی 

 عومەر خەتات  
بــۆ یەکــەم جـــــار چــاوم کــردەوە بیـــــنیم لــە نــــاو لینجاوێکــی تــــاریکدام، نەمزانــی مــن کێــــم و لــە کوێــــوە 
هاتووم و لێــــرەدا چی دەکەم! ئاســـــمانێکی ڕەش و تــــەڕ چواردەوری تەنـــــیبووم. جارجارە پەڵەیەکی ســوور 
لــەم ســوچ و ئــەو ســــووچی تاریکــــیەکەدا بەدەردەکــەوت و منیــــش خێــرا ســەرنجم دەچوونــە ســەری. کۆمەڵــە 
ــان دەدا بــە بێــــدەنگی خەڵوەتگاکــەم و منــــیش بــە پەرۆشــــەوە گوێــــم بــۆ شــل  دەنگێکــی جۆراوجــۆر دڕیــ
دەکــردن بەبــێ ئــەوەی لێـــــیان تێبــــگەم، بــەاڵم لــە نــاو هەمــوو ئــەو دەنگــــانەی کــە دەهـــــاتنە گوێــم و ئارامــی 
پێدەبەخشــــیم دەنگــی ترپــــەی دڵــی دایکــم بــوو، زۆر ئاســان دەمتوانــی لــە دەنگەکانــی تــری جیــــابکەمەوە. 
دەمزانــی لــە دەرەوەی ئــەم جیهــــانە تــەڕ و تاریــــکەی خۆمــدا، جیهــــانێکی تریــش هەیــە و چاوەڕێــی هاتـــــنی 
مــن دەکات. بــەاڵم زۆر دڵنیــــا نەبــووم لــەوەی کــە ئایـــــا دنیــــــاکەی دەرەوە ئارامبەخشتــــرە لــە دنیـــــاکەی 

خــۆم یــان ئاڵۆزتــرە!

ــدە  ــەر ئەوەنـــ ــدا، ه ــە دوایــ ــەك ب ــات و قیــژەیــ ــەك هــ ــوو، زرمەی ــی زۆر ب ــە هاوارهاوارێک ــم ل ــك گوێ رۆژێ
بــوو هەســتم کــرد دووســێ جــار بەمــاو ئــەوالدا کەوتــم و لــە هــۆش خــۆم چــووم. نازانــم چەنــدی خــــایاند، 
ترپــە خێــــراکانی دڵــی دایکــم هێــنامیـــانەوە هــۆش خــۆم. دەنگــی گریــــانی دایکــم لەڕێــــی هەنــــاسە قــووڵ و 
پچڕپچڕەکانیـیـــەوە دەگەشــــتە گوێــــی مــن و منیــش بەبــێ ئــەوەی بــە خــۆم بــــزانم لەگــەڵ ئــەودا دەگریـــــام. 

ــاوە و مــن بۆچــی دەگریــم!  نەمدەزانــی لــەدەرەوەی ماڵــە گــەرم و ئارامەکــەی نــاو دایکــم چــی قەومــ

تا دەهــــات ماڵەکەم و لەگەڵیشــــیدا هەناســــەکانی دایکــــم تەنگــــتر دەبوون. هەســــتم کرد ئیتــــر کاتی ئەوە 
هاتــووە بێــــمە دەرەوە. ڕۆژێـــــك دوو دەســــتی گــەورە، زۆر گــــەورەتر لەوانــەی خــۆم هاتــــن و ســــەریان گرتــم 
ــر،  ــر، ڕووناكت ــاکەی خــۆم، گەورەت ــا دنیــ ــوو ت ــاوازتر ب ــایەکی زۆر جیــ ــنامیانە دەرەوە. دەرەوە دنیــ و هێـــ
ــام و نازانــم بــۆ لــەو  ــاتە پێشــچاو. تۆزێــك ترســ ــامناکتر دەهــــ ــاتر و کەمێــك ســـ پــڕ دەنــگ و ڕەنگــی زیــ
کاتــــەدا نــاو قوڕگــم پــڕ بــوو لــە گریــــان. ئــەو ژنـــــەی کــە دەریهێـــــنام، قوماتــــەی کــردم و خســـتمییـــــە ســەر 
ســنگی دایکــم، لــەو کاتــەدا بۆنــی دایکــم و ترپەکانــی دڵــی ئارامیــــان کردمــەوە. زۆری نەخـــــایاند دەرگای 
ژوورەکە کرایەوە و پیــــاوێکی چوارشــــانەی گەورەی سمێـــــڵ زل هــــاتە ژوورەوە، باوکم! پێـــــیان وت پیرۆزە و 
کۆرپەکــەت کچــــە! گرژییـــــەك کەوتــە ســــەر دەموچــاوی باوکــم، تووڕەبــوو، هــەر لەوێـــــدا تفیکــی کــردە دایکــم 

و ڕۆیشــــــتە دەرەوە!. بەشــێك لــە تـــــفەکەی باوکــم بــەر منـــــیش کــەوت!. 

ئێـــستا لە گریــانەکانی دایکم تێدەگەم!

ئۆسلۆ

١-١-٢٠٢١4

گرنــگ نییــه  چه نــد كتێبــت هه یــه ، گرنــگ ئه وه یــه  چ 
ده نووســی و چــۆن ده نووســی )لــه  ڕاســتیدا لــه  دنیــای 
و  چه ندایه تــی  دیكــه ،  شــتی  زۆر  وه ك  نووسینیشــدا 
و  هــزره   نووســین  گرنگــن(.  به یه كــه وه   چۆنایه تــی 
ــه   شــێوازه  )شــێوازی ده ربڕیــن و گوتــن(. نووســین واتای
و  )ڕاســت  دروســت  و  ڕاســت  كاریگــه ری  زمانێكــی  بــه  
دروســت لــه  ڕووی بنه مــای ڕێزمانــه وه (. ئیســتاتیكای 
لــه  شــێوازی ده ربڕیــن و  نووســین )ئــه ده ب و شــیعر( 
گێڕانــه وه  )گوتــن( دایــه ؛ بــه اڵم لــه  پشــت ئیســتاتیكادا 
ــی  ــا زمان ــه  ده كا. وات ــه  قس ــه ، ك ــه وه  واتای ــه  ئ هه میش
ــتییه كه ی  ــین. ڕاس ــی نووس ــن و زمان ــی گوت هه یــه : زمان
ــش  ــه م زمانی ــكا، ه ــوان ب ــان ج ــێ زم ــا ده توان ــه م وات ه
ئێمــه   بــكا.  كاریگــه ر  واتــا  ده توانــێ  )شــێوازیش( 
ناتوانیــن واتــا ببینیــن، ئه گــه ر زمــان نه بینیــن )واتــه  
ــه   ــه م گه یاندن ــان ه ــه ی زم ــه وه (. وه زیف ــان نه خوێنین زم
ئیســتاتیكایه   هــه م  واتــا(،  و  ده اللــه ت  )گه یاندنــی 
ئــه م  ده ربڕیــن(.  و  وشــه   جوانــی  چێــژی  )به خشــینی 
حاڵه تانــه  وه زیفــه ی هه مــوو جــۆره  نووســینێكه  و لــه  
بــه   ده بــن؛  به رجه ســته   نووســینێكدا  جــۆره   هه مــوو 
ــه   ــك نیی ــچ ئه ده بێ ــه ده ب و شــیعردا. هی ــه  ئ تایبه تــی ل
لــه   ئیســتاتیكا  ئه گــه ر  ئیســتاتیكادا؛  ده ره وه ی  لــه  
ئــه ده ب دابماڵــی، ئــه وا ئه ده بیــش لــه  ئــه ده ب ده كــه وێ.

ئێمــه  هیــچ ئــه ده ب و هیــچ نووســینێك ناخوێنینــه وه ، 
ئه گــه ر چێژمــان پــێ نه به خشــێ )پاشــانیش كه ڵــك و 
ســوودی مه عریفــی(. هه ندیــك جــار ئیســتاتیكا )چێــژی 
ئیســتاتیكی( لــه  ئه ده بــدا بــه  پێــش زه روره تــی ســوود و 
كه ڵــك ده كــه وێ و ئێمــه  ته نهــا بــۆ چێــژ و بــه  پاڵنــه ری 
چێــژ ده قێكــی ئه ده بــی ده خوێنینــه وه . لێــره وه  هه ندێــك 
جــار ڕه گــه زی ئیســتاتیكا لــه  ئه ده بــدا وه پێــش ڕه گــه زی 
واتــای مه عریفــی ده كــه وێ؛ یــان بــا بڵێیــن ئــه م ڕه گــه زه  
لــه  نــاو چێــژی ڕه گــه زی ئیســتاتیكادا خــۆی ده شــارێته وه   
و خوێنــه ر بــه  ڕوونــی نایبینــێ و زۆر بایه خــی پــێ نــادا. 
جوانــدا،  وشــه یه كی  هه مــوو  پشــت  لــه   ڕاســتییه كه ی 
واتــای  لێــره وه   هه یــه .  جوانیــش  فكرێكــی  و  خه یــاڵ 

جــوان، ڕۆحــی هه مــوو ده قیكــی جوانــه . 

به ختیار محه مه د

)١(
ficto- onisئــەدە ب جۆرێکــە لــە خــە یاڵکــردن چمکــی
کــە چاوگــە کــە ی fingere-یــە بــە مانــای بکــەر دێــت 

ئــە ویــش یانــی

نیــگا کــردن ،درۆکــردن ، فریــودان دێــت .ئیتــر خــە یاڵــی 
ئافرانــدن لــە کورتــە جیرۆکــدا خــە یاڵکردنــە :ڕووداوێــک 
یــان رووداوێکــی  دابــێ  نــە  کــە ڕووی  ئــە گێڕێتــە وە 
قــە ومــاو دە گێرێتــە وە ، بــەاڵم بــە حــە دەس تانــۆ 

ــە وە  ــرێ ئەدات ــە گ ــی ڕووداوەک پۆیەکان

بــە اڵم لــە هــه مــوو بووارێکــدا نیــگای ســە رەکــی لــە 
ڕەنــگ رشــتنی جوانییــە بــە ر لــە ڕاســتی گێرانــە وە . 
ــە کــی ســەرو واقــع دە ئافرێنــێ  کورتــە چیــرۆک دوونیای
ــە وە ســەرچاوە دە گــرێ  ــە واقع ــی ل کــە کــە رەســتە کان
. بــە واتایەکــی تــر خــە یاڵکردنێکــی ڕووتــە ، ئــە ممــا 
گێرانــە وەی ڕووداوێکــدا کــە بــە واقــع نامۆیــە. هــه نــدێ 

ــە وەی . ــە جــۆری گێڕان ــر ل ــێ هــه ندێکــی ت ــاوەوەی دە نوێن ــای ن ــە دونی ــە ی ل ــە ک ــرۆک جوانیی ــە چی کورت

)٢(
دواتــر کورتــە چیــرۆک بــە درێــژای مێــژوو چــە نــد شــێوازێکی لــە گێرانــە وە بــار هێنــا وە، ڕە نگــە ئاینــی بــێ یــان 

داســتان یــان ئەنســرۆبۆلۆژی بــێ، یــان وردە وردە کامــل بــوون یــان کەهنووتــی یــان رە مــز ی .

)٣(
بــا فکــر لــە نووســەرێکی کورتــە چیــرۆک بکــە ینــە وە لــە لــە حــزەی ئافراندنــە ئــە دە بییــە کــە یــدا ، دە بینیــن 
بیــر لــە کێشــە یــە ک دە کاتــە وە ، دواتــر خــۆی ئامــادە دە کات ئــە م کێشــە یــە تــا شــێوازێکی ئــە دەبــی وەربگــرێ 
دەســت دە کات بــە نووســین. ئــە وســەرەتا بــۆ لێکدانــە وانــی هیــچ شــێوازێکی نــی یــە بــە اڵم سیســتە مــی نــاوەوەی 
هــه ســتە کانــی بــۆ وێنــە پێدانــی ئــە و لێکدانــە وە بازێکــی پــێ ئــە دا بــۆ گرتنــی وێنــە کان ســەرەتاو ناوەنــد و 
کۆتایــی دواتــر ئــە م سیســتە مــە داینامیکــە ســەرەتا لێکدانــە وە کانــی موجــەرد و ســاکار بــوو حالــە تــە کــەی بــە 
کۆمــە ڵێــک زنجیــرەی وێنــە یــدا دەڕوا تــا یــە ک بــە یــە کــی لــە یــە ک تێهــە لئــە کێــش دە بــن ئــە م وێنــە یــە ش 
تەنهــا چوارچێــوەی سروشــتی لــە گــە شــە و هــه ڵدانــی سیســتە مــی دینامیکــی هــه ســتە کانــی ســەرەتاییەکە وابــێ 
ئافراندنــی نووســەری کورتــە چیــرۆک لــە وەدا دەبینیــن کــە لــە موجــەردە وە دەروا بــۆ مــە لمــوس لــە گشــتییە وە بــۆ 
تــاک لــە سیســتە مــە وە بــۆ وێنــە دواتــر شــێوازی سیســتە مــە کــە گــە ر نــە گــۆر بــێ یــان گــۆراو ئــە وە وابــە ســتە 

یــە بــە حالــە تــی دەروونــی نووســەرە کــە و بــاری رۆشــنفکری ئــە و ه وه. 

)4(
ــە هــه  ــا ل ــۆ دوونی ــە هــۆش ب ــگا کــردن ل ــە نی ــە ل ــە یی ــا بازدانێکــە یانــی بزوتنــە وەی بازن ــان روئی حــە دە س ی
لکشــان و بزوتنــە وەدا بــۆ هێــور بوونــە وەو خامــۆش بــوون دواتــر بــە پێچــە وانــە وە نووســەر ئــا لــە م نێــوەدا هــه م 
ســەرەتای چیرۆکــە کــە ی لــێ بــە دیــار دە کــە وێ هــه م کۆتاییــە کــە ی. ئــە وەشــی وابــە ســتە یــە بــە نــاوە راســتە 
وە وەک دە ڵێــن خــوا دە گێــڕێ. ئــا لــە م پرۆســە یــە دا ســەرو ڕوالەتــی کــە ســە کان تــا بــە کات و شــوێنە وە دە 
گا لــە نووســەر خــۆی بــە دیــار دەخــا نووســینە وەی ئــە م رووداوە بــۆ نووســەر ئیــدی دە بــێ بــە گــە مــە یــە کــی لــە 
زەتبــە خــش .بــە الم لــە هــه مــووان گرنگتــر دروســتکردنی گرێیــە کــە و دواتــر چــارە ســەری ئــە و گرێیــە دواتــر 
لــە پــاڵ روئیاکــە وە ڕێکخســتن و شــێواز نــە خشــی خــۆی لــە تــان و پــۆی چیرۆکــە کــە دە گێــڕێ وا چاکتریشــە بــۆ 
چیــرۆک نــووس خــۆی لــە هــه ڵچوونــی ســاتە وەختــی ڕووداوەکــە تــا ســارد دە بێتــە وە خــۆی بــە دوور بگــرێ تــا 
لــە حــزە کان دیقــە ت بــدا و ببــێ بــە یادێــک لێــرەدا جیاوازییــە ک هــه یــە لــە نێــوان لــە حــزە ی هــه ســتی خــۆ 

بــە خــۆ دە گــە ڵ هــه ســتی روئیایــی 

دە بینــی لــە لەحــزە ی یــە کــە مــدا نیگــە ران کــە رو قێــزە ونــە بــە الم لــە لــە حــزە کــە ی تــردا تێهــە ڵکێــش بــە 
روئیــا ئــە و لــە حــزە خــۆ بــە خــۆ وەرەســکە رە دە بــێ بــە یارییــە کــی لــە زە ت بــە خــش. بــە مانایــە کــی تــر لــە 

حــزە یــە ک تێــدا لــە هــه ڵچــوون و نیگەرانیدابوویــن 

دواتر ئە و لە حزە یە مرد دواتر ژیایە وە و بو بە ئیستاتیکا .

سەرچاو: / فن القصة انريكى اندرسن 

٢٠٢٢/١/١٢

کەرکووک 

بەرزان بابەشێخ

یەکێــک لــەو شــوێنەوارانەی ســااڵنی زیندانیــم، بەتایبــەت 
چەنــد مانگــی یەکەمــی لێکۆلینــەوە لەگەڵــم، زیندانــی ژوورە 
ــدا  ــەر دەروونم ــێدارەکانی ســەردەمی بەعــس بەس ــک و ش تاری
بەجێیهێشــتبوو،پتر لە ئازاری پشــتم بەدەســتییەوە دەمنااڵند. 
ــدا ڕەت  ــزێ زەالم ــەردەم ڕی ــەو ســاتانەی بەشــوێنێکدا و بەب ئ
بوومایــە، هەســتێک ناخــی داگیــر دەکــردم. لــەژوورەوە گڵۆڵــەو 
شــپرزە دەبــووم. بەخــۆم نەبــوو چەنــدە بەشــێنەیی بەهەنــگاوی 
ــارەدا خێــرا  ــەو ب ــە لەئاســت ئ ورد ورد ڕێگــەم دەکــرد، دەبوای
خێــرا و بەپەلەپــرووزی بــڕۆم. خــۆ مــن هیــچ کات لەژیانمــدا 
کاتێــک  بــەاڵم  نەبــووە،  قەرەباڵغەکانــم  شــوێنە  فۆبیــای 
دەچــووم بــۆ پرســەی ناســیاوێک، یــان کەســێکی نزیک،دەبوایــە 
وەکــو باڵندەیەکــی بەســتەزمان هەوڵــی خــۆم بــدەم نەکەومــە 
ــام  ــس .ئاوەه ــەیەکی نەگری ــان واش ــەک ی ــینگی هەڵۆی ــەر س ب
پیایــدا  دەبــێ  شــوێنەی  ئــەو  بەتایبــەت  دەهــات،  بەســەر 
تێپــەڕی بەرلــەوەی بگەیتــە کەســانی خــاوەن پرســە و ســاڵویان 
لێبکــەی. شــوێنی وەســتانی ئــەو دوو ڕیــزە زەالمــەی بەرامبــەر 
یــەک دەوەســتن و بەخێرهاتنــی ســەردانیکەران دەکــەن، ئــا 
لــەو ســاتەدا، ڕێــک ڕۆژگارێکــی ئاڵــۆز و تاریــک داگیــری 
دەکــردم. هەمــوو هەســت و نەســتێکی ئاســایی لێدەســەندمەوە. 
بەتایبــەت گــەر ئــەو ڕاڕەوە کەمێــک تاریــک و جــێ وەســتانی 
فــراوان نەبووایــە،  نێوانیــان هێنــدە  زەالمــەکان ڕووبــەڕوو 
تێــاڵ بەدەســت و کێبــڵ وەشــێنەکانی زینــدان دەکەوتنــە وێــزەم 
تــا بەدەســت بەســتراوەیی ڕەوانــەی شــوێنی مەبەســت دەکــرام. 
دەبوایــە بەهەڵپــە و پرتەپرتــی کۆترێکــی باڵشــکاوەوە، خــۆم 

لــەو ئاڵۆســکانە دەربــاز بکــەم.

هەرچۆنێــک بــوو بەخێرایــی ئەســکەمیلێکی بەتاڵــم دەدایــە 
ــەریدا  ــێ لەس ــکەمیل ب ــن ئەس ــم دەدا نزیکتری ــاو، هەوڵ بەرچ
بگیرســێمەوە. جــاری واش دەبــوو ئەســکەمیلێکی لەقولۆقــم 
کــە  پرســە  خــاوەن  کەســەکانی  شــوێنی  یــان  بەردەکــەوت. 
ــری  ــەغڵەتییەکی ت ــی س ــدا تووش ــە خۆی ــۆی ل ــەوەش خ ــوو ئ ب
دەکــردم، هــەر کــە ئۆخەیــم دەکــرد و هەنــدێ دەمــم دەجوواڵنــد 
و بەشــداری خــۆم ئاراســتە دەکــرد، پــاش ئــەوە وچانێکــی 
بکــەم  کارێــک  دەمەویســت  ســەرخۆم.  بێمــەوە  تــا  دەویســت 
بەرچــاوم ڕوون بێتــەوە و ئــەو تەمــە ڕەشــەی هــەردەم لەشــوێنی 
ــی.  ــەرم. بەڕاســت و چەپــدا دەمڕوان وەهــادا دامدەپۆشــێ، الب
ئــا ئەوانــەی بەڕیــز دانیشــتوون و سەروســمێڵیان بــە نایابتریــن 
بۆیــە ڕەش کــردووە، هاویــن و زســتان قاتــی ئوتووکــراو و بــێ 
لــۆچ لەبــەر دەکــەن. خەڵکانێــک بەجۆڕێــک لــە سەرســامییەوە 
تەماشــایان دەکــەن. کەســانێکی تــر دەســتیان بــۆ ســاڵولێکردن 
بــەرز دەکەنــەوە. وەهــا دەهاتــە بەرچــاوم ئــەم قــات لەبەرانــە 
هێنــدە دەســت بەتاڵــن، هێنــدە دوورەپەرێــزن لەئاســت خەڵک، 
بــەوان بــێ هــەر پرســە زۆر بــێ و کاتــی پــێ بەســەر بــەرن. 
بــەوان بــێ بــەو بەرگــە پۆشــتەیانەوە کەخۆیــان خزاندۆتــە 
نێــو قۆناغێکــەوە جێگــە بــۆ کەســی پســپۆڕ و شــارەزا چــۆڵ 
ناکــەن، تــا هاوتــای زەمــەن و ئــەو قۆناغــە کار بکــەن. بــەوان 

بــێ زەمانــی تەکنەلۆجیــا ورد گوازنــەوە بــۆ پرســەی دە ڕۆژی 
ــی. ــەردەمی دەرەبەگایەت س

جارێــک لــەو جارانــە نزیکتریــن ئەســکەمیلم دایــە بەرچــاو 
بەرامبــەر بەخــاوەن پرســەکە، ئــەو کەســەی کــۆی تەمەنــی 
منداڵیمــان لــە یــەک گــەڕەک بەســەر بردبــوو و زیاتــر لــە 
ــاتی  ــە س ــن، ل ــەک بووی ــی ی ــێی و نزیکەماڵ ــاڵ دراوس ــی س س
چاوەڕوانــی  بــووم،  خــۆم  دەروونییەکــەم  بــارە  ڕەوانــەوەی 
ئــەوەش بــووم بەگەرمــی بەخێرهاتنــم لێبــکات. کابــرا لــەو 
ســاتەدا بەتاســەوە تینــی بیناییەکانــی خســتبووە ســەر ڕیزێــک 
زەالم کەبــەر چاتۆڵــی پرســەکە دەهاتــن. ئــەوەی لەپێــش 
ــرد  ــی دەک ــگاوی قــوورس و ســەنگین ڕێ ــە هەن ــەوە ب هەموویان
قاتێکــی مەرەزیــی پۆشــیبوو بەجووتــێ کاڵشــی پەڕۆیینــەوە ، 
بەخــۆی و حاشــییەکەیەوە، مــن و ئــەوی لەیــەک بــڕ کــرد. 
نەوەســتایەوە تاکــو لەوســەری ســەرەوە لەســەر ئەســکەمیلێکی 
داپۆشــراو بــە بەرگێکــی نــەرم ڕۆنیشــت. کابــرای خــاوەن پرســە 
ــەوە  ــو خێمەک ــە نێ ــە هاتن ــزە زەالم ــەو ڕی ــە ئ ــەو ســاتەوە ک ل
چــاوی لەســەریان ال نەبــرد تــا بەپەلــە خــۆی گەیانــدە الیــان 
و بــە گەرمــی بەخێرهاتنــی کــردن. لەگەڕانەوەیــدا هــەردوو 
ئەبــرۆی بــۆ بڵنــد کردمــەوە و ورتــەی لێــوە نەهــات. بــەم 
ئیتواڵــە تڕووهاتــەی تووڕەییــم ســەری کــرد و بێئــەوەی هیــچ 
بڵێــم و ورتــەم لێــوە بێــت، لەشــوێنی هەســتام و تەنانــەت 
بێئــەوەی الی لێبکەمــەوە و سەرەخۆشــی لێبکــەم ڕووەو ڕیــزە 
زەالمەکــەی بــەردەم دەرگاکــە ملــم نا و چوومــە دەرەوە. هەزاران 
تــف و نەفرەتــم لــەو دۆخــە کــرد کــە چــۆن پــوول تیایــدا 
بۆتــە شوناســی ڕێــزی مــرۆڤ. چــۆن بەهــۆی ئــەم جیهانــە 
لنگەوقووچــەوە بەهــاکان بێنــرخ بوونــە و ئینســانییەت بۆتــە 
وەهــم. زۆر بێــزم لــەو هاوڕێیــەی منداڵیــم هاتــەوە و تەنانــەت 
قێــزم لــە خۆشــم هاتــەوە کــە چــۆن تــا ئێســتا نەمناســیوە و 
هــەر بــەو خەیــاڵ و خەونــەی جــاران مەســت بــووم. بــەاڵم تــازە 
گرنــگ ئەوەیــە مــن بــە دەســتکەوتێکی گــەورەوە هاتمــە دەرەوە. 
دەســتکەوتی ناســینی هاوڕێکــەی منداڵیــم و توخبوونــەوەی 
رقــی پیــرۆزم دەرهــەق بــەم ژیانــە نــا دادپەروەرییــەی تیایــدا 
دەژیــن. ئێســتا لــە ســاتی ئاژەنگــە یــەک لــەدوای یەکەکانــدا 
ئــەم پەتــا نالەبــارەی کرۆنایــن، پرســە دانــان تــا ڕادەیەکــی 
زۆر وەکــو هــەر کارێکــی خۆپارێــزی تــر، کــەم بۆتــەوە. منیــش 
ــەاڵم دوای  ــرازاوە. ب ــێ ت ــەم ل ــە ناڕەحەت ــارە دەروونیی ــەو ب ئ
هۆڵــی  دەگــۆڕێ،  دونیــا  ڕووی  دەڵیــن  وەک  پەتایــە  ئــەم 
پرســەکان وەکــو جــاران پــڕ دەبنــەوە لــە زەالمــی قــات لەبــەر 
و مــەرەز پــۆش. منیــش شــتێکی ســەیر لەخۆمــدا بــەدی دەکــەم، 
چاوەڕوانــم گــەر کرۆنــا بەســەر بچێــت، بگەڕێمــەوە دۆخــی 
جــاران و حــەز بــەو بــارە دەروونییــەی خــۆم بکــەم، کــە چەنــدە 
ناڕەحەتــی دەکــردم. بــەاڵم ئەمجارەیــان لــە پرســەی دۆســت و 
ئاشــناکانم نــا، بەڵکــو لــە پرســەی ئــەو هێــزە ســیحراوییەی 

ــان. پــارە کــە شوناســی بەخشــیوەتە ســەرجەم ژی

سەرەتای ساڵی ٢٠٢١

ئەحمەد محەمەد
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لــەم چەنــد ڕۆژانــەی کۆتایــی ســاڵی پێشــوو )٢٠٢٠( 
و ســەرەتای ســاڵی نــوێ، هاوڕێــم پێشــڕەو موحەمــەد 
کۆمەڵێــك بــاس و دۆکیومێنتــی گرنگــی لەســەر نیچــە 
ووروژانــد کــە بــۆ زۆر کــەس بــە تایبەتــی ئەوانــەی کــە 
لــە بــواری فیکــردا کار دەکــەن نــوێ بــوون. مەبەســت لــە 
نــوێ بــوون ئــەوە نیــە کــە ئــەو بەڵگانــە و باســانە نوێــن 
بــەاڵم بــۆ خوێـــــنەری کــورد بــە تایـــبەتی ئەوانــەی کــە 
تەنهــا لــە ڕێــی تەرجەمــەی ڕووتــەوە توێکڵــی نیچەیــان 
بااڵدەســتبوونی  ڕەوتــی  لەگــەڵ  یــان  خوێندۆتــەوە 

ــن! خیتابــی نیچەیــی ڕێدەکــەن نوێـ

باســەکانی لەمــەڕ مرۆڤــی بــەرز، مردنــی خــودا، ڕقبوونی 
نیچــە لــە جەمــاوەر و خەڵکــی هــەژار، لــە جولەکــە، 
بزووتنــەوە  و  ڕاســتەکان  الی  نیچــە  بەرزڕاگرتنـــی 
فاشیســتەکان...تاد هەمــوو ئەمانــە هــاوڕێ پێشــڕەو 
بــە بەڵگــە و لــە ســەرچاوە ئۆریجیناڵەکانــی خۆیانــەوە 
خســتیە بــەردەم هەمــووان. مــن ســەرەڕای دەستخۆشــی لــە 
ــت  ــۆی، دەمەوێ ــی ب ــوای بەردەوام ــاوڕێ پێشــڕەو و هی ه
لــەم باســەمدا بچمــە ســەر هۆکارەکانــی بااڵدەســتبوونی 
ــبەتی و لــەم  ــیزم لــە خۆرئــاوا بــە تایـ ــە و نیچەیـ نیچـ
پەنجاســاڵەی دواییــدا و کاریگەریــی ئەم بااڵدەســتبوونە 
ــی  ــگێڕانە و یاخیبوون ــی شۆڕش ــتنی ڕۆحیەت ــەر کوش لەس
مــرۆڤ لــە دەســت چەوســانەوە و لــە دوا ئەنجامیشــدا 

ــەرمایەدارییە. ــە س ــتەمێك ک ــتنی سیس پاراس

دەرگا لێــدان لــەم باســانە لــەم ئــان و ســاتەدا کــە 
ــووری  ــی ئاب ــوو، هاڕەکردن ــە داهات ــرس ل ــبینی و ت ڕەش
و لەگەڵیشــیدا بەهــا فیکــری و کۆمەاڵیەتیــەکان کــە 
بوونەتــە وێنــەی زاڵــی دنیــای ئێســتا ئەرکێکــی زیاتــر 
دەخاتــە ســەر بزووتنــەوەی سۆشیالیســتی و مارکسیســتی 
بــۆ وەاڵمدانــەوەی فیکــری و فەلســەفی و کۆمەاڵیەتــی 
بــە مەبەســتی بەرزکردنــەوەی هۆشــمەندی چینایەتــی و 
ڕۆحیەتــی بەرگــری و ڕێکخســتن لــە کۆمەڵگــەی کــوردی و 

ــە ئاســتی دنیاشــدا. ــەت ل تەنان

ڕەنگــە پرســیاری ئــەوەی کــە بۆچــی نیچــە لــە ئێســتای 
ــاوا و  ــە خۆرئ ــی ل ــە تایبەت ــە ب ــرو ئەندێش ــای فیک دنی
لــەم پەنجــا ســاڵەی دووایــدا، لــە گرنگتریــن زانکۆکانــی 
جیهــان، لــە ناوەنــدە فەلســەفی و فیکرییــەکان، لــە 
باســەکانی ڕەخنــەی ئەدەبــی و زانســتی ســایکۆلۆژی، الی 
بزووتنــەوە ڕاســت و فاشیســتەکان و تەنانەتــە بەشــێك 
ئــەو  هەیــە؟  گەورەیــەی  ئاماداییــە  ئــەو  چــەپ  لــە 
فاکتەرانــە چیــن وا دەکــەن ئــەم ژەهــرە فیکریــەی نیچــەو 
نیچەییــزم کــە رۆژانــە بــە دەیــان فۆرمــی جۆراوجــۆر 
دەرخواردمــان دەدرێــت و ئێمــەش کەمتریــن هەڵوێســتمان 
هەیــە بەرامبــەری، ئــاوا گەشــە بــکات!. لــە کۆتاییشـــدا 
بــە نیچــە و نیچەییــزم  بۆچــی وەســتانەوە بەرامبــەر 
ئەرکــی مارکــس و مەنهەجیەتــی شۆڕشــگێڕانەی ئــەوە 

بــە تەنهــا؟

بــەراوردی  بەتەنهــا  پرســیارانە،  ئــەم  وەاڵمــی  بــۆ 
فەلســەفی و ئەکادیمــی و ســەرکردن بــە نــاو تێکســتە 
مارکســدا،  و  نیچــە  نێــوان  لــە  ئەبســتراکتەکاندا 
نیچەییــزم و مارکســیزمدا ناتوانێــت بمانگەێنێــت بــە 
گرنگــی  ئەمــەش  ئەگەرچــی  تێروتەســەل  وەاڵمێکــی 
خــۆی هەیــە. ئەمانــە تەنهــا دەبنــە باســی ئەکادیمــی 
و ڕەنگــە بــۆ خوێندکارێکــی فەلســەفە بــە ســوود بێــت 
بــەاڵم بــۆ ئێمــە نــا. مــن پێموایــە بــە بــێ تێڕوانینێکــی 
هەمەالیەنــە و جیهانــی لــە ســەردەمی ئەمــڕۆ و ئاســتی 
و  ئابــووری  زاڵــی  سیســتەمی  و  مرۆڤایەتــی  گەشــەی 
فیکــری و کۆمەاڵیەتــی ســەرمایەداریی کــە لــە ئێســتای 
دنیــادا هەژموونــی هەیــە ناتوانیــن بگەینــە وەاڵمێکــی 
ــەوەی کــە  ــەو پرســیارانەی ســەرەوە!. ئــ ــۆ ئ قانعکــەر ب
ســەرمایە لــە ئێســتادا گەشــتۆتە قۆناغێکــی خەتارنــاك 
لــە جەنــگ، ســەرگەردانی، هەژاریــی  کــە ســیماکانی 
ئابــووری و بێکاریــی، بێئومێــدی لــە ئاســتی تــاك و 
تــەواوی  لیبراڵکردنــی  بــە  کۆمەڵگــەدا،  ئاســت  لــە 
ئابــووری و تەنانــەت پەیوەندیــە کۆمەاڵیەتیەکانیــش، 
بەرئەنجامی پێـــشکەوتنێکی هەڕەمەکیانەی بێ بەرنامە 
ئــەم  ڕەخنەگرانــی  لــە  هەندێــك  ئــەوەی  وەك  نیــە 
سیســتەمە لەســەری دەدوێــن بەڵکــو ئــەم گەشـــەسەندنە 
بــە تــەواوی ڕەهەنــدە ئابــووری و فیکریەکانــی بەشــێکە 
چوونەپێشــی  گشــتییەی  "نســق"ە  هاوچوونیەکــە  لــەو 
جواڵنــەوەی  داینامیزمــی  ئەمــە  خــۆی!  سیســتەمەکە 

ســەرمایەیە و هەمیشــە لــە ڕەوتێکــی چوونەپێشــەوەدایە 
ئــەم  بنچینەیــی  تایبەتمەندیەکــی  چەوســانەوە  و 

سیســتەمەیە.

ــەرمایەداری  ــەی س ــەرەتاکانی گەش ــۆ س ــەك ب گەڕانەوەی
و دۆزینــەوەی هاوســەنگی دوانــەی ]فیکــر، پراکتیــك[ 

وێنەکەمــان زیاتــر ڕۆشــنتر دەکاتــەوە!

بــۆ  و  خۆیــدا  گەشــەی  ســەرەتای  لــە  بــۆرژوازی 
پەیوەندیــە  و  دەرەبەگایەتــی  سیســتەمی  لــە  لێــدان 
شۆڕشــگێڕانەی  کاری  کۆمەڵێــك  کۆمەاڵیەتیەکانــی، 
بــوون،  گرنــگ  مێژووییــەوە  ڕوانگــەی  لــە  کــە  کــرد 
تازەپێگەیشــتوو  بــۆرژوازی  چینــی  "شۆڕشــگێڕبوونی 
ئەنگلــزەوە  و  مارکــس  الیــەن  لــە  مانیفێســتدا  لــە 
هەســتا  شۆڕشــگێڕە  چینــە  ئــەم  پێــدراوە".  ئامــاژەی 
و  ئابــووری  دامــودەزگا  تــەواوی  تێکوپێکدانــی  بــە 
بنیـــاتنانی  و  پێشــوو  سیســتەمی  فەرهەنگیەکانــی 
ڕۆبینــا  تــەواوی  بــە  بــۆرژوازی  مۆدێرنــی  کۆمەڵگــەی 
فەرهەنگیەکەیــەوە،  و  کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری 
ــکەوتووخوازەکانی ئەوکاتــە  ــاوەڕە لیبراڵیــە پێش بیروب
کــە لــە یەکســنی، ئــازادی تــاك، مافــی موڵکایەتــی، 
مافــی دەنگــدان، جیاکردنــەوەی دەســەاڵتی کەنیســە و 
دەوڵــەت، مافــی دەنگــدان، مافەکانــی ژنــان، منــااڵن و 
مــرۆڤ بــە گشــتی..تاد خــۆی دەبینیــەوە بوونــە فیکــر 
و فەلســەفەی نوێــی سیســتەمی تــازە. ئــەم پرۆســەیە 
ناوەندەکانــی  و  کارگــەکان  کردنــەوەی  هــۆی  بــووە 
ژیانــی  فراوانکردنــی  و  دروســتکردن  بەرهەمهێنــان، 
دروســتکردنی  و  ئابــووری  بــە  گەشــەدان  شارنشــینی، 
زوو  هــەر  بــەاڵم  و...تــاد.  کرێگرتــە  پرۆلیتاریــای 
ئــەم کارە "شۆڕشــگێڕانانە" پــەردەی لەســەر داکــەوت 
دەرکــەوت.  ســەرمایە  ڕاســتەقینەکەی  دەموچــاوە  و 
پــاش ســاڵەکانی ١٨٥٠ بــە دواوە ســەرمایەداری کەوتــە 
قۆناغێکــی نــوێ لــە گەشــەی خۆیــەوە، کۆلۆنالیــزم و 
داگیرکاریــی واڵتانــی تــازە پێگەیشــتووی ســەرمایەداریی 
بەدەســتهێنانی  مەبەســتی  بــە  و  ئەوروپــاوە  لــە 
نــوێ  بــازاڕی  دەســتەبەرکردنی  و  خــاو  ماتریاڵــی 
تااڵنکردنــی  دەســتیپێکرد.  هــەرزان  کاری  هێــزی  و 
واڵتــان و بــە کۆیلەکردنــی مرۆڤــەکان بــە تایبەتــی لــە 
ئەفریقیــا و فرۆشــتنیان و بەکارهێنانــی ســامناکترین 
شــێوازی کۆیلەیەتــی مــرۆڤ بــە مەبەســتی بەدەستهێـــنانی 
پەلهاویشــتن،  و  ســەرمایە  کەڵەکــەی  و  قازانــج 
ســەرمایەداریی خســتە پارادۆکســێکی مۆراڵــی گــەورەوە، 
دژایەتــی  کەوتــە  ئابووریەکانــی  ڕەفتــارە  چونکــە 
لەگــەڵ فیکــر و فەلســەفە و ئــەو بەڵێنــە لیبرااڵنانــەی 
زاری  لەســەر  و  خۆیــدا  گەشــەی  ســەرەتای  لــە  کــە 
فەیلەســوفەکانی ]پەیوەســتنامەی کۆمەاڵیەتــی- تۆمــاس 
هۆبــز، جــۆن لــۆك و رۆســۆ[ بانگەشــەی بــۆ دەکــرد. 
ــە  ــە ل ــا و فەلســەفەی لیبرااڵن ــی کۆمەڵێــك ئایدیـ بوون
پەیوەســت بــە گەشـــەی ئابــووری و دەوڵەتــی مەدەنــی 
ــە کەڵکــی  ــر ب ــازە ئیت ــرۆڤ ت ــی م و پاراســتنی مافەکان
گەشــەی ســەرمایە نەدەهاتــن و سەرئێشــەیان بــۆ دروســت 

دەکــردن.

جەنگــی  بــە  کــە  بیســت،  ســەدەی  ســەرەتاکانی 
کۆتایــی  دووەم  بــە  و  دەســتیپێکرد  یەکــەم  جیهانــی 
دابەشــکردنەوەی  بــۆ  بــوو  گرنــگ  قۆناغێکــی  هــات، 
پێگــەی جیوسیاســی واڵتــە زلهێــزە ســەرمایەداریەکان 
و  فەلســەفە  بــەو  دانــەوە  فــۆرم  لەگەڵیشــدا  و 
ئــەم  لەگــەڵ  بگونجێــت  دەتوانێــت  کــە  ئایدیایانــەی 
قۆناغــەدا. ئەزمــە گەورەکــەی ســەرمایەداری لــە ســاڵی 
١٩٢٩ لەگــەڵ خۆیــدا ڕەشــبینیەكی گــەورەی لــە ئاســـۆی 
دروســت  تایبەتــی  بــە  ئەوروپــادا  لــە  کۆمەاڵیەتــی 
ترســی  و  ڕووسیـــا  لــە  سۆشیالیســتی  شۆڕشــی  کــرد. 
کۆمۆنیســتی،  شۆڕشــی  پزیســکەکانی  پەلهاویشــتنی 
بزووتنــەوە ڕاســتەکانی بــە تایبەتــی فاشــیزم و نازیــزم 
بــە هێزێکــی گــەورەوە هێنایــەوە مەیــدان. ئەڵمانیــا 
بــووە ســەنتەری ئــەم بزووتنەوەیــە. نازیزمــی ئەڵمانــی 
ــیاسی و فیکریــە کــە  بەرهەمــی ڕەوەندێکــی مێژوویــی سـ
دووانــەی فەلســەفەی ناعەقاڵنــی بۆرژوازیانــە و بوونــی 
دروســتکردنی  خەونــی  کــە  سیاســی  بزووتنەوەیەکــی 

"جێرمانیـــای گــەورە" بــوو تێیــدا بەشــدارن.

شــــپێنگلەر ئۆزفاڵــد  بەبــێ  ئەڵمانــی،  نازیزمــی 
Ste- گیۆرگــە  شــیێفان   ،Oswald Spengler

 Arthur شــوپنهاوەر  ئارتــور   ،phan George
Mar- هایدگــەر،  مارتــن   ،Schopenhaur
 Johann یۆهـــان فیشــتــــە ،ten Heidegger
فریدریــك   ،Georg Hegel هیــگڵ   ،Fichte
نیچــــە Friedrich Nietzsche و زۆرێکــی تــر 
نەیدەتوانــی بگاتــە دەســـەاڵت و هەژمونــی نەدەکــرد، 
بــەاڵم لــە نــاو هەموویانــدا نیچــە دەبێتــە فەیلەســووفی 
ــر  ــە فیک ــا و ڕایخــی ســێ چونک ــی جێرمانی ــەزی پاک ڕەگ
بــوو  چونیــەك  تــەواو  نیچــە  فەلســەفیی  بونیــادی  و 
ــە  ــەر ئەم ــی فاشــیزم. ه ــاد و فەلســەفەی بوون ــە بونی ب
ــی  ــل جەنگ ــد رس ــزی بێرتران ــوفی ئینگلی وادەکات فەیلس

جیهانــی دووەم ناوبنێــت "جەنگــی نیچــە"!

دووەم،  جیهانــی  جەنگــی  هاتنــی  کۆتایــی  لەگــەڵ 
فاشــیزم و نازیزمــی دەوڵەتیــی و ڕێکخراویــش کۆتایــی 
فەلســەفەدا  لەنــاو  و  فیکــر  ڕووی  لــە  بــەاڵم  هــات، 
مایــەوە و بــە شــێوازێکی ئەکادیمیانەتــر و نــەرم تــر 
هاتــەوە بــە گــژ دەســکەوتە فیکــری و فەلســفەییەکانی 
مۆدێرنــەدا بــە تایبەتــی مارکســیزم. ئــەم ناعەقاڵنیتــە 
ــن ئاگاهانەیــە  ــن بڵێی ــەفەدا ناتوانی لــە فیکــر و فەلس
مێژوویــی  پێداویســتیەکی  بەڵکــو  "مقصــود"ه  واتــە 
لــە  لێــرەوە  ســەرمایەداریە. پۆســتمۆدێرنیزم  گەشــەی 
دایــك دەبێــت. دەتوانیــن ڕۆشــنتر بڵێیــن پۆســتمۆدێرنیزم 
ڕەوتــی فیکــری و فەلســەفی قۆناغــی دوای جەنــگ و 
ــەی ســەرمایەداری  ــدارەوەی پێداویســتیەکانی گەشـ وەاڵم

قۆناغــی دووەمــی ســەدەی بیســتەمە.

ســەر  لــە  پۆســتمۆدێرنیزم  فەلســەفەکانی  جەوهــەری 
مرۆڤایەتیەکانــی  ئایدیــا  و  عەقــڵ  بــە  گاڵتەکــردن 
دەورانــی ڕۆشــنگەری و مۆدێرنــەی پێــش خۆی ڕاوەســتاوە، 
و  هایدگــەر  و  نیچــە  کــە  نەویســتە  بەڵگــە  بۆیــە 
مۆریــس بانکــو ببنــە مەرجعــی فیکــری فەیلەســـوفانی 

پۆســتمۆدێرنیزم.

فەیلەســوفانی  الی  مارکــس  پارچەپارچەکردنــی 
لــۆگاش  جــۆرج  وەك  نیــە،  هــۆ  بــێ  پۆســتمۆدێرنە 
دەڵێــت هیــچ فەلســەفەیەك بــێ پــاك و بــێ تــاوان 
ــت و وەك  ــەن بێ ــێ الی ــت ب ــر ناتوانێ ــە فیکـ ــە! چونک نی
بەڵکــو  بێــت  هەمووانــەوە  بەســەر  ئاســمان  هــەوری 
ــی  ــی و ناعەقاڵنیەکان ــەوە کێشمەکێشــە عەقاڵن ڕەنگدان
جێگــەی  فەلســەفە  لێرەشــەوە  و  کۆمەڵگەیــە  نــاو 
چینایەتــی خــۆی دیــاری دەکات. هــەر لــەم ڕوانگەیــەوە 
و  کــرا  هەالهــەال  پۆستمۆدێرنیســتەکان  الی  مارکــس 
ــی مارکــس  ــە کورت ــە ب ــە هــەزار پارچــەوە چونک کردیان
دەنگــی دژە بۆرژوازیــە، واتــە چینــی کرێــکار، دەنگــی 
ئابــووری  زەوتــی  و  نامۆیــی  دژی  بــە  کــە  ئەوانەیــە 
ســەرمایەداری دەوەســتنەوە. دەنگــی درەخــت و ئــاو و 
بێدەنگکراوێـــە  هەمــوو  دەنگــی  ژینگەیــە،  پیســکردنی 
کۆمەڵگــەوە.  قــەراغ  داونەتــە  فڕێــی  سیســتەم  کــە 
خەتەرناکــە  ســەرمایەداری  بــۆ  دژایەتیــەش  ئــەم 
بۆیــە دەبێــت لــە مارکــس بدرێــت و ئایدیاکانــی وەك 
ــری  ــەی فیک ــە زەمین ــەوە ک ــە" لێکبدرێت ــە گەورەک "خەون
کــە  مۆدێرنەیــە  قۆناغــی  هــی  و  لەدەســتداوە  خــۆی 
لــە  هەریەکەیــان  پۆستمۆدێرنیســتەکان  بەســەرچووە. 
ــووری سیاســی  ــی مارکــس. ئاب ــە گیان شــوێنێکەوە کەوتن
مارکــس وەال نــراو لــە جێگەیــدا ئابــووری ووردکرایــەوە 
ــۆ بەشبەشــی بچــووك و بــێ رەبــت، "نامۆیــی" مارکــس  ب
وەرگیــرا و شــۆڕش وەالنــرا، چەوســانەوەی ئابووریــان 
کێشمەکێشــی  جیاکــردەوە،  زێدەبایــی  کــرداری  لــە 
ــاعیریی  ــی ش ــان خەوێک ــەوە و ووتی ــان پێچای چینایەتی
مارکــس بووه...تــاد. بــەم شــێوەیە مارکســیان شــێواند و 
لــە ناوەڕۆکــە شۆڕشــگێڕانەکەی خــۆی دووریــان خســتەوە.

تــەواوی  ناکرێــت.  پارچەپارچــە  مارکــس  بــەاڵم 
نووســینەکانی مارکــس لــە فەلســەفە، ئابــووری سیاســی، 
و  کۆمەاڵیەتــی  زانســتی  مێژوویــی،  ماتریالیزمــی 
هەڵســورانی سیاســی لــە ١٨4٠ەوە تــا کۆتایــی ژیانــی 
کۆمەاڵیەتــی!.  شۆڕشــی  شــتە:  یــەك  بــە  ســەبارەت 
ــە مارکــس، ســپاردنی  ــەوەی کۆنســێپتی شــۆڕش ل لێکردن

مارکســە بــە مــەرگ!

بااڵکردن و گەشەی نیچە و نیچەییزم لەم پەنجا سااڵی 
دواییــدا و لــە داهاتووشــدا، بــە بــێ شــك پێداویســتیەکی 
قۆناغــی  ســەرمایەداری  ڕاســتڕەوانەی  فەلســەفی 

ســـیستەمێك  پراکتیــك[.  ]فیکــر-  دوانــەی  ئێســتایە، 
ــش  ــی تری بەوپــەڕی هــاری خــۆی گەیشــتووە و ڕێگەیەک
ــات.  ــۆ پێشــەوە شــك ناب ــوون ب ــەردەوام ب ــە ب ــە ل بێچگ
ــووی  ــی پێش ــتە کۆنەکان ــەدارە لیبرالیس ــێپتە بریق کۆنس
ــی  ــۆ زەین ــن ب ــەر نی ــی قانعک ــە ئێســتادا چوارچێوەیەک ل
هیــچ کــەس. لیبرالیــزم باســی عەقــڵ دەکات، باســی 
ــرۆڤ  ــی م ــە جیهانیەکان ــی ماف ــنگەریی دەکات، باس ڕۆش
لــە  ئەمانــە  بــەاڵم  دەکات  عەدالــەت  باســی  دەکات، 
ــەورە  ــە گ ــێ مۆراڵیی ــەڵ ب ــەراوورد لەگ ــە ب ئێســتادا و ب
و  هەیــە  دژایەتیــان  ســەرمایەداریی  ئابووریەکانــی 
ناکۆکــن پێــی، بــە کەڵکــی نایــەن وە دەبــێ بخرێنــە 
ــدا  ــی پەی ــر ئامادای ــی ت ــە جارێک ــرەدا نیچ ــا لێ الوە. ئ
دەکاتــەوە، چونکــە ڕۆحــی نیچــە تــەواو جووتــە بــە 
ڕۆحــی ســەرمایەدارییەکی هــار و هەوســارپچڕاو. نیچــە 
هــات و لــە هێــزی تێکســتەکانیدا، لــە هێــزی عەقڵیــدا، 
نیــە،  بوونیــان  ڕاســتگۆیی  و  حەقیقــەت  نیچــە  الی 
واقیــع نیــە، رابــردوو نیــە، ئێســتا نیــە، پاشــەڕۆژ نیــە. 
ــە  خوێنــەواری نیچــە هیــچ لــە نیچــەوە فێرنابێــت، نیچـ
هیــچ یاخیبوونێــك لــە الی هیــچ کــەس دروســت نــاکات، 
فەردیــەت و نەهلیــزم نەبێــت. ئەمەیــە کــە ســەرمایەداری 
لــە ئێســتادا پێویســتی پێیەتــی. ئــەوەی کــە مرۆڤــەکان 
هۆشــیان لــە دەســت بــدەن، خەفــە و گێــژ ببــن و بیــر لــە 
گۆڕانــی ژیانــی خۆیــان نەکەنــەوە، کۆبوونــەوە لــە دەوری 
یــەك نەکــەن و شــێوەکانی ناڕەزایەتیــان بیــر بچێتــەوە، 

ــەوە. ــە شــۆڕش نەکەن ــر ل بی

موحەمــەد دوێــر، مارکسیســتی میســری دەڵێــت، نیچــە و 
مارکــس هەردووکیــان توانــای گەورەیــان هەیــە بپەڕنــەوە 
بــۆ ســەدەی بیســت و یــەك. مارکــس بــە توانــا گەورەکــەی 
بــۆ بەرگریــی و شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی و تاکــە قــەاڵ 
لــە دژی ســەرمایەداریی، نیچــەش بــە توانــا گەورەکــەی 

درێژەپێدانــی تەمەنــی  و  بــۆ پاراســتن و هێشــتنەوە 
و  فیکــر  لــە  ڕەســەنایەتی  بــە  مارکــس  ســەرمایە. 
فەلســەفەی یاخیبــوون و شــۆڕش، نیچــەش بــە فیکــر 
و ناعەقاڵنیەتــی فەلســەفی! دوو پــرۆژەی فیکــری دوو 
دژایەتیەکــی  کــە  جیــاواز  کۆمەاڵیەتــی  بزووتنــەوەی 
تــەواودان. دژایەتــی لــە نێــوان ]فیلۆلۆژیــا- زانســتی 
ماتریالیزمــی  و  کۆنــەکان[  تێکســتە  شــرۆڤەکردنی 
ــی  ــۆ گۆڕین ــەك ب ــی وەك دوو فەلســەفەی دژ بەی مێژووی
جیهــان، لــە نێــوان نەهلیــزم کــە بــە شــوێن مرۆڤــی 
لــە ئەخاقــدا دەیدۆزێتــەوە لەگــەڵ  بــەرزدا وێڵــە و 
ماتریالیزمــی دیالێکتیــك کــە لــە هەوڵــی بەدەســتهێنانی 
ــە  ــە. ل ــێ چەوســانەوەی مرۆڤەکان ــای ب ــزم و دنی کۆمۆنی
نێــوان ڕۆڵــی "چێــژ" لــە بەرەوپێشــچوونی مرۆڤایەتــی 

الی نیچــە لەگــەڵ کار و هێــزی کار الی مارکــس.

نیچــە کۆکاکۆالیەکــی خۆشــە بــە هەمــوو تامەکانیــەوە، 
ئاســتێکی  لــە  نوســینی  و  بــاش  ئەدەبــی  توانییەکــی 
بەرزدایــە، نەترســە، سەرســامت دەکات بــەاڵم هــەر وەك 
ــۆ  ــە ب کۆکاکــۆال چەنــدە خۆشــە ئەوەنــدەش زەرەری هەی

ــی. ــەی مرۆڤایەت الش

ماوەتــەوە بڵێــم مارکســیزم تەنهــا ســەنگەری مۆدێرنەیــە 
و  ســەرمایەداری  کردنــی  دژایەتــی  بــۆ  مابێتــەوە  کــە 
ــەوە  ــەروو هەرەمەکەی ــە س ــە ل ــە نیچ ــتمۆدێرنیزم ک پۆس
ــەو کاتــەی ســەرمایەداری بمێنێــت وەك  وەســتاوە. تــا ئ

سیســتەم، مارکــس و مارکســیزمیش دەمێنێــت.

١٠-٠١-٢٠٢١

ئۆسلۆ

سەرچاوەکان:

ــە مصــدر الهــام للیمیــن المتطــرف  •لمــاذا اصبــح نیتشــ
مــن جدیــد؟ هۆگــۆ درۆچــۆن. ترجمــة: یاســر منهــل

•لماذا یحب الیمین المتطرف نیتشــە؟ محمد سلمــان

•ماركــس ضــد نيتشــه، الطريــق إلــي مــا بعــد الحداثــة!  
د. محمــد دویــر

•غوایــة الامعقول. ریچــارد رولین

•الفاشــــیة و کیفیــة اجتثاثهــا فــي المانیــا. جــورج 
لــوگاش

ئەمەل سەعید کوردە
سوپاســی ســەرجەم کەناڵەکانــی ڕاگەیانــدن دەکــەم لەباشــور کــە کلیپەکەمیــان بایکــۆت 
کــردوە بــە هــۆی هۆنــراوە و دیمەنــە ســادەکانی ســەر شــەقام،بێ گومــان نــە هۆنــراوە و نــە 
دیمەنەکانــی لــە بەرژەوەنــدی حیزبەکانــدا نیــن هــەر بۆیــە گلەییتــان لەســەر نیــەو ســوپاس 
بــۆ ڕاســتگۆییتان کــە زوو وەاڵمتــان دامــەوە. "زەنگ"بەرهەمێکــی هونەرییــە تایبەتــە بەدۆخــی 
ئێســتای هەرێمــی کوردســتان، زەنگێکــە بــۆ دەســەاڵت هەســت بــە بەرپرســیارییەتی بکــەن 

ــان. ــە خەڵــک، بەتایبــەت کاتێــک دێتــە ســەر مافــی خەڵــک و موچــە و بژێوی بەرامبــەر ب

ئەوەش لینکی کارەکە ئەتوانن بینەری بن لەیوتوب

https://youtu.be/rWP9YrGWafE

ناوەڕاســتی  لــە  ئەلشــەرقی(  )بــاب  ناوچــەی  تیرۆریســتیەکەی  تەقینــەوە  فەڕمیــەکان،  ئامــارە  بەپێــی 
بەغــدا، زیاتــر لــە ســی کــوژراو و ســەدان برینــداری لێکەوتۆتــەوە، کــە بەشــی زۆری قوربانیــەکان لــە 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان بــوون، ئەمــە ئــەو زنجیــرە تەقینــەوە خوێناویانەمــان بیردێنێتــەوە کــە بەدێژایــی 
ــە ناسیونالیســتەکانی کــورد  ــی ئیســامی سیاســی تائیفەگــەرا و هاوبەشــەکانیان ل دەســەاڵتدارێتی حیزبەکان
ــەوە. ــێ کەوتوەت ــان ل ــدراون و هەزاران قوربانی ــەاڵتە ئەنجام ــەم دەس ــداربوانی ئ ــەرەب و تــەواوی بەش و ع

هەڵســتان بــە جێبەجێکردنــی کوشــتارگەیەکی دڕندانــەی لــەم چەشــنە دەرحــەق بــە کرێــکاران و زەحمەتکێشــان، 
شــێواز و کاری ڕێکخراوەکانــی داعشــی تیرۆریســت و تاوانــکارە، و تاوانبــاری یەکەمــە لــە تەقینەوەکــەی 
ــەی شــوێنە  ــاو جەرگ ــە ن ــە ل ــەم تاوانان ــە هەمیشــە ئ ــاب ئەلشــەرقی(، ک ــج شــەممەی ناوچــەی )ب ڕۆژی پێن
کرێکاریــەکان و بــازاڕە شــەعبیەکاندا ئەنجامــدەدەن بــە مەبەســتی باڵوکردنــەوەی تــرس و تۆقانــدن لەنــاو 
جەمــاوەردا، ئەویــش بەپاکانــەی بیروباوەڕێکــی تاریکســتانی وەحشــیگەری کۆنەپەرســتانەوە کــە ئاکامــی ئــەو 
فکــر و کــردە تاوانکاریانەیانشــیان هــەر بــە قازانجــی هێشــتنەوەی ئــەم دەســەاڵتە و بەردەوامیــدان پرۆژەکانــی 

تــەواو دەبێــت.

ڕژێمــی سیاســی فەرمانــڕەوا کــە لەســەر بنەمــای پێکهاتــە و تائیفــە و قەومــەکان دامــەزراوە، دووچــاری 
ــدات  ــاوە بەردەوامــی بەخــۆی ب ــای نەم لێکاترازانێکــی قــوڵ و قەیرانێکــی لەبــن نەهاتــوو هاتــووە کــە توان
بەبــێ هەڵگیرســاندنی جەنــگ و باوەشــێنکردنی ئاگــری کێشمەکێشــەکان و ڕێگەخــۆش کــردن بــۆ هاتنەنــاوەوەی 

ــان. ــی تاوانەکانی ــزم و جێبەجــێ کردن تیرۆری

یەکێــک لــەو ســیناریویانەی کــە ئــەم ڕژێمــە لەپێنــاو مانــەوەی خۆیــدا دەســتی بــۆ دەبــات، هەوڵدانیەتــی بــۆ 
گۆڕینــی ڕێــڕەوی ئــەو کێشمەکێشــە بنەڕەتیــەی کــە لەنێــوان جەمــاوەری بێکارکراو و هەژارکراو و زەحمەتکێشــدا 
هەیــە دژی دەســەاڵتی بــورژوازی کــە نوێنــەری سیســتمی ســەرمایەداریە، هەوڵدانیەتــی بــۆ گۆڕینــی ملمانێــی 
چینایەتــی بــۆ کێشــەی الوەکــی کــە خزمەتــی الیەنەکانــی ڕژێمەکــە و هێــزە نێودەوڵەتیــەکان بــکات کــە 
پارێزەریانــن. شــیوەن و گریانــی حیــزب و کەســایەتیەکانی ڕژێمیــش شــتێک نیــە جگــە لــە شــانۆگەریەک کــە 

ئامانــج و  مەبەســتەکانی ڕوون و ئاشــکران.

دام و دەزگای ئاسایشــی ڕژێــم هاوبەشــی کــردەی تاوانکارانــەی ئــەو ترۆریســتانەن چونکــە هەر لــە دەســپێکی 
ئــەو  تەنگپێهەڵچنینــی  و  ڕاوەدوونــان  بەدەســت  دەناڵێنــن  ڕاپەڕیــو  خەڵکــی  ئۆکتۆبــەرەوە  ڕاپەڕینــی 
دامودەزگایانــەوە کــە درێغیــان نەکــردوە لــە کوشــتن و فڕانــدن و تیرۆرکردنیــان، ئێســتاش لەبەردەمــی 
ئــەم کوشــتارەدا کــە دەرحــەق بــە خەڵــک ئەنجامــدراوە ئــەم دامودەزگایــە دەستەوەســتانە و ئەویشــە کــە 
بەرپرســیارەتی گــەورەی هەیــە لــەوەی کــە لــە بــاب ئەلشــەرقی ڕویــداوە، چونکــە ئــەو الیەنەیــە کە بااڵدەســتە 
لــەو ناوچەیــە و بەچــڕی لەونــاوەدا بــاڵوی پێکــراوە. ئەمــە و ئــەم حکومەتــەی ئێســتاش بەرپرســە بەتــەواوی 
لــە گیــان لەدەســتدانی هاواڵتیــان  بەهــۆی کەمتەرخەمــی و بــێ دەربەســتی و ســەرقاڵیەوە بــە پرۆژەکانــی 

تااڵنــی و پشکپشــکێنەی الیەنەکانیــەوە.

ئــەو کــردە ترۆریســتانەی کــە هــەر کاتێــک کێشمەکێشــی سیاســی نێــوان جەمســەرەکانی ڕژێــم توندوتیــژ 
ــی  ــی ڕژێم ــی پێهێنان ــە کۆتای ــەر ب ــان ئەســتەمە مەگ ــوون لێی ــەوە، ڕزگارب ــوو شــوێنێک دەگرێت ــەوە هەم دەبێت
پشکپشــکێنە و تااڵنوبــڕۆ و پاشــکۆ نەبێــت، ئەویــش لــە ڕێگــەی ڕەتکردنــەوەی هەمــوو پڕۆژەیەکــی ئــەم ڕژێمــە 
و چاکســازیەکانیەوە، ڕزگاربوونیــش لەدەســت ڕژێــم لــە ڕێگــەی ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر و بەهێــز کردنیــەوە 
دەبێــت، بەتایبەتیــش کــە لــە ئێســتادا ئاگایــی بەرفراوانــی خەڵــک گەیشــتوەتە ئاســتێک کــە دەســەاڵت بــە 

ــکاری. ــە کوشــتار و هەژاری و بێ ــت ل ــاوەردا دێ ــە بەســەر جەم ــەوەی ک ــت ل بەرپرســی تــەواو دادەنێ

بــاب  ناوچــەی  تاوانکاریەکــەی  تەقینــەوە  قوربانیانــی  خانــەوادەی  بــۆ  ڕادەگەێنیــن  خۆمــان  هاوپشــتی 
ئەلشــەرقی و سەرەخۆشــی لــە خانــەوادە و کەســوکاریان دەکەیــن.  لــەو کاتــەدا کــە ســەرکۆنەی هــەر جــۆرە 
شــکڵ و شــێوازێکی تــرۆر دەکەیــن بەرامبــەر بــە هاواڵتیانــی بێتــاوان، لــە هەمانکاتیشــدا حکومەتــی کازمــی 
و دامــودەزگای ئاسایشــەکەی بــە بەرپــرس دادەنێیــن لــە دۆزێنــەوەی ئــەو شــانە تیرۆریســتانەی کــە لەپشــتی 

ــتاون. ــەوە وەس ــەوە قێزەوەن ــەم تاوان ــی ئ ئەنجامدان

لیژنەی بەغدا - ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق

٢٠٢١/١/٢١
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات10 ژمارە١٠  شوباتی٢٠٢١ 

شــێخ  ووتەکانــی  لــە  میدیاکانــەوە،  لــە  وەک  یــەک: 
نەهــرۆ و  لــە زاری ئەمــەل جــەالل - دامــەزراوی لیســتی 
یەکێتــی- "ســەرۆکی دەســتەی ســەرۆکایەتی گەشــتوگوزار" 
لەســەردانی بــۆ الی شــێخ نەهــرۆ ڕاگەیەنــرا کــە بەنیازن 
پــرۆژەی دروســتکردنی مەرجەعیەتــی تەریقەتــی قــادری 
ــم زەوی  ــان دۆن ــی دەی ــە پێدان ــدا ب ــتی جیهانی ــە ئاس ل
ــوەی  ــە چوارچێ ــلێمانی ل ــاری لەس ــگای بەختی لەســەر ڕێ

گەشــەپێدانی پــرۆژەی گەشــتیاریدا  جێبەجــێ بکــەن.

دوو: دوای ئاگاداربونــەوەی ڕای گشــتی لــە پانەکــە، 
شــێوازی  بــە  ژنــان،  تایبــەت  بــە  ئازادیخــوازان 
کاریگــەر، هۆشــداریان بــە ئاکامــە زیانبارەکانــی بــە 
بــۆ  کەمپینیــان   و  دا  ســەوز  زۆنــی  دەســەاڵتدارانی 
پوچەڵکردنــەوەی بەڕێخســت.  ئامــاژەکان  بــۆ پەشــیمان 
بونــەوەی دەســەاڵتدارانی ئــەو ناوچەیــە دەکــەن، چونکــە 
شــێخ نەهــرۆ هەڕەشــەی "شــۆڕش بەســەر گەندەڵــکاران"  
دەکات لــە ئەگــەری تاســەر نەبردنــی بەڵێنەکانیانــدا. 
)ســایتی ئاوێنــە کۆتایــی مانگــی یەکــی ســاڵی ٢٠٢١(.

پرۆژەکانــی  ســاڵەی  دە  پانــی  داتــای  لــە  ســێ: 
ــدا بــە  ــی گەشــتی حکومەتــی هەرێم داهاتــووی وەزارەت
هیــچ جۆرێــک نــاوی ئــەم پــرۆژە جیهانییــە نەهاتــووە. 
ڕووتــەوەش  ســەرمایەگوزاری  روانگــەی  لــە  ئەگــەر 
قازانجــی  پێچەوانــەی  بەتــەواوی  لێێبڕوانیــن، 
گەشــتیاری  دا.  گەشــتیاری  لەکەرتــی  وەبەرهێنانــە 
ــۆفیەت و  ــی و س ــەر چــووە. دێوانەی ــی بەس ــی زەمەن دین
تەرککردنــی دونیــا لــە فەرهەنگــی تەریقەتــدا پلــەی 
بــااڵی هەیــە، چێــژ لــە زەبونــی دەبــەن و دڵســۆزترینی 
ســتایلی  نەریتــە  ئــەم   النەوازترینیانــە،  ناویــان، 
ژیانــی ئــەم تەریقەتەیــە. ســلێمانی شــایانی ئــەم گــورزە 
کوشــندەیە نیــە. گەشــتیاری دونیــای نــوێ، بــۆ پشــوو، 
بــۆ ڕابواردنــی کاتێکــی خــۆش، بــۆ ئاهەنــگ و ســەیران 
و گەشــت و گــەڕان لەگــەڵ هاوســەر و بەخشــینی کات 
ــی  ــرن و خەڵکان ــە، مۆدێ ــاڵ و خــزم وهاوڕێیەتی ــە من ب
ســلێمانی  کردنــی  ئاژەڵدۆســتن.  و  ژینگــە  و  کــراوەن 
بــە موگناتیســی کێشــکردنی گەشــتیاری ئەوروپایــی و 
جیهانــی لەبــارەی هەمــوو هەڵکەوتەکانیــەوە، گونجــاوە 
و شــیاوە وە زۆرێــک لــە لێکۆڵێنــەوە گەشــتیارییەکان 
و  بانکــی  سیســتەمی  پێشخســتنی  دەســەلمێنن"  ئەمــە 
تەکنەلۆژیایــی دجیتالــی و ڕیکامــی چــڕ بــۆ دیمەنــە 
دڵڕفێــن و خەڵکــە ژیاندۆســتەکەی..". ناوبانگــی کلتوری 
شــاری ســلیمانی و شــۆرەتی لــە ناوچەکــەدا پرشــنگدارە.

چــوار: مێــژوی خێزانــی شــێخ نەهــرۆ، تاوانکارییــان 
ئەنجامــداوە،  ئەنفــال  کەســوکاری  بــە  بەرامبــەر 
دەزگای  و  خوێرێــژ  دەیــان  تێکــەاڵوی  دەســتیان 
بــۆ  خێزانــە  ئــەم  هێنانــەوەی  کــردووە.  ســیخوڕی 
و  دەســەاڵت  ســەرمایەی  بزنســی  و  سیاســەت  نێــو 
گەشــتیاری کارەســات دەخولقێنــێ. باشــترین خزمــەت 

دۆســیەیە. ئــەم  داخســتنی 

شــاری  بەتایبــەت  و  کوردســتان  خەلكــی  پێنــج: 
ــلێمانی  ــی س ــەوەی هەڵبژاردن ــە ڕەدکردن ــلێمانی، ل س
قــادری  تەریقەتــی  جیهانــی  مەرجەعیەتــی  بــە 
پێداگــری بکــەن. مۆرکردنــی نێوچەوانــی شــار بــەم 
لەکەیــە، دواتربــە هیــچ هەڵناکەنرێــت. دابەشــکردن 
دەروازەی  زەوییەکانــی  دۆنمــە  خەاڵتکردنــی  و 
لێســەندنەوەی  نەهــرۆ،  شــێخ  بــە  شــار  پێشــوازی 
شوناســی ڕۆشــنبیرییە. هیــچ دامەزراوەیەکــی فەرمــی 
بــە موڵکــی  ئــەم تەخشــان وپەخشــانە  ناتوانێــت 
گشــتییەوە بــکات. پاراســتنی ڕوحــی شارســتانیەت 
وڕوخســاری دروەشــاوە وڕازاوەی شــار، مافــی خەڵــک 

کۆمەڵگایــە. ئەرکــی  و 

کۆتایی یانوەری ٢٠٢١

) ئــەم کورتەیــە هەلێنجــراوی وتارێکمــە کــە پێشــتر 
لــە چەنــد ســایتێک، ســایتی ئەمــرۆ، دەنگــەکان، 
ڕێــگای کوردســتان، هاوپشــتی، بەدیلــی کۆمۆنســتی 

باڵوکرایــەوە(.
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کامــەران  بوکــی  فەیــس  ســایتی   " دیمەنێــک  چەنــد 
رۆژنامــەی  فۆکــس،  دێــر  رۆژنامــەی  ئەحمــەد، 
غەدولئێشــتراکی و لومۆنــدی دپلوماتیکــی  ئەڵمانــی ".

گەورەترین مانگرتنی جیهانی 
جوتیــارەکان  لــە  گــورز  تەنهــا  نــە  یاســایانە  -ئــەم 
لــەدوای  یــەک  گرانــی  دەرگای  بەڵکــە  دەوەشــێنێ، 
دەکاتــەوە ، کیرجزفیــل ئەنــدام پەرلەمــان  لــە حزبــی 

گەندەڵــی.  دژی 

حزبی ناســیونال-هیندۆی دەســەاڵتدارئەم خۆپیشــاندانە 
ســەدان هەزارییــە بــە تیرۆریســت ودەســتی پاکســتان و 
جوادخــوازو تێکــدەر لەقەڵــەم دەدات. ســەدان هــەزار 
 ٣ و  بــە  بێــزەوی  وجوتیــاری  کشــتوکاڵی  کرێــکاری 
بــازاڕی  بەفراوانــی  تایبەتــی   ســەرمایەی  یاســایە) 
گــەورەکان  کۆمپانیــا  مۆنۆپۆلــی   ، دەکاتــەوە  بــۆ 
ــەت  ــتبەردانی دەوڵ ــتوکاڵی، دەس ــی کش ــەر بەروبوم بەس
تــر  هێنــدەی  دانەوێڵەیــەک(،   چەنــد  کڕینــی  لــە 
هەژارتردەبــن. نۆڤەمبــەر تــا ٢٦.٠١.٢٠٢١ ســەدان هەزار 
جوتیــاری ه زەحمەتکێــش ، ٥٠٠ ڕێکخــراوەی جۆراجــۆر، 
ڕێکخراوەکانــی ژنــان، ســەندیکا کرێکارییــەکان، حزبــە 
کۆمۆنیســت وسۆشیالیســتەکان بــە مــارش ، بەمانگرتــن، 
بــە سیاســاتی دروســتی دژی ڕەگەزپەرســتی، بــە دانانــی 
ڤێدیــۆی.  کاناڵــی  دامەزراندنــی  چێشــتخانەو  خێمــەو 
دەیــان ملێــون کــەس لەسەرانســەری جیهــان بەشــێوەی 
ڕاســتەوخۆو ناڕاســتەوخۆ بەشــداری ئــەم کێشمەکێشــە 
گیانــی  بەربونــە  ســەرکوتکەرەکان  هێــزە  جیهانیــە. 
خۆپیشــاندەران. ســەدا ٢٠ خەڵکــی هیندســتان  لەخــوار 
هێلــی بەدخۆراکیــەوەن، وە هــەزاران کــەس لــە جوتیاران 
ــر  ــە ژێ ــدان وســەدانیان ل ــر هەڕەشــەی لەنێوچون ــە ژێ ل

ــەن.    ــوژی دەب ــۆ خۆک ــا ب ــەرزدا پەن ق

  

کارگەی بەرگدروی براندە جیهانیەکان
 کرێکارانــی کارگــەی بەرگــدروی برانــدە جیهانیــەکان 
)٣١-١-٢٠٢١(دا خۆپێشــاندانێکی  لــە  بەنگادیــش  لــە 
جەماوەریــان ئەنجامــدا. شــەقامی ســەرەکی پایتەخــت 
بێــکاری  دژی  لــە  کرێکارانــەوە  لەالیــەن  داگیرکــرا 
بــوون  مایەپــووچ  کــە  کارگاکان  نابەرپرســیارەتی  و 

بەهــۆی پەتــای کۆرۆنــاوە.

مانگرتنــی سەراســەری نەقابــە کرێکارییەکانــی 
مانگــی  یەکەمــی  هەفتــەی  لــە  فەرەنســا 

دەســتپێدەکات  شــوباتدا 
CGT، FSU، So-  چەندیــن یەکێتــی کرێکاریــی
 FIDL و   lidaires، UNEF، UNL، MNL
بــە دەســتەجەمعی ڕایانگەیانــد لــە هەفتــەی داهاتــووەوە 
)4ی فێبریــوەری ٢٠٢١( لــە زۆربــەی شــوێنەکانی کار لــە 
فەڕەنســا مانگرتنی گشــتی و سەرتاســەری دەســتپێدەکەن

 

ناڕەزایەتــی کرێکارانــی غــاز لــە نیوپــۆرت-
بەریتانیــا

ــژراوە  ــاوە داڕێ ــەن کۆمپانی ــە الی ــوێ کــە ل گرێبەســتی ن
کرێــکاران ناچــار ئــەکات لــە ســاڵەکەدا ســەرجەم ١٥٦ 
ســەعات کار بــە خۆڕایــی بکــەن بــێ وەرگرتنــی هیــچ 
مووچەیــەک لــە بەرامبەریــدا، جگــە لــە ئاڵوگــۆڕ لــە 
دەرماڵــەی مۆڵەتــی نەخۆشــی و مافــی مۆڵــەت وەرگرتنــی 

ئاســایی.

بەڕێوەبەرایەتــی کۆمپانیــا تەنهــا مۆڵەتــی دوو مانگــی 
نوێ یەکــە  گرێبەســتە  واژۆی  کــە  کرێــکاران  بــە  داوە 
ــن. ــکار ئەکرێ ــەو مۆڵەتــە بێ ــە دوای ئ ــا ل بکــەن ئەگین

یەکێتــی  الیــەن  لــە  داڕێــژراوە  بــۆ  پانــی  هــەروەک 
مانگــی  ٦و٧و٨ی  ڕۆژانــی  وایــە  بڕیــار  کرێکارانــەوە 
فێبریــوەری ناڕەزایەتــی و مانگرتنــی گەورەتــری بــەدوادا 
بێــت. بڕیــاری مانگرتــن پــاش ڕاپرســییەکی یەکێتــی  
نــۆ  نوێنەرایەتــی  کــە  دێــت  کرێــکاران  بــە   GMB
ــەو ڕاپرســیەدا ٨٩٪ی  ــەکات. ل ــکاری غــاز ئ هــەزار کرێ
بەشــداربووان دەنگیــان بــە بەڕێخســتنی مانگرتــن داوە.

نۆرۆک-ئۆهایــۆ  لــە  کرێــکاران  یەکێتــی 
مانگرتنــدان لــە   )Norwalk(

کۆمپانیایەکــە بــۆ کارڕانەگرتــن لــە مــاوەی دوو هەفتــەی 
ڕابــردوودا دەســتی کــردووە بــە دەرکردنــی نوێنەرانــی 
کرێــکاری و ئــەو کرێکارانــەی کــە لــە یەکێتی یەکــەدا 
کرێکارانــی  جێگەیانــدا  لــە  و  ڕێکخســتووە  خۆیــان 
رایانگەیانــد:  کرێــکاران  دامەزرانــدووە.  کاتیــی 
"بەڕێوەبەرایەتــی کۆمپانیاکــە ئەیانەوێت چاوترســێنمان 
ڕێکخراوەکــەوە،  بــە  نەبــوون  پەیوەســت  لــە  بکــەن 

مامەڵەکردنــی کۆمپانیــا لەگەڵمــان یەکجــار قێــزەون و 
ــکاران ١٣ دۆالرە  ــرێ ی کرێ ــە". ک ــگای بێزلێهاتنەوەی جێ
لــە ســەعاتێکدا و خوازیــاری بردنــە ســەری ئــەم بــڕەن.  
ــردوودا  ــەی ڕاب ــاندانی هەفت ــە خۆپیش ــی ژن ل کرێکارێک
لــە بــەردەم کارگا هــاواری ئەکــرد : "ئێســتا کات کاتــی 
چی یــە؟"، کرێکارانــی تــر بــە دەیــان گــەرووی تــرەوە 
 What[ ."هاواریــان ئەکــرد: "کات کاتــی یەکێتی یــە

  ].time is it?  Union time

کرێکارانــی گەیاندنــی پۆســتی بەســتە )بەســتە 
( کەلوپەلــی پێچــراوی لــە پاکەتکــراو(

 The[ یەکێتی هاوپشــتی کرێکارانی گەیاندنی بەســتە
 Parcel Delivery Workers'  Solidarity
Union[، ڕایگەیانــد دوای پێشــێلکردنی چەنــد خاڵــی 
کۆمپانیاکانــی  الیــەن  لــە  دواییانــە  ئــەم  ڕێکەوتنــی 
کرێــکاری   ٢٨٠٠ النیکــەم  )گەیانــدن(  لۆژســتیکی یەوە 
یەکێتی یەکــە ڕۆژی هەینــی ٢٩ی جەنیــوەری ٢٠٢١ لــە 
ســیئۆلی پایتەختــی کۆریــای باشــوور دەســت ئەدەنــە 

ــن. مانگرت

ــەورەی  ــتنەوەی گ ــای گواس ــد کۆمپانی ــۆ چەن ــکاران ب کرێ
 Hanjin Transportation Co.، Lotte وەک
 CJ Logistics و ،.Global Logistics Co

Co. کار ئەکــەن.

ــە بەشــی  ــش ل ــان ڕۆژ ٢٦٥٠ تری ــەوەی هەم ســەرباری ئ
خزمەتگــوزاری پۆســتی دەوڵــەت ئامــادە نیــن کــە بەســتە 

ئامادەکــراوەکان ڕەوانــەی شــوێنەکان بکــەن.

شــوباتدا،   یەکــی  لــە  خۆمانتــان  بــازوی 
ین ە د ە ند نیشــا

کرێکارانــی  بــۆ  بەرازیــل  نیشــتمانیی  کۆنفدراســیۆنی 
گواســتنەوە و لۆژســتیک لــە ڕۆژی سێشــەممە بانگــەوازی 
تــا  کــرد  ڕێکخراوەکــەی  ئەندامــی  هــەزار   ٨٠٠ هــەر 
ــی  ــی یەک ــی و مانگرتن ــۆ ناڕەزایەت ــان ب پشــتگیری خۆی
و  دەرببــڕن،  بارهەڵگــرەکان  شــوفێری  فێبریــوەری 
ــەزراوی  ــەن دام ــە الی ــەوە کــە ل ــو مانگرتنەکان ــە نێ بچن
بەرازیلــەوە    ســەربەخۆکانی  گوێــزەرەوە  نیشــتمانی 

کــراوە. بــۆ  بانگــەوازی   ANTB

 

مانگرتــن و ڕێپێوانــی هــەزاران مامۆســتا لــە 
فەڕەنســا

مامۆســتایان  یەکێتــی  شــەش  بانگــەوازی  لەســەر 
 FSU، FO، SNCL، Sud Solidaires،(
کــەم  النــی  کــە   )CGT Education، Snalc
نوێنەرایەتــی ســێ بەشــی مامۆســتایانی فەڕەنســا ئەکــەن 
جارێکــی تــر لــە ڕۆژی ٢٦ی جەنیــوەری ٢٠٢١ شــەپۆلی 
ــاو  ــە پێن ــتا ل ــەزاران مامۆس ــی ه ــی و ڕێپێوان ناڕەزایەت
چوونەســەری کــرێ و چاکردنــی هەلومەرجــی کارکــردن، 
و نیشــاندانی ناڕەزایەتــی دژ بــە بودجــەی تەرخانکــراو 
ــدن و پــەرەوەردەی ســاڵی ٢٠٢١ شــەقامەکانی  ــۆ خوێن ب
پاریســی پایتەخــت و چەنــد شــارێکی تــری هەژانــد. 
بەشــداری  بــە  مامۆســتایان  ناڕەزایەتــی  هەروەهــا 
ڕەواکانیــان  داوا  لــە  خوێنــدکاران  و  پەرســتاران 
پشــتگیری و هاوپشــتی خۆیــان نوانــد . بــە بــەراورد 
بــە والتانــی تــری ئەوروپــی مامۆســتایانی فەڕەنســا  

لەســەدا ٧ کەمتــر  مووچــەی وەرئەگــرن.

پــەروەردە  وەزارەتــی   ٢٠٢٠ ســێپتەمبەری  مانگــی  لــە 
ڕایگەیانــد کــە 4٠٠ ملیــۆن وەک پاداشــت بــە مامۆســتایان 
بــڕە  بــەو  مامۆســتایان  بــەاڵم  ئەکــەن،  پێشــکەش 

تەرخانکــراوە ناڕازیــن و پێیــان کەمــە.

پــاش نزیــک بــە دوو هەفتــە لــە مانگرتــن 
ســەرکەوتنیان  ڕێکخــراو  کرێکارانــی 

! ســتهێنا ە د بە
 دوای ناڕەزایەتــی و مانگرتنــی نزیــک بــە دوو هەفتــەی 
نوێنەرایەتــی  نیویــۆرک  برۆنکســی  لــە  کرێــکاران 
گەورەتریــن  بەرێوەبەرایەتــی  لەگــەڵ  کرێــکاران 
)مارکێــت(دا کەوتنــە ســازان و ڕێککەوتــن زیادکردنــی 
  Hunts Point Produce Market
هەقدەســتەکانیان بــە بــڕی ٧٠ ســەنت لــە ســەعاتێکدا.

 

یەکیەتیــە  فیدراســیۆنی  پێکهێنانــی 
جیهــان کرێکاریەکانــی 

ــکا  ــە ئەمری ــۆگڵ ل ــکاری گ ــەک کرێ ــەوەی ژمارەی پــاش ئ
ــت  ــی ئەلفابێ ــی یەکێتــی کرێکاران ــەدا دامەزراندن و کەن
)AWU( ڕاگەیانــد، لــە مــاوەی هەفتەیەکــدا ژمارەیان 
بــەاڵم  کرێــکار.   ٧٠٠ گەیشــتە  کرێــکارەوە   ٢٣٠ لــە 
ــاوی Alpha Global یەکێتییەکــی  ــە ژێرن ــڕۆ ل ئەم
گەورەیــی جیهانییــان ڕاگەیانــد کــە بەشــێک ئەبێــت لــە 
UNI Glo- ــی ــە کرێکارییەکان ــیۆنی یەکێتی ی  فیدراس
bal Union کــە نوێنەرایەتــی بیســت ملیــۆن کرێــکار 

ئــەکات لــە سەرتاســەری جیهــان. 

ڕێپێوانــی ســەدان کرێــکاری کارگاکانــی ڕســتن و 
چنیــن و جلوبــەرگ لــە شــاری کاراچی پاکســتان
یــە  یەکێتــی  فیدراســیۆنی  بانگــەوازی  لەســەر 
کرێکارییەکانــی پاکســتان، ڕۆژی )٢4-١-٢٠٢١(، ســەدان 
ــەختی کارو  ــەدژی س ــدا ل ــان ئەنجام ــکار ڕێپێوانێکی کرێ
ئــەم  کــە  ڕایانگەیانــد  کرێــکاران  کــەم،  هەقدەســتی 
و  کردنەوەیــە  ئــاگادار  زەنگــی  تەنهــا  ناڕەزایەتیــە 
نەکرێــت  چارەســەر  کێشــەکانمان  واقعــی  بــە  ئەگــەر 

دەهاویــن. گەورەتــر  هەنــگاوی 

 

ــە  ــکاری بیناســازیی ل ناڕەزایەتــی ســەدان کرێ
میانمــار

وبیمــە  دەرماڵــە  تــەواو،  موچــەی  نەدانــی  بــە  دأ 
ســەدان    ٢٠٢١ ١٩جەنیــوەری  رۆژی  کۆمەاڵیەتیــەکان، 
کرێــکاری بیناســازی کۆمپانیــای پایــا دەســتیان دایــە 

پــاش  میانمــار.  وانگۆنــی  شــاری  لــە  ناڕەزایەتــی 
ئــەوەی نوێنەرانــی هەڵبژێــرداوری کرێــکاران لەگــەڵ 
بەڕێوەبەرایەتــی کۆمانیــا نەگەیشــتنە هیــچ ســازان و 
بــە  کرێــکاران  مافانــە،  بــەو  ســەبارەت  ڕێکەوتنێــک 
کۆمــەڵ چوونــە بــەردەم کۆمپانیــا و ڕێگــەی ســەرەکی 

 BYMA کــرد  بلــۆک  کۆمپانیاکەیــان 

کرێکارانــی مەخزەنەکانــی ئەمــازۆن بڕیاریــان 
ســەربەخۆیان  کرێکاریــی  یەکێتــی  کــە  داوە 

دامەزرێنــن
لــە پێنــاو پارێزگاریکــردن لــە مافەکانیــان و پێکهێنانــی 
کرێکارانــی  داواکارییەکانیــان  لــە  ســەربەخۆ  ڕیــزی 
ئەمــازۆن بــۆ یەکەمیــن جــارە کــە بڕیــار بــدەن یەکێتــی 
کرێــکاری   ٦٠٠٠ بــە  نزیــک  دامەزرێنــن.  کرێکاریــی 
لــە  دا  بڕیاریــان   Bessemer لــە  مەخزەنــەکان 
ســەرەتای مانگــی فێبریــوەری دەنگــدان دەســتپێدەکات لــە 
ڕێــگای مەیڵــەوە تاکــو ٢٩ی مارســی ٢٠٢١. دەنگدانەکــە 
بەهــۆی مەیڵــەوە لــە ئاکامــی کۆنەبوونــەوەی کرێکارانــە 
بەهــۆی ڕێکارەکانــی خۆپارێزیــی لــە ڤایرۆســی کۆرۆنــا. 
ــە  ــێک ل ــە بەش ــە ببن ــەدەن ک ــش ئ ــدان بڕیاری ــە دەنگ ل
 Retail, کــۆ  و  تــاک  فرۆشــی  کۆگاکانــی  یەکێتــی 
 Wholesale and Department Store

Union یــان نــا .

 

•لە ڕاپۆرتی سااڵنەی ئەم سەنتەرەدا هاتووە کە لە بەرامبەر )٢٩١( ڕۆژنامە نوسدا )٣٨٥(  پێشێلکاری ئەنجامدراوە.

•باوکم ئازاد بکەن، باوکم ڕۆژنامەنوسە!

کەســوکاری زیندانیکراوانــی دەڤــەری بادینــان کــە ژمارەیــان )٧٦( کەســی زیندانیــە، ڕۆژی یەکشــەممە )٧-٢-٢٠٢١(، 
دەیانەویســت لەبــەردەم ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان و پەرلەمانــی کوردســتان کۆببنــەوە و خۆپیشــاندان ئەنجامبــدەن. 
بــەاڵم هــەم لەبــەردەم ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــوەکان لــە شــاری هەوڵیــر و هــەم لــە خاڵــە پشــکنینەکانی دەروازەی 

هەولێــردا دەســگیر دەکــران و ڕاپێچــی زینــدان کــران، وە لــە نێــو زیندانکراوانــدا ژن و مناڵیشــی تێدابــوو.

•سلێمانی: خۆپیشاندان بۆ بەردانی ڕۆژنامەنوسان و هەڵسوڕاوانی ناڕەزایەتیەکان
و  لێــدوان  بــەدژی  کــرا،  بەرپــا  جەمــاوەری  خۆپیشــاندانێکی  ســلێمانی  شــاری  لــە   )١٢-٢-٢٠٢١( چوارشــەمەم  ڕۆژی 
ڕونکردنەوەکانــی ســەرۆکی وەزیرانــی حکومەتــی هەرێــم "مەســرور بارزانــی"، کــە لــە کۆنگرەیەکــی ڕۆژنامەوانیــدا ئــەو 
گیراوانــەی لــە ڕۆژنامەنوســان و هەڵســوڕاوان وەک ســیخوڕ و تێکــدەر و بەکرێگیــراو نــاوزەد کردبــوو. ئــەم  پێشــداوەرییەی 
ســەرۆک، ناڕەزایەتــی  گــەورەی  لێکەوتــەوە، ســەدان و هــەزاران کــەس بــۆ پشــتیوانی و ئازادکردنیــان چاالکی جۆراوجۆریان 

ــدا. ئەنجام

•ناڕەزایەتی گوندەکانی دەوروبەری قەزای دوکان
لــە ناوەڕاســتی مانگــی یەکــی ئەمســاڵ )٢٠٢١(دا گوندنشــینان و دانیشــتوانی الدێکانــی دەوروبــەری قــەزای دوکان و خەڵكــی 
ــی  ــی خزمەتگــوزاری و کەم ــەدژی نەبون ــان ل ــە( و )دوکان-ڕانیــە( نارەزایەتی ــگای )دوکان-کۆی ــە داخســتنی ڕێ دوکانیــش ب
کارەبــاوە داخســت. بــۆ ماوەیــەک گریــان لەتایــە بــەردا و داوایــان کــرد کــە دەســەاڵتداران بــە دەم بانگەوازەکەیانــەوە بچــن.

•هەولێر: گردبوونەوەی ناڕەزایەتی بۆ دامەزراندن 
ئێــوارەی سێشــەممە )٢-٢-٢٠٢١( لــە بــەردەم ئەنجومەنــی وەزیرانــدا لــە هەولێــر ژمارەیــەک لــە خوێنــدکارە یەکەمەکانــی 
زانکــۆ و پەیمانــگاکان کــە دانەمــەزراون لــە بەرامبــەر ئەنجومەنــی وەزیــران لەســەر شــەقامی شەســت مەتــری گردبوونــەوە 
ــەرلەبەیانیەکەیەوە  ــە س ــەممە ٣-٢-٢٠٢١ ل ــش چوارش ــۆ ڕۆژی دواتری ــە ب ــەم گردبوونەوەی ــرد. ئ ــان ک و داوای دامەزراندنی

دەســتی پێکــردەوە.

شــایەنی باســە چــوار مانــگ پێــش ئێســتاش لــە بــەردەم پەرلەمانــی کوردســتان گردبوونــەوە و داوای دامەزراندنیــان کــرد 
و بەڵێنیــان پێــدرا دایانبمەزرێنــن، بــەاڵم وەکــو خۆیــان دەڵێــن، تــا ئێســتاش چاوەڕوانــى بەڵێنەکانــی حکومــەت دەکــەن 

بــۆ ئــەوەی دابمەزرینرێــن.

•مدیر ناحیەی قادر کەرەم: کەیفی خۆتانە بۆ کوێ دەچن بچن
رۆژی ٢٠٢١/٢/١٠ خەڵکــی ناحیــەی قــادر کــەرم و الدێیەکانــی دەوروبــەری، خێمەیــان هەڵــدا و ڕێــگای هاتوچۆی )قادرکەرم- 
ســەنگاو(یان گــرت، داواکاری خزمەتگوزاریــان دەکــرد بــۆ ناوچەکەیــان، وەک دابینکردنــی کارەبــا و ڕەخســاندنی هەلــی کار 
بــۆ الوان و ســەرفکردنی شایســتە داراییەکانــی داناغــاز بــۆ ناوچەکەیــان. خەڵــک لەدەســت بەرپرســە دز و تااڵنجیــەکان 
بــە هــاوار هاتــوون و تــا دابینکردنــی داواکانیــان بەلێنیــان دەدا چۆڵــی نەکــەن. یەکێــک لــە خۆپیشــاندەران وتــی مودیــر 

ناحیــەی قادرکــەرەم  بــە ئێمــەی وتــوە: کەیفــی خۆتانــە بــۆ کــوێ دەچــن، بچــن. 

•مانگرتنی بەنداوەکانی دهۆک و دوکان و دەربەندیخان.
ــەی  ــە نزیک ــداوی دوکان ک ــی بەن ــکاران و کارمەندان ــەممە )٩-٢-٢٠٢١(ش کرێ ــۆک و سێش ــە ده ــەممە )٨-٢-٢٠٢١( ل دووش
١٠٠ فەرمانبــەرن مانگرتنیــان ڕاگەیانــد،  کارمەندانــی بەنداوەکانــی هەرێــم دەســتیان بــە مانگرتــن کــرد، بەهــۆی ئــەوەی 
پێنــج مانگــە مووچەکانیــان لەالیــەن بەغــداوە بــڕاوە. خۆشــیان هۆکارەکــەی بــۆ ملمانێــی سیاســی دەگەڕێننــەوە لــە نێــوان 

بەغــدا و هەولێــردا.
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11ژمارە١٠  شوباتی٢٠٢١ ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

کــە  تەنجــە  شــاری  لــە   )٨-٢-٢٠٢١( ڕۆژی  یەکــەم: 
دەکەوێتــە باکــوری ئــەو وواڵتــە کارەســاتێکی دڵتەزێــن 
ڕویــدا کــە بــوە هــۆی گیــان لەدەســتدانی ٢٥ کرێــکار 
لەوانــە ) ١٧ ژن،  ٨ پیــاو کــە تەمەنیــان لــە نێــوان ٢٠ 
بــۆ 4٠ ســاڵە ( وە ڕزگارکردنــی ١٠ کــەس کــە چواریــان 

بارودۆخــی تەندروســتیان ناجێگیــرە.

نــا  کارخانەیەکــی  لــە  کارەســاتە  ئــەو  قوربانیانــی 
فەرمــی درومــان کــە لەژێرخانــی باڵەخانەیەکــی چەنــد 
نهۆمــی دا کاریــان کــردوە، بەهــۆی بــاران بارینێکــی زۆر 
لــەو ناوچەیــە و نەبونــی ئــاوەڕۆی پێویســت، باراناوەکــە 
مەتــر،  دوو  بەرزایــی  بــە  ژێرخانەکــە  نــاو  ڕژاوەتــە 
ئەمــە جگــە لــە دروســت بونــی شــۆرتی کارەبــا لــە نــاو 
کارخانەکــەدا، تیمەکانــی فریاگــوزاری تــا ئامادەکردنــی 
دەگەڕێــن،  تــردا  وونبــوی  شــوێن  بــە  ڕاپۆرتــە  ئــەم 
دەنگــۆی ئــەوە هەیــە کــە چــوار لــەو قوربانیانە خوشــکن.

ئــەم کارەســاتە ناڕەزایەتیەکــی زۆری لــێ کەوتۆتــەوە 
و نەفــرەت وبێــزاری نــەک تەنیــا دانیشــتوانی شــاری 
تەنجــە بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە بگــرە توڕەیــی و بێــزاری 
سەرتاســەری ئــەو وواڵتــەی گرتۆتــەوە. شــایانی باســە 
ــە  ــب، ب ــە مەغری ــان ل ــی دروم ــی کارخانەکان ــج یەک پێن
نایاســایی و نافەرمــی کاردەکــەن، ئەمــەش بــە بەرچــاوی 

دەســەاڵتدارانەوە.

ئێمــە لــە دەســتەی نوســەرانی باڵوکــراوەی ڕەوت وێــڕای 
بــۆ کەســو کار و دۆســتانی  هاوســۆزی وهاودەردیمــان 
بەتونــدی  جەرگبــڕە،  کارەســاتە  ئــەو  قوربانیانــی 
ســەرکۆنەی دەســەاڵتداران و ســەرمایەدارانی چاوچنــۆک 
جــۆرە  هیــچ  فەراهەمکردنــی  بێگوێدانــە  کــە  دەکەیــن 
ئەمنیەتــی کار، ژیانــی خەڵکــی بەشــمەینەت دەخەنــە 
ــان. ــاو دەســتکەوت وقازانجــی خۆی ــە پێن مەترســیەوە ل

٩-٢-٢٠٢١
ســەرکەوتنی  دەربــارەی  ڕاگەیانــدن   - دووەم 
کرێکارانــی کۆمپانیــای ئەمانــۆر لــە وواڵتــی 

مەغریــب
ــەر  ــی س ــە کۆمپانیاکان ــە ل ــۆر" یەکێک ــای "ئەمان کۆمپانی
بــە کۆمپانیــای زەبەالحــی "فیۆلیــا"  کــە پشــکی ســەرەکی 
بــۆ ســەرمایەدارانی فەرەنســی دەگەڕێتــەوە، جگــە لــە 
ــددة الجنســيات(. ــر )متع ــی ت ســەرمایەدارانی ووالتان

کاری ئــەم کۆمپانیایــە پااڵوتنــی ئــاو و دابینکردنــی 
و  وخاشــاک  زبــڵ  کۆکردنــەوەی  خاوێــن  ئــاوی 
مەغریــب،  سەرتاســەری  لــە  کارەبایــە  وەبەرهێنانــی 
بەهــۆی بەرفراوانبونــی کارەکانــی بەهــەزاران کرێــکار 
لــە  لــە ســاڵێکە   کاری تێــدا دەکــەن، مــاوەی پتــر 
کرێکارانــی  رەبــات(  تەتــوان،  )تەنجــە،  شــارەکانی 
ئــەو کۆمپانیایــە دەســتیان داوەتــە پرۆتێســتێکی کار 
ــی زۆر  ــی ژمارەیەک ــکار کردن ــاری بێ ــە بڕی ــن دژ ب ڕاگرت
لــە کرێــکاران و خزمەتگــوزاران و داوای گەڕانەویــان 
ســوربوون  و  خۆڕاگــری  ئەنجامــی  لــە  کار،  ســەر  بــۆ 
و هــاوکاری نێــوان کرێکارانــی لەســەر کار و بێــکار، 
هەروەهــا پشــتیوانی ســەندیکا کرێکاریەکانــی نــاو خــۆ 
و دەرەوەی مەغریــب و وهێــز و کەســایەتیە چــەپ و 
ناوبــراو  کۆمپانیــای  بەناچــاری  پێشــکەوتوخوازەکان، 
ملــی دا بــە جێبەجێکردنــی داخــوازە ڕەواکانــی کرێــکاران 

بــۆ ســەر کارەکانیــان. و گەڕانــەوەی بێکارکــراوان 

ڕەوت  باڵوکــراوەی  نوســەرانی  دەســتەی  لــە  ئێمــە 
و  کرێــکاران  ئاراســتەی  خۆمــان  گەرمــی  پیرۆزبایــی 
بەشــداربوانی ئــەم پرۆتێســتە ســەرکەوتوانەیە دەکەیــن 
خۆمــان بــە هاوبەشــیان دەزانیــن لــەم دەســتکەوتەدا.

هــەر بــەم بۆنــەوە  ئۆفیســی ســەندیکایی کرێکارانــی 
کۆمپانیــای ئەمانــۆر ڕاگەیاندنێکیــان باڵوکــردەوە کــە 

خــوارەوە دەقەکەیەتــی: ئەمــەی 

و  کرێــکاران  گشــت  بەنــاوی  ســەندیکایی،  ئۆفیســی 
ــۆر، زۆر  ــای ئەمان ــی کۆمپانی خزمەتگــوزارە قارەمانەکان
بــە شــانازی وســەربەرزیەوە بــۆ ڕای گشــتی ناوخــۆ و 
دەرەوی وواڵت ڕایدەگەیەنــێ، کــە دوای ســاڵێک ودە ڕۆژ 
لــە خۆڕاگــری و خەباتــی بێوچــان لــە هەلومەرجێکــی 
تەواو دژواردا کە تیایدا بەرەوڕوی دەرکردن و ئاوارەیی 
و دەرد وناڕەحەتــی بــە وورەیەکــی بــەرز وەســتانەوە، 

خۆڕاگــری و وورەبــەرزی ئــەوان چەنــدان هێنــدە پتەو تر 
بــوو بەهــۆی پشــتیوانی بەهێــزی خانەوادەکانیان و دوای 
چوونــە نێــو جەنگێکــی خەباتکارانــە، بەهەمــوو دەرد و 
ــی  ــەردەوام، کۆتای ــۆی ب ــەوە، وە دوای گفتوگ ئازارەکانی
ئــەم جەنگــە ڕایدەگەیەنــێ بــە دەرئەنجامــی گەڕانــەوەی 
دەرکــراوەکان  خزمەتگــوزارە  و  کرێــکارەکان  هەمــوو 
لــە شــارەکانی )تەنجــە، تەتــوان، رەبــات( بــۆ ســەر 
کارەکانیــان لــە بــەرواری یەکــی مانگــی فێبریــوەری، 
ئەمــەش دوای مــۆر کردنــی پرۆتۆکۆلێکــی ڕێککەوتــن 
لەگــەڵ بەڕێوەبەرایەتــی کۆمپانیاکــە ڕۆژی )١-٢-٢٠٢١( 
وە بــە ئامادەبوونــی بەڕێوەبــەری گشــتی کۆمپانیاکانــی 
فیۆلیــا و نوێنەرێکــی دەســەاڵتی خۆجێیــی ســەندیکاکانی 
لەســەر  ڕێککەوتــن  هەرەوهــا   ...... تەنجــە  شــاری 
چوونــە نێــو دانوســتانێکەوە لــە پێنــاو چارەســەرکردنی 
ــەم  ــگاوی یەک ــەش وەک هەن ــاون، ئەم ــەو کێشــانەی م ئ

بــەرەو مۆرکردنــی ڕێکەوتنێکــی دەســتەجەمعی ...

ــۆر  ــای ئەمان ــەندیکای کۆمپانی ــی س ــەوە ئۆفیس ــەم بۆن ب
کۆتایــی بــە کار ڕاگرتــن دێنــێ، ئەمــەش دوای مۆرکردنی 

پرۆتۆکۆلــی ڕێککەوتــن.

کرێــکاران و کارگوزارانــی کۆمپانیــای ئەمانــۆر، ســاڵوێکی 
ڕاســتگۆیانە، وەک ڕاســتگۆیی وەفــاداری و پابەندبــوون 
گشــت  بــۆ  دەنێــرێ  قارەمانەکەیانــەوە  جەنگــە  بــە 
خەباتکارانــی ژن و پیــاو، هەروەهــا بــۆ دەزگاکانــی 
ــی  ــەندیکاییەکان، ئەمینداریەت ــدن، ئۆفیســە س ڕاگەیان
هەمــوو  وە  کار،  بــۆ  مەغریبــی  یەکگرتــوی  گشــتی 
خەباتــکاران، بــۆ ئــەو پیشــتیوانیەی لێیــان کردیــن لــەو 
نەبەردەمانــدا بەدرێژایــی ئــەو ماوەیە، وە پیشــتیوانی و 
وەســتانیان لەگەڵمــان بــۆ بەرگــری لــەو مافــە ڕەوایانــە، 
کــە  نێودەوڵەتیــەکان  ســەندیکا  گشــت  بــۆ  هەروەهــا 
ــە  ــەدا. ل ــەو جەنگــە چینایەتی ــان وەســتانەوە ل لەگەڵم
پێشــیانەوە یەکگرتــوی نێودەوڵەتــی بــۆ پیشەســازی.

)UMT(  بژی یەکگرتوی مەغریبی بۆ کار
بژی خەباتی چینی کرێکار 

ئۆفیسی سەندیکایی کرێکارانی کۆمپانیای ئەمانۆر
٢-٢-٢٠٢١

طارق فتحي
روبیــرت  دەســتکەوتە"  ئێمــە  بــۆ  کودەتایــە   "ئــەم 
کومــر ... ئەندامــی ئەنجومەنــی ئاسایشــی نەتەوەیــی 

کەنــەدی(دا. )جــون  ســەردەمی  لــە  ئەمەریــکا، 

ئەو ڕۆژە )٨-٢-١٩٦٣( هیچ  ئاســایی نەبوو، بەڵکو لە 
هــەزاران ســاڵ دە چــوو، شــوبات ســەختترین مانــگ بــوو، 
هەمــوو شــتێکی قێزەونــی بــە ئاســایی تیــادا ئەنجامــدرا. 
دەســتدرێژی  بەپەتەوەکــردن،  ئــازاردان،  کوشــتن، 
جنســی، هەڕەشــە، تۆقانــدن. تاریکپەرســتان لەهیــچ 
شــێوازێکی ناشــرین ســڵیان نەدەکــردەوە کەڵبەکانیــان 
بــۆ تیــرۆر و کەوتنــە گیانــی جەمــاوەر.  تیژکــردەوە 
شــەقامەکان بــە قوربانیــان پــڕ بــوون، وە خوێنیــش 
ــن  ــرس و تۆقی ــت، ت ــەوە هەڵدەقوڵێ دەت ووت لەزەویی

ــوون. ــەو رۆژە ب ــی ئ ــن دیمەن دیارتری

هســتریای کوشــتن بەمــەوە نەوەســتا بەڵکــو  کوبونــەوەی 
هێــزە ئاینییــەکان کــە  فەتــوای "کۆمۆنیــزم کافــر و 
کــە  الیەنەکانــی  هەروەها  و  دەردەکــرد  بێبــاوەڕن"ی 
بــوون و لەگــەڵ )ســی  زوڕناژەنــی نەفرەتــی قەومــی 
ــە ئامرازێکــی  ــەوە ک ــەوە کۆبوون ــەی(دا لەســەر ئ ــای ئ ئ
کوشــتاری ترســناکی وەها بەرهەمبهێنــن: بەبــێ جیــاوازی 
و  کیــژان  لەنێــوان  بەتەمــەن،  و  منــاڵ  نێــوان  لــە 
لەنیــوان  بەڕێوەبــەر،  و  کرێــکار  لەنیــوان  پیرێــژن، 
گەورەیــە  ماشــێنە  ئــەو  ئەنــدام و الیەنگــری حزبــدا 
جیهــان  هەمــوو  وە  بدوورێتــەوە،  هەزارانــی  گیانــی 
هەتــا  بــوو،  خویناوییــە  بووکــە  ئــەم  تەماشــاچی 
"خرۆشــۆف" ئــەو  نــاوزڕاوە ناشــیرینە کــە لــەو کاتــەدا 
شــیوعیەکان لەســەر ئــەو حســاب دەکــران، نــەک هەر 
کــە  دەچــوو  لــەوە  بەڵکــو  نــەووت،  ووشەیشــی  یــەک 

پیرۆزبایــی لــەم  ئاهەنگــی مەرگــە بــکات.

بەیانیەکــی هەینــی ســارد و تەمــاوی بــوو، ســەعات 
بەئاســماندا  خەودابــوون،  لــە  هەمــوان  هێشــتا  نــۆ 
ئورکســترا  و  فڕیــن  بــە  دەســتی  "هونتــەر"  تەیــارەی 
ــی  ــرد و هێزەکان ــەرگ ک ــی ســروودی م ــە ژەنین دەســتی ب
شــەڕ لــە کونەکانیانــەوە ســەریان هێنایــەدەر. ڕەشــید 
موســلیح بەیاننامــەی ژمــارە ١٣ی بەدنــاوی خوێنــدەوە 
و تیایــدا ڕەوایەتــی بــە کوشــتنی هەمــوو ئــەو کەســانە 
درا کــە الیەنگریــان لــە کودەتــا نەدەکــرد، لــە هــەر 
کوێیــەک بوونایــە. بەئاشــکرا بانگــەوازی پاکتاوکردنــی 
شــوعیەکانی دەکــرد، وە هۆشــداری دەدا بــە وانــەی کــە 
داڵدەیان دەدەن یان دەیانشارنەوە یان ڕێ خۆش دەکەن 
بــۆ هەاڵتنیــان: ئــەم بەیاننامەیــە ڕاگەیاندنی ئاشــکرای 
ــی تــر  ــە تاوانبارییەکان ــوو چەپەڵکاریی کوشــتار و هەم
بــوون. یەکســەر بــەدوای ئەمــەدا میلیشــا تاوانبارەکانــی 

"حــەرەس قەومــی" هەڵیانکوتایەســەر مــااڵن و ئاهەنگــی 
کوشــتار و خوێنڕشــتن و دەســت درێــژی کــردن دەســتی 
پــێ کــرد: تالــب شــەبیب، ئەندامــی قیــادەی قطــری 
حزبــی بەعــس لــە بیرەوەرییەکانیــدا دەیگێڕێتــەوە، کــە 

ــوژراون. ــزە هــەزار ک ــا دوان ــچ ت ــوان پێن لەنێ

لــە  قەومیــەکان"  و  "بەعســیەکان  فاشیســتەکان 
دەزگا  پیرۆزبایــی  بــە  چەپەڵــدا  پەیمانێکــی 
موخابەراتیەکانــی ئەوروپــا و ئەمەریــکا یەکیانگــرت و 
لەســەر ئــەوە ڕێــک کەوتــن کــە بەبــێ هیــچ بەربەســتێک 
دەســت نەپارێــزن لــە کوشــتن و خوێــن ڕشــتن تــا هەر 
بــوون،  پــڕ  زیندانــەکان  دەیانەوێــت.  کــە  ڕادەیــەک 
"قصــر النهایــة" جمــەی دەهات لــە گیــراوەکان، بــە 
دڕندانەتریــن شــێوە ئەشــکەنجە دەدران، جێبەجێکردنــی 
لــە ســێدارەدنی مەیدانــی بەبــێ دادگا و دەســتدرێژی 
جنســی مامەڵەی ئاســایی بوون لەگەڵ زیندانیەکانیشــا. 
ڕادیــۆی ئەمەریــکا نــاو و ناونیشــانی شــوعیەکانی یــەک 
یــەک پەخشــدەکرد. عەلــی  ســالح ســەعدی، ئەمینــداری 
ــە  ــە ووتــی )ئێم ــرد ک ــی بەعــس، درۆی نەک گشــتی حزب
بــە شــەمەندەفەری ئەمەریکــی هاتینــە ســەر دەســەاڵت(. 

ئــەم ڕۆژە، رۆژێکــی یەکجــار خوێنــاوی بــوو.

))بــە قامچــی لێــی درا هەتــا لــە هــۆش خــۆی چــوو، 
بەســەر بەرەوخواری بە پێەوە بە بنمیچەوە هەڵواســرا، 
تالــە هۆشــخۆی چــوو، دایــان گــرت و بــە پــێ بەســەریدا 
ڕۆشــتن ... پارچەیــەک گۆشــتیان لــە قاچــی دەکــردەوە 
ــکاند،  ــقانەکانیان ش ــوێ ... ئێس ــە خ ــرد ل ــان ک و پڕی
لــە ژێرزەمینــی  تــەڕ و نســرمی  "قصــر النهایــة"  لــە 
نێــو چڵپــاوی ســارددا بەڕووتــی و بەقــۆڵ بەســتراوی 
فڕێــدرا ... چاویــان دەرهێنــا و بیناییــان لــێ بــڕی ... 
ــرد ...  ــواردن و خواردنــەوە و خەوتنیــان لێحــەرام ک خ
لــە کۆتاییــدا تایەیەکــی ئاســنی گەورەیــان بەســەردا 
ســەالم  شــێوەیە،  بــەم  کــردەوە((  پانیــان  و  ڕاکێشــا 
عــادل، -ســکرتیری لیژنــەی ناوەنــدی حزبــی شــیوعی 

عیراق-یــان ئەشــکەنجە دا و کوشــتیان.

هاوبەندی روحەکان، پێکداچوونی روحەکان

دەســەاڵتی بەعســی نەگریــس هەر  لەالیــەن "ئەمەریــکا" 
وە کــە بــەرهەم هێنــەر و بەخێوکــەری خــۆی بــوو کوتایــی 
پێهــات. وەک ئــەوەی ئــەو شــەمەندەفەرەی کــە پێــی 
هاتــن، ســەعاتی ڕۆشتنیشــیانی دیــاری کردبێــت. بــەاڵم 
ــو  ــتن نەکــەوت، بەڵک ــارە نەگریســە لــە ڕۆش ئــەم قەت
جارێکــی تــر ســەری هێنایەوە بــۆ عێراق، وە ئەمجارەیان 
ئەمەریــکا  دەبابەکانــی  دابەزانــد.  ئیســامیەکانی 

و  داگیردەکــەن،  عێــراق  و  ژوورەوە  دێنــە  ڕاســتەوخو 
ئەمجارەیــان خوێنمــژ و زۆمبــی هاوچــەرخ، نوســخەیەکی 

ــیەکان دادەبەزێنــن. نوێــی بەعس

تاوانبارانــی  روحــی  ســەریەک،  چوونــەوە  روحــەکان 
دڕنــدەی ئیســامی سیاســی  جێگــەی ڕۆحــی چەپــەڵ و 
دڕنــدە و تینــوو بــە خوێنــی بەعســی گرتــەوە. هیــچ 
جیاوازییــەک لــە نێــوان )ســەدام حســین، خالــد تەبــرە، 
عمــار علــوش، نــازم کــزاز، عەلــی ســالح ئەلســەعدی، 
تەهــا  عەبدولغەففــار،  جــەردان  ئەلوانــدی،  مونــزر 
یاســین رەمــەزان، رەشــید موســلیح، عەبدولغەنــی راوی(، 
لەگــەڵ ســەرکردەکانی ئیســامی سیاســی، لــە قاعــدە و 
داعــش و ســەرکردەی میلیشــیاکان و تــەواوی پرۆســەی 
ــیدا، و هەردووال نیشــانەی تاوانــکاری  گەندەڵــی سیاس
خوێنمژی و بااڵدەســتین لە شــێوازەکانی ســەرکوتکردندا. 
جیــاوازی لــە نێــوان بــێ عەمامــە و عەمامــە داردا  نیــە،  
جیــاوازی لــە نێــوان حــەرەس قەومــی و میلیشــیاکاندا 
نیــە، جیــاوازی لــە نێــوان "رفیــق و ســید"دا نیــە. ئــەم 
هێــزە کۆنەپەرســت و تاریکانــە یەکســانن لــە تاوانــکاری 

ــدا. و ئیرهاب

ســەرکوت  شــوبات،  جێــی  هاتــە  تەشــرین  پاشــان 
بــێ ئەنــدازە و بــێ وێنەیــە، میلیشــیاکان پێشــبڕکێ 
نانــەوەی  و  کوشــتارگە  لەســەر خوڵقاندنــی  دەکــەن  
قەسابخانەکان، شانازی دەکەن بە زۆری ژمارەی کوژراو 
و فڕێنــدراو کــە بەرهەمــی کارە تیرۆریســتانەکانیانە. 
تــەنها لــە ڕاپەڕینــدا هــەزار گەنــج بوونــە قوربانــی 
کــران و  ســەرکوتی ئیســامیەکان، هــەزاران برینــدار 
ڕاونــران وە بێسەروشــوێنکران لــە زیندانەکانی دەســەاڵت 
و مەعتەقەلەکانــی میلیشــیاکاندا. زنجیــرەی کوشــتار 
بەبــێ پچــڕان هەربەردەوامــە و تەنهــا ئاڵوگۆڕێــک کــە 
هاتوەتــە گــۆڕ ئەوەیــە کــە لەجیاتــی ئــەوەی تــەنها  
"ئەمەریــکا" خوڵقێنــەر و ســەروەر بێــت ئێســتا ئێرانیــش 
تحقانــدن،  ڕفانــدن،  کوشــتن،  تیــرۆر،  بــووە.  زیــاد 
ــوو ســتیفەتی هاوبەشــن لەگــەڵ بەعســدا،  ــە هەم ئەمان
تــری  تایبەتمەنــدی  هەندێــک  ئیســامیەکان  بــەاڵم 
لەبابەتــی "تاالنــی و دزی ســامانی واڵت، وە کلکایەتــی 
و  بەعســیەکان  تــر".  دەوڵەتانــی  بــۆ  تەبەعیــەت  و 
ئیســامیەکان دوو وەحشــن لــە یــەک منداڵدانــدا دروســت 
بــوون. وە ئــەم وەحشــانە تەنهــا کاریــان داڕوخــان و 
تێکــدان و کوشــتار و جێبەجــێ کردنــی ســیناریۆی دایکــی 

خۆشەویســتیان "ئەمەریــکا" و دەوڵەتانــی تــرە.

ســەڕەڕای هەمــوو ئەمانــە، بــەاڵم دڵــی هیــوا لێــدەدات، 
جەمــاوەر ئەمــڕۆ عەزمــی جــەزم کــردووە بــۆ ڕزگار بوونــی 
بەرەوپێــش  و  دەســەاڵتدارە،  تاقمــە  ئــەم  لەدەســت 
بــە پێداگــری هەنــگاو هەڵدەهێنێــت. جەمــاوەر هیــچ 
ژیانــی  بــەاڵم  بــدات،  دەســتی  لــە  تــا  نیــە  شــتێکی 
بــە دەســت دەهێنیــت. بەرەبەیانــی ئــازادی نزیکــە و 
لــە هەڵهاتندایــە. هێــزە ئیســامیەکان ئەمڕۆکــە زۆر 
نەفــرەت لێکــراون، وە جەمــاوەر دەســتی لێیــان شوســتوە 

و کۆتاییــان لــە ئانوســاتدایە.

ئامادەکردنی: عەبدواڵ ساڵح

هــەر کاتێــک ناڕەزایەتیەکانی جەماوەر سەردەکێشــێت 
بۆ خۆپێشــاندان، هەڵســوڕاوانی چەپ و کۆمۆنیستیش 
دەکەونــە خۆیــان لــەو ئاوهــەوا شۆڕشــگێڕانەیەدا بــۆ 
ڕۆڵبینیــن و کاریگــەری دانانــی هەرچــی زیاتری چەپ 
و سۆشــیالیزم لەنــاو ئــەم بزوتنــەوە ناڕەزایەتیانــەدا 
و باســی هاوئاهەنگــی و کاری هاوبــەش و یەکیەتــی 
چــەپ و کۆمۆنیســتەکانیش دێتەئــاراوە، وەک ئــەوەی 
بــەدوای شــەپۆلی ناڕەزایەتیەکانــی مانگــی دوانــزەی 
لەســەرەتای  دەستپێشــکەریەک  )٢٠١٧(دا  ســاڵی 
ســاڵی )٢٠١٨(دا هاتەئــاراوە، هەروەهــا لــە تەمــوزی 
خۆپێشــاندانەکانی  شــەپۆلی  بــەدوای  )٢٠٢٠(دا 
مانگــی شەشــدا هەوڵێکــدرا، ئێســتاش لــە ناوەڕاســتی 
شــەپۆلی  بــەدوای  )٢٠٢٠(وە  دوانــزەی  مانگــی 

خۆپێشــاندانەکانی )٢-١٢-٢٠٢٠(ی شــاری ســلێمانی دەستپێشــکەریەک هاتۆتەئــاراوە.

لەناو ئەو هەوڵ و دەسپێشکەریانەدا دوو بۆچون بەرجەستەن.

بــۆ کارێکــی هاوبەشــی سیاســی لەســەر ئاســتی  بۆچونێــک پاتفــۆڕم خســتنە بەردەســتە   •
کۆمەڵگــە، بــۆ چۆنیەتــی ڕوخاندنــی ئــەم دەســەاڵتە و جێگرتنــەوەی بــە دەســەاڵتێکی تــر، بــە مانایــەک 
خســتنەڕووی بەرنامەیەکــی سیاســی بــۆ سەراســەری هەرێمــی کوردســتان؛ بــۆ کۆمەڵگــە و ڕاماڵینــی ئــەم 
دەســەاڵتە، بــۆ ئاینــدەی دوای دەســەاڵتی ئێســتا و دامەزراندنــی دەســەاڵتێکی تــر ... و هەڵســوڕاوانی 

چــەپ و کۆمۆنیســت و ڕێکخــراوە و حزبــەکان پێــوەی پەیوەســت بــن.

بۆچونێکــی تــر هاوئاهەنگکــردن و کاری هاوبەشــی مەیدانیــە لەناو بزوتنەوە موشەخخەســەکان   •
و ناڕەزایەتیەکانــدا، تــا خواســتەکان بەرجەســتە بکەینــەوە، دروشــمەکان فۆڕمۆڵــە بکەینــەوە، وە 

هەڵســوڕاوان لــە شــارەکاندا لــە کۆمیتــە و ئەنجومەنەکانــدا ڕێکخــراو بــن.

هــەوڵ و کۆششــی دڵســۆزان و خەمخۆرانێکــی بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی کــە دەیانەوێــت هاوئاهەنگــی 
ــە، بــەاڵم لەبەرئــەوەی بزوتنــەوەی چــەپ و  ــان بەرەیــەک بهێننــەدی جێگــەی ڕێزلێنان و یەکیەتیــەک ی
کۆمۆنیســتی لــە چــل )4٠( ســاڵی ڕابــردوودا جۆرەهــا خــەت و ختوتــی فکــری و ســتڕاتیژی سیاســی و 
ســوننەتی کارکردنــی جیــاوازی هێناوەتەئــاراوە، هەروەهــا جۆرەها لێکتــرازان و جیابوونەوەی ڕێکخراوەیی 
تێکەوتــووە و ســکتاریزم و بــێ متمانەیــی لــە ئارادایــە، بۆیــە جیاوازیەکانــی نــاو بزوتنــەوەی چــەپ و 

کۆمۆنیســتی زۆر لــەوە قوڵتــرە کــە بــە پاتفــۆڕم و نیەتــی بــاش پڕبکرێتــەوە.

ئەمــە لــە ڕوانگــەی مارکســیزمەوە پێویســتی بــە پڕۆســەیەک هەیــە؛ یەکــەم لــە خەباتێکــی فکــری سیاســی 
کــە مارکسیســتەکان لەســەر خەتێکــی فکــری سیاســی و بەرنامەیــی، لەســەر ســتڕاتیژێکی یەکگرتــوو وە 
یــەک ســوننەتی کاری کۆمۆنیســتی کۆبکاتــەوە، دووەم هەروەهــا پێویســتی بــە پڕۆســەیەک لــە خەباتــی 
مەیدانــی و عەمەلــی هەیــە پێکــەوە لــە نــاو کۆمیتــە و ئەنجومەنەکانــدا بــۆ متمانــە کــردن و لێــک 

ــورژوازی و هێــزە ئۆپۆزیســیۆنەکان. تێگەیشــتن و کارکــردن بەیەکــەوە دژ بەدەســەاڵتی ب

مەســەلەی ئەســڵی ئــەو ڕێگــە و شــێوازەیە کــە چۆنچۆنــی بزوتنــەوەی سۆشیالیســتی کرێــکار و زەحمەتکێــش 
ــە  ــە ئەم ــت، ک ــەدا سەروســامانی پێدەدرێ ــە کۆمەڵگ ــز ل ــی سیاســی بەهێ ــی کۆمەاڵیەت وەک بزوتنەوەیەک
ئــەو هێــزە واقعیەیــە دەتوانێــت هــەم ئۆپۆزیســیۆنی بــورژوازی لــە مەیدانەکــەدا الکەوتــە بــکات و هــەم 
لــە پەرەســەندنی خۆشــیدا ئــەم دەســەاڵتە هەڵپێچێــت و دەســەاڵتدارەتی شــۆرایی خــۆی داســەپێنێت 
بەســەر کۆمەڵگــەدا. بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی هەرێمەکــە کــە لــە ئێســتادا هــەم دابــڕاوە لــە 
ــی  ــا خــەت و ختوت ــدا جۆرەه ــان پێ ــەم وەک لەســەرەوە ئاماژەم ــش و ه ــکار و زەحمەتکێ ــاوەری کرێ جەم
فکــری و بەرنامەیــی جیــاواز، ســتڕاتیژ و ســوننەتی کاری جیــاوازی تێدایــە، کــە هەندێکیــان تــەواو دژ 
بەیەکــن، چۆنچۆنــی دەتوانرێــت بــە پاتفۆڕمێکــی هاوبەشــەوە بێتەمەیــدان و خەریکــی سەروســاماندانی 

بزوتنەوەیەکــی سۆشیالیســتی بەهێــز بێــت لــە نــاو کۆمەڵگــەدا؟

 هەر الیــەن و گــروپ و حــزب و رێکخراوێــک ئەجنــدا و بیرکردنــەوەی سیاســی تایبەتــی خــۆی هەیــە وە 
لــە چەنــد ســاڵی ڕابــرودودا ئــەم جــۆرە هەوڵ و ســینارویانە دوبــارە بونەتــەوە وەکــو کارێکــی ڕۆشــنبیرانە 
لەســەرەوە هەوڵیانــداوە کــە پاتفۆڕمێکــی هاوبــەش بخەنــە دەســتوری کاریانــەوە بەبــێ ئــەوەی کــە 

شــۆڕبنەوە بــۆ نێــو کۆمەڵــگا، بۆیــە هەمیشــە ئــەو جــۆرە کار و هەواڵنــە نــەزۆک دەرچــون.

ڕێگــەی عەمەلــی و واقعــی دەســتبەکار بوونــە لەســەر شــتی مــادی و مەلمــوس و واقعــی وەک خواســتەکانی 
جەمــاوەر و ناڕەزایەتیــەکان و مانگرتــن و خۆپێشــاندانەکان، واتــا مەســەلە موشەخخەســەکانی خەباتــی 
تــرۆری سیاســی و ڕەشــەکوژی  چینایەتــی و کاری هاوبــەش لەســەر شــتی موشەخخەســی وەک: دژی 
ــە  ــەوەی بۆن ــا یادکردن ــەری،....، هەروەه ــازادی ڕۆژنامەگ ــیەکان و ئ ــە سیاس ــۆ ئازادی ــات ب ــان، خەب ژن
ــادی ئەنفــال،  ــی وەک ی ــە ناوخۆییەکان ــار، لەگــەڵ بۆن ــارس و یەکــی ئای ــی وەک هەشــتی م جیهانیەکان
یــادی شــۆراکانی ١٩٩١، یــادی ١٧ی شــوباتی ٢٠١١ و یــادی هاوڕێیانــی گیانبەختکــردوی ڕێــگای سۆشــیالزم 
و تــرۆری دەســتی ئەحزابــی قەومــی و ئیســامی وەک هاوڕێیــان )نەزیــر. شــاپور.قابیل. پێنــج هاوڕێکــەی 
ســاڵی ٢٠٠٠( هەروەهــا تــرۆری ڕۆژنامەنوســانی وەک سەردەشــت عوســمان و کاوە گەرمیانــی و ...هتــد. 
دەکــرێ لەســەر هەمــوو ئــەم مەســەلە موشەخخەســانە نەخشــەی کاری هاوبــەش و پاتفۆڕمیشــمان هەبێــت 

بــۆ کاری هاوبــەش.

ئەگــەر ئێمــە لــەو ئاســتانەدا هــاوکاری و کاری هاوبــەش بکەیــن کــە مەســەلە موشەخخەســەکانی خەباتــی 
ــوون، )٣(  ــە ڕێکخراوب ــردن ب ــی ک ــتەکان، )٢( کۆمەگ ــنکردنەوەی خواس ــتی: )١( ڕۆش ــە بەمەس چینایەتی
بەشــە  و  شــارەکان  نێــوان  لــە  )شــیعارات(ەکان، )4( هێنانــەدی پەیوەنــدی  دروشــم  فۆڕمۆڵەکردنــی 
جیاجیــاکان تــا بزوتنەوەیەکــی سەراســەری یەکگرتــوو بێتــەدی، )٥( لەهەوڵــی بەهێزکردنــی ڕۆڵــی 
ــۆ  ــن ب ــەوڵ بدەی ــەدا، )٦( بەگشــتیش ه ــەو بزوتنەوان ــاو ئ ــن لەن ــدا بی ــوڕاوانی چــەپ و ڕادیکاڵ هەڵس
ڕادایکاڵکردنــەوەی ئــەو بزوتنــەوە ناڕەزایەتیانــە و ئاســۆدارکردنیان بــە ئاســۆیەکی سۆشیالیســتی. ئەمــە 
ڕێگــە واقعیەکەیــە بــۆ یەکگرتووکردنــی هێــزی چــەپ و کۆمۆنیســت لــە نــاو بزوتنــەوەی ناڕەزایەتــی 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و ژنانــی ســتەم دیــدە و گەنجــان و الوانــی خێروخۆشــی نەدیــوو لــە ژیــان و 
بێــکار. دیــارە کــە ئــەم کارە لــە پڕۆســەیەک لــە دەخالەتێکــی عەمەلــی ڕۆژانــە و کاری پــڕ حەوســەڵە و 

متمانەکــردن بــە یەکتــری دەچێتەپێشــەوە و لــە ئاینــدەدا بەرهەمــی خــۆی دەبێــت.

ئەمــە ئــەو ڕێگەیــە کــە ڕێکخــراوە و حزبەکانــی بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی هەمیشــە دەتوانــن کاری 
ــدەن و  ــان ئەنجــام ب ــەت بەخۆی ــی تایب ــە و ســتڕاتیژ و پاتفۆڕم ــە بەرنام ــان ب ــی خۆی ئەســڵی و پایەی
لەســەر مەســائیلی موشەخخەســی سیاســی و عەمەلــی لەمەیدانــدا کاری هاوبــەش بکــەن پێکــەوە لــە نــاو 
کۆمیتــە و ناوەندەکانــدا، ئەمــە ئــەو پڕۆسەیەشــە کــە متمانــە بەیەکتــری دەکەیــن و لێــک حاڵــی دەبیــن 

و کاری بەرفراوانتــر ئاســان دەکات لــە ئاینــدەدا.
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شیرین عبدالله

ئازادی بۆ تەواوی زیندانی یە سیاسەکان 
کۆماری ئیسامی ئێران: 

ڕەشبگیری فراوانی نوسەران وخوێندکاران وژنانی کوردستانی ئێران  بەردەوامە
 لــەم یەکــدو مانگــەی دوایــدا، زیاتــر لــە ١٠٠ کــەس لــە نوســەران وخوێنــدکاران وژنــان لــە کوردســتانی ئێــران، 
کەوتونەتــە بــەر شــەپۆلێکی ڕەشــبگیری فــراوان. هەلومەرجــی گیــراوەکان لەزمانــی کــەس وکارییانــەوە  لــە ئــازارو 
ئەشــکەنجەدان، دەســت نەگەیشــتن بــە پارێــزەرو شــاردنەوەی شــوێنی زیندانیکــراوان دەگێڕنــەوە. کۆمــاری ئیســامی 
ئێــران، بــە رژێمــی ســێدارە ناســراوە، یەکێــک لــەو دەوڵەتانەیــە کــە زۆرتریــن ڕێــژەی زیندانــی سیاســی و ئیعــدام 

تیایــە. 

لــە رۆژنامــەی " ڕەوت"، دەنگــی خۆمــان دەخەینــە پــاڵ خەڵکــی ســتەمدیدەی ئێــران، پــاڵ ســەرجەم  ئێمــە 
ــی و  ــی و ئێران ــەو  ڕێکخــراوە  جیهان ــران و کوردســتان  ئ ــان و ئی ــە ئاســتی جێه ئازادیخــوازان و ریکخــراوەکان ل

کوردســتانیانەی کــە داوای ئازادکردنــی دەســتبەجێی تــەواوی زیندانیــە سیاســیەکان دەکــەن. 

دەستەی بەڕێوەبەرایەتی رۆژنامەی ڕەوت 

ناوەڕاستی فێبیوەر ٢٠٢١

ڤایرۆســی  باڵوبونــەوەی  بەســەر  پــەڕی  تــێ  ســاڵ  یــەک 
کۆڤیــد-١٩. ئاکامــە تەندروســتیەکانی کۆڤیــد لــە کــورت و 
درێــژ خایەنــدا شــوێنی ئــەم باســە نیــە، لێــرەدا دەمەوێــت 
ــی  ــی وئابوریەکان ــە کۆمەاڵیەت ــەر ئاکام ــە س ــی بچم ــە کورت ب
کــە بــە پێــی ئامــارە جیهانیــەکان پێدەچێــت چەندیــن دەیــە 
درێژماوەتریــش  واڵت  هەندیــک  بــۆ  ولەوانەیــە  بخایەنێــت 

ــت. بێ

ڤایرۆسی نایەکسانی:

لــێ  نایەکســانی'  'ڤایرۆســی  نازنــاوی  کــەس  هەندێــک 
ــوان  ــت لەنێ ــاوازی نازانانێ ــد -١٩ جی ــدا کۆڤی ــاوە، لەکاتێک ن
توشــبواندا، بــەاڵم لەئەساســدا بــوە هــۆی پــەردە هەڵماڵیــن 
لەســەر قێــزەوەن تریــن دەردەکانــی کۆمەڵــگای ســەرمایەداری 
ســەردەم، ئەویــش ئــەو نایەکســانیە یــە کــە ئــەم سیســتمە 

لەســەری ڕاوەســتاوە.

نایەکســانیەی  ئــەم  کــە  نیــە  کۆڤیــد  هــەر  لەڕاســتیدا 
ســەلماندوە؛ لەمێــژوی پاندەمیکــدا، تاعونــە ڕەشــی ســەدەی 
١4 بــوە هــۆی مردنــی ٣/١ ی دانیشــتوانی ســەر زەوی، کــە 
بــون.  کۆمــەڵ  کەســەکانی  تریــن  هــەژار  ئەمانــە  زۆربــەی 

نەگــۆڕاون!. هاوکێشــەکان  هێشــتا  دواتــر،  ســەدە  حــەوت 

 لــەم ســاڵەی ڕابــوردودا وە لــە ســایەی کۆڤیــد-١٩ دا، لــە 
سەرتاســەری جیهانــدا، چەندیــن جــار ئــەوە ســەلمێنرا کــە 
کوشــەندەیی کۆڤیــد لــەو کۆمەاڵنــەدا زۆر زیاتــرە کــە ڕێــژەی 
بــەرزی هــەژاری ونەخۆشــی وچــڕی شــوێنی کارو ژیــان ونەبونــی 
خزمــەت گــوزاری تەندروســتی گشــتی وبــێ کاری یــان کاری 
ناجێگیــری تیایــە. وبــەو پێیــەی ڕێــژەی ئــەو نەخۆشــیانە 
ســیەکان،  دەمــارەکان،  و  دڵ  نەخۆشــی  شــەکرە،  )وەک 
قەڵــەوی..( شــان بەشــانی هــەژاری زیــاد دەکات، تــوش بونــی 
ئــەم کەســانەش بــە کۆڤیــد-١٩ ولەدەســت دانــی کار ودەرامەتــی 
خێزانەکانیــان زیــاد دەکات، وبــەم جــۆرە دەبنــە قوربانییانــی 

ــەدا.. ــە کۆمەڵگ ــیەکە ل ــزی پێشــەوەی نەخۆش ڕی

لــە  )یەکێــک  پۆلیڤیــا  واڵتــی  نمونانــە،  لــەو  یەکێــک 
واڵتــە. هــەرە هەژارەکانــی ئەمریــکای جنوبــی(، بــە پێــی 
لێکۆڵینەوەیــەک کــە لــە گۆڤــاری النســێت ی بریتانــی لــە 
ــدا  ــە هەژارەکان ــردن لەناوچ ــژەی م ــوە، ڕێ ٢٥.١.٢٠٢١ دا هات
لــە تەممــوزی٢٠٢٠ حــەوت قــات زیاتــر بوبــە بــەراورد لەگــەڵ 
هەمــان کاتــی ٢٠١٩)پێــش کۆڤیــد(، لەکاتێکــدا ئــەم ڕێژەیــە 

لــە ناوچــە دەوڵەمەندەکانــدا تەنهــا دوو قــات بــو.
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٧٠٪ کرێکارانــی بۆلیڤیــا کاری ناجێگیــر وبــێ کۆنتراکتیــان 
کۆمەاڵیەتــی،  بیمەیەکــی  جــۆرە  وهیــچ  بــێ  وبــە  هەیــە 
وئەمــە خــۆی هۆکارێکــە ناهێڵێــت بــەر بەتەشــەنەی ڤایرۆســە 
بگیرێــت چونکــە ئــەم کرێکارانــە ناچــارن ســەالمەتی خۆیانــو 
ڕۆژانەیــەن.  قوتــی  قوربانــی  بــە  بکــەن  خێزانەکانیــان 
وکشــتوکاڵی  چــۆ  هاتــو  کرێکارانــی  دەوڵــەت  لەکاتێکــدا 
وبازاڕەکانــی بــە "کرێــکاری پێویســت" ناســاندوە، وئــەم جــۆرە 
ڤایرۆســەکەیان  باڵوبونــەوەی  مەترســی  زیاتریــن  کارانــە 
تیادایــە، ودوڵــەت بەکارهێنانــی دەمامــک و دەســت کێــش 
ئــەم  بــەاڵم  ســەریاندا،  بــە  کــردوە  فــەرز  ی  وهتــد.. 
کرێــکارە کــەم دەرامەتانــە دەبێــت ئــەم ئامرازانــە وهەروەهــا 

بکــڕن. خۆیــان  لەگیرفانــی  تاقیکردنەوەکانیشــیان 

ســەرەڕای  وئەمریــکا،  بریتانیــا  وەک  واڵت  هەندێــک  لــە 
وئــەو  کۆڤیــد  توشــبوانی  بــۆ  دەوڵــەت  یارمەتــی  هەبونــی 
کەســانەی بــە هــۆی کۆرۆنــاوە بــێ کار بــون، ئــەم یارمەتیانــە 

یــان  پێیــە  پێویســتیان  کــە  هاواڵتیــان  زۆری  ڕێژەیەکــی 
هــەر شــمولیان نــاکات یــان دەســتیان پیــا ڕانــاگات لەبــەر 
نەشــارەزایی دیجیتاڵــی وسیســتەمی فــۆرم پڕکردنــەوەی یەکجار 
ــەر.  ــت وکۆمپیوت ــی ئینتەرنێ ــان نەبون ــی وی ــۆز وبیرۆکرات ئاڵ

ڕێژەی هەژاری: 

بەپیــی ئامارەکانــی ســندوقی دراوی نێــو دەوڵەتــی لــە ٢٠١٩ 
دا زیــاد لــە ٦٢١ ملیــۆن کــەس لەجیهانــدا )٨.٠٪( لــە خــوار 
ــە  ــان )ســتانداردی ١.٩$ داهاتــی رۆژان ــدا دەژی ــی هەژاری هێڵ

بەکارهاتــوە بــۆ پێناســەی هێڵــی هــەژاری!(.

 )٪٩.٩( ملیــۆن  گەیشــتە ٧٦٦  ٢٠٢٠دا  لــە  ژمارەیــە  ئــەم   
ــە  ــکات. )وات ــاد ب ــۆن زی ــرا ١٢٠ ملی ــدا پێشــبینی دەک لەکاتێک
ــە  ــە ل ــادی کــرد(. بانکــی نێودەوڵەتــی پێــی وای ــۆن زی ١44ملی
٢٠٢١دا زیــاد لــە ١٥٠ملیــۆن کەســی تریــش دێتــە ئــەم ڕیــزەوە.  

نایەکسانی لە بوژانەوەی ئابوری وواڵت:

بــێ گومــان کۆڤیــد کاریگــەری لەســەر هەمــوو واڵتانــی جیهــان 
شــۆکێکی  وەک  پێشــکەوتوەکان  وواڵتــە  بــۆ  بــەاڵم  دانــاوە 

ســەرەڕای  ئەمریــکا  و  بریتانیــا  وەک  واڵتانــی  کاتیــە. 
ئــەوەی زیانێکــی یەکجــار زۆری بەشــەریان لێکەوتــوە لــەم 
پاندەمیکــەدا، توانــای دابیــن کردنــی چەندیــن ملیــۆن ژەم 
ــە بۆتــە  ــان )کــە ئەم ــی خۆی ــۆ هاواڵتیان ــە ب ڤاکســینیان هەی
مایــەی ڕەخنــەی تونــد لــە جیهانــدا و ڕێکخــراوی تەندروســتی 
جیهانــی نــاوی نــاوە ناســیۆنالیزمی ڤاکســین( وبــەم جــۆرە 
لەوانەیــە بتوانــن تــا ڕادەیــەک ئابــوری واڵتەکــە ببوژێنــەوە. 
هەندێــک واڵت وەک کەنــەدا ئەمەنــدە ڤاکســینی کڕیــوە کــە ٥ 

قاتــی ژمــارەی دانیشــتوانە. 

لــە الیەکــی کــەوە نادیــارە کــەی واڵتانێکــی وەک زیمبابــوی، 
ڕادەگات.  ڤاکســین  بــە  پاکستان...دەســتیان   ، مکســیک 
و  جیهانــی  ئابــوری  لــە  شــارەزا  خــاراس  هۆمــی  تەنانــەت 
گەشەســەندن لــە پەیمانــگای بروکینگــس لەلێکۆڵینەوەیەکیــدا 
مەترســی بەردەوامــی زیادبونــی ڕێــژەی هــەژاری دەخاتــە ڕو، 
پێشــبینی دەکرێــت ئــەم ئاکامــە ئابــوری و کۆمەاڵیەتیانــە 
درێــژ خایــەن بــن وتەنانــەت هەتاکــو ٢٠٣٠ و دواتریــش. 

ئــەم مەترســیە بــۆ واڵتــە هــەژارەکان یەکجــار زیاتــرە کــە 
زۆربەیــان لەوانەیــە تاکــو ٢٠٢٢ ش دەســتیان بــە ڤاکســین 
ڕا نــەگات ئەمــەش بەمانــای نەخۆشــیەکە بــەردەوام دەبێــت 
لــە کوشــتن و هــەژار کردنــی زیاتــر لەناویانــدا. ســەرەڕای 
ئەمــە زۆربــەی ئــەم واڵتانــە دەرگیــری چەندیــن گرفتــی وەک 
ــەت  ــی خزم ــی ونەبون ــیەتی وکێشــمەکێش وگەندەڵ ــەڕ وبرس ش

گوزاریــە ســەرەکیەکانن.. هتــد. 

ئاکامە کۆمەاڵیەتیەکان:

ســەر  خراوەتــە  تیشــک  ڕابــوردودا  مانگــی  چەنــد  لــە 
کاری  بــێ  ڕێــژەی  وەک  پەتایــە  ئــەم  ئاکامەکانــی 
ونەخوێنــدەواری، توندوتیــژی بەرامبــەر ژن و منــداڵ، نــزم 
داخســتنی  بۆنــەی  بــە  کار..هتــد  کرێــی  ئاســتی  بونــەوەی 
ــە  ــون ب ــد ب ــەکان و شــوێنی کار وپابەن ســنورەکان وقوتابخان
ڕینماییەکانــی خۆپاراســتنەوە. لەهەندێــک واڵت دەبینرێــت 
ئاســتی کــرێ بــەرز بۆتــەوە بــەاڵم ئەمــە بــە هــۆی تیاچونــی 

ســەرەکی.  پلــەی  بــە  نزمەکانەوەیــە  کــرێ  کارە 

بــەاڵم زۆر ئاکامــی تــر هەیــە کەمتــر دیــارە وەک ڕێــژەی 
قــەرز،  بــاری  ژێــر  کەوتنــە  خوێنــدن،  لــە  هینــان  واز 
بێخانەوالنەیــی، بــەد خۆراکــی و زیــاد بونــی ئەگــەری توشــبون 

نەخۆشــی... بــە 

لــە  منــداڵ  ملیــار  یــەک  جیهانیــەکان  ئامــارە  پیــی  بــە 

ئەمانــە  زۆری  هــەرە  زۆربــەی  نــاکات.  دەوام  قوتبخانــە 
بەتایبەتــی لــە والتــە هەژارەکانــدا، دەســتیان بــە هێڵــی 
دوورەوە  لــە  وناتوانــن  نــاگات  وکۆمپیوتــەر  ئینتەرنێــت 
ــدن  ــۆ خوێن ــە ب ــاو نی ــان گونج ــی ماڵەکانی ــن، بارودؤخ بخوێن
وفێــر بــون ولەخانــەوادەی ناجێگیــر وبێئاســودەدا دەژیــن.. 
کچــان بــە ڕێژەیەکــی زیاتــر واز لــە خوێنــدن دەهێنــن و بــەم 

زەرەرمەنــدن.  زیاتــر  پێیــە 

ــەوەی دەرامــەت،  ــە دەســت دانــی هەلــی کار وکــەم بون جگــە ل
بەتایبەتــی  بــون  قــەرز  و  گرانــی  دوچــاری  خانــەوادەکان 
ئەوانــەی کــە منداڵیــان هەیــە. بــە پێــی لێکۆڵینەوەیەکــی 
ریزۆلیۆشــن فاوندەیشــن کــە کۆنگــرەی نەقابەکانــی بریتانیــا 
)تــی یــو ســی( بــاڵوی کردۆتــەوە، ئــەو فامیلیانــەی کــە پێــش 
ــتا  ــوە، ئێس ــان هەب ــتی دەرامەتی ــن ئاس ــە کەمتری پاندەمیکەک
خــواردن  هــەر  نــەک  کــردوە.  زیــادی  مەســرەفیان  قــات  دو 
وکااڵکانــی تــر گــران بــون، وبەبۆنــەی لەماڵــەوە مانەوەیــان 
ــاو ئــاو هتــد.. زیــادی کــردوە و  مەســرەفی ســوتەمەنی وکارەب

ــەوە.   ــە ماڵ ــان ل ــی منداڵەکانی ــوی خوێندن ــە تێچ ــە ل جگ

توانــای  داوە  لەدەســت  کاریــان  ئەوانــەی  زۆر  ژمارەیەکــی 
دانــی کــرێ خانویــان نیــە وبــەم جــۆرە بــێ خانەوالنــە بــون. 
ــی  ــی یەکەم ــە ٣ مانگ ــت ل ــی دەڵێ ــێلتەری بریتان ڕێکخــراوی ش
دوای ســەرهەڵدانی پاندەمیکەکــە ژمــارەی چاوەڕوانکردوانــی 

نیشــتەجێبون ٦٠٠٠ زیــادی کــرد.

کــراوە  وکوشــتنیان  ژن  بەرامبــەر  توندوتیــژی  بونــی  زیــاد 
خۆپاراســتن  ڕێنماییەکانــی  ڕاســتەوخۆی  ئاکامێکــی  وەک 
ولەماڵــەوە مانــەوەی ژنــان وکچــان لەگــەڵ بکوژانیانــدا ودەســت 
ــی  ــن ویارمەت ــوزاری فریاکەوت ــەت گ ــە خزم ــتنیان ب ڕانەگەیش
دان، بەلگــەی زۆری هەیــە وچەندیــن ئامــاری جیهانــی هەیــە 

کەئەمــە دەســەلمێنی.

لە عیراقدا: 

لــە ســایەی سیســتمی سیاســی بــۆرژوا میلیشــیایی وگەندەلــی 
حیزبــە قەومــی وئیســامیەکاندا، کــە هیــچ جــۆرە زەمانەتێکــی 
کۆمەاڵیەتــی بــۆ خەڵــک تیــا نیــە، وهیــچ جــۆرە یارمەتیەکــی 
کۆرۆنــا وخانەوادەکانیــان  توشــبوانی  بــۆ  دەوڵــەت  ئابــوری 
وکســب و کاریــان دابیــن ناکرێــت، لــەم ســاڵەی ڕابــوردودا 

ڕێــژەی هــەژاری بەڕاددەیەکــی ترســناک زیــادی کــردوە. 

بــە  عیــراق  پاندانانــی  وەزارەتــی  لەهەڵســەنگاندنێکی 
ودەسپێشــخەری  جیهانــی  بانکــی  و  یونیســیف  پشــتیوانی 
گەشــەی مرۆیــی ئۆکســفۆرد لــە ناوەڕاســتی ٢٠٢٠ دا؛ منــداڵ 
وگەنــج زۆربــەی هــەرەزۆری ئــەو 4.٥ ملیۆنــە )١١.٧٪(  پێــک 
دەهێنــن کــە لەبــەر مەترســی هــەژاری ونەداریــدان بــە بۆنــەی 

کۆرۆنــاوە. 

ڕێــژەی هــەژاری لــە ســاڵی ٢٠١٨ دا ٢٠٪ بــو، ئەمــە لــە ٢٠٢٠ 
ــۆن!  ــە ١١.4 ملی ــە یەکســانە ب ــۆ ٣١.٧٪  ک ــردوە ب ــادی ک دا زی

وزۆربــەی هــەرەزۆری ئەمانــە منــداڵ وگەنجــن. 

وێرانــە  یەکجــار  عیــراق  گشــتی  تەندروســتی  سیســتەمی 
تایبــەت  کەرتــی  کــە  لەکاتێکــدا  نەبودایــە،  ڕیــزی  ولــە 
لەبوژاندنەوەدایــە، ولــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــوردودا دەیــان 
وســەدان کلینیــک وخەســتەخانەی تایبــەت کراوەتــەوە. بــێ 
متمانەیــی خەڵــک بــە سیســتمەکە گومــان وبــێ بــاوەڕی بــە 
ڕێنماییــە تەندروســتیەکان وبایــەخ نــەدان پێیــان دروســت 
کــردن  وفەحــس  تێســت  لــە  وتەنانــەت خۆدزینــەوە  کــردوە 
وچــون بــۆ خەســتەخانە. پزیشــکان و کارمەندانــی تەندروســتی 
ڕۆژانــە دەبینــن ژمــارەی توشــبوان وگیــان لەدەســت دان زیاتــرە 
ونــەداران  کرێــکاران  چونکــە  دەکرێــت  تۆمــار  کــە  وەی  لــە 
لۆکــژەری ١4 ڕۆژ کەرەنتینەیــان نیــە لەماڵــەوە دانیشــن وکار 
نەکــەن تاچــاک دەبنــەوە وخۆیــان ودەوروبەریــان بپارێــزن، 
وکارەکانیــان بەجۆرێــک نیــە کەبتوانــن لەماڵــەوە ئەنجامــی 
بــدەن. هەمــو شــەپۆلێکی تــازەی کۆرۆنــا یــەک شــااڵوی گــەورەی 
تــازەی هــەژار کــردن وچالەنجــی تەندروســتی زیاتــر لەگــەڵ 

خۆیــدا دەهێنیــت.

خزمــەت گوزاریــە گشــتیەکانی تــر وەک خوینــدن وئــاو کارەبــاو 
شــێوە  بەهەمــان  وخانوبەرە...هتــد  وڕێگەوبــان  ســوتەمەنی 
)تایبەتــی(  پرایڤەتایــز  شــااڵوی  بــەر  وکەتۆتــە  وێرانــە 

ــردن. ک

بێگومــان کۆڤیــد-١٩ وئاکامەکانــی بــۆ چەندیــن ســاڵی تــر باس 
دەکرێــت وهێشــتا بەتــەواوی هەمویمــان نەزانیــوە. ڤاکســینەکان 
خۆیــان  لەگــەڵ  تــازە  چالەنجــی  کۆڤیــد  وچارەســەرەکانی 
دەهێنــن هــەروەک ســەرەتاکانی لــە ئێســتادا دەردەکەوێــت بــە 
ناســیۆنالیزمی ڤاکســین وبیرتەســکی واڵتــە گــەورەکان ودەســت 
گرتنیــان بەســەر ڤاکســینەکاندا لەســەر حســابی هەژارانــی 
دنیــا. هــەر لەئێســتادا ســەرهەڵدانی چەندیــن نــەوەی تــازەی 
ئــەم ڤایرۆســە پرســیاری تــازەی هێناوەتــە ئــاراوە وەبێگومــان 
پاندەمیکەکــەدا  وداچونیکــی  وهەڵچــون  قۆنــاغ  هەمــو  لــە 
وهــەژاری  نایەکســانی  دەبنــەوە.  زەقتــر  نایەکســانیەکان 
ــەم سیســتەمە  ــەرمایەداریە وئ ــگای س ــەرەکی کۆمەڵ ــای س بنەم

خــۆی دروســتکەری نایەکســانیە.

بــۆ  کۆڤیدمــان  ســەرەکی  ســەرچاوەی  هەرگیــز  لەوانەیــە 
نەدۆزرێتــەوە ویــان نەتوانیــن بــەر بــە پاندەمیکــی داهاتــو 
بگریــن، ئەگــەری پاندەمیکــی تروکارەســاتی سروشــتی تــر 
بــەالم  نازانرێــت.  بــە دور  نزیکــدا هیــچ  لــە داهاتویەکــی 
گەورەتریــن چالەنــج لەبــەردەم کۆمەڵــگای مرۆیــی ئەمــڕۆدا 
کارکردنــە بــۆ نەهێشــتنی ئــەو هــەژاری ونایەکســانیەی کــە بــوە 
هــۆی گیــان لەدەســت دانــی زیــاد لــە ٢.٣ ملیــۆن هاومرۆڤمــان 
وداســەپانی نەهامەتــی وبێئاســودەیی بەســەر داهاتومانــدا.

7.2.2021

 بە بۆنەی مەرگی هاوڕێ تەیب عارفەوە
هــاوڕی تەیــب لــە تەمەنــی نزیــک بــە هەشــتا ســاڵی و بــە 
نەخۆشــی کوڕۆنــا جێیهێشــتین. ئــەو بەدرێژایــی تەمەنــی 
ــان، ئینســانێکی ماندونەناســی  ــە ژی ــی ل ــا  دوا ماڵئاوای ت
ــەر  ــوو، ه ــەکان ب ــە جەماوەری ــاو ناڕەزایەتی ــکاری ن خەبات
لــە الویەتیــەوە تێکــەڵ بــەکاری سیاســی و ڕێکخراوەکانــی 
و  بــووە  کۆمۆنیســتی  و  چــەپ  بزوتنــەوەی  بــە  ســەر 
هەمیشــە ڕوخســارێکی وورە بەخــش و ئامادەبــووی کــۆڕ و 
کۆمــەڵ و گردبوونــەوەی ناڕەزایەتیــەکان و خۆپێشــاندانە 
جەماوەریــەکان بــوو بــۆ بەرگــری لەمــاف و ئازادیەکانــی 

خەڵکــی زەحمەتکێــش.

بــە بۆنــەی مەرگــی هــاوڕێ تەیبــەوە بەشــداری خــەم و 
ــم. ــەوادە و خــزم و کەســوکار و هاوڕێیەکانی ــەژارەی خان پ

ئــەو  ماندوونەناســانەی  خەباتــی  یادگارەکانــی  و  یــاد 
زینــدووە و  بــەرز  هەمیشــە 

نەوزاد بابان
٨-١-٢٠٢١

شەشــەمین وەجبــەی بەڕێکردنــی ژنــان  بەرەو کۆیایەتی  
لەژێرنــاوی " شەشــەمین فیســتفاڵی تاجــی زێریــن" لــە 

هەلەبجــە لــەرۆژی ١٢.٠٢.٢٠٢١  بەڕێوەچــوو. 

هاوپشــتیەکی  ژن،   ١٣٥٧ دانســقەی  هەڵبژاردنــی 
ــران  ــە، لەئێ ــاری ئیســامی ئیران ــادەوەری کۆم ــزی ی ڕەم
لەچــک دەســوتێنرێت. لــە کوردســتان بــارەگای حزبــە 
ســێدارە،   کۆمــاری  ســۆزی  ڕاکێشــانی  ئیســامیەکان. 
ســەفقەیەکی چــەوری مــاددی وپێگەیــی  دابینــدەکات بــۆ 
ــدا تەنگانەیەکــی  ــە ڕەواڵــی میانڕەوی ــە ل یەکگرتــوو ک
وەهــا چاوەڕوانکــراو نەبــوو- ســوتاندنی بارەگاکانیــان. 

بەڵــی  خــۆ نواندنێکــی شــێوە ســەربازی بــە  ڕەنگــی 
و  وهــۆڵ  وریــزەکان  وداش  وبــەرگ  جــل  و  زەیتونــی 
ــە  ــک  بیرەوەریی ــوو. کەڕنەڤاڵێ ــار ب ــیمەکەوە دی مەراس
درۆینانــەی  لــە هەســتی  بەعســمان  ســەردەمی  کانــی 
شــاعیرو و زرنگانــەوەی بۆشــی ووشــەی  پێــدا هەڵگوتــن 
یــاد.  دەهێنایــەوە  ئیســامدا  جەنگاوەرانــی  بــە 
ئــەم  نەریتــە دینی-ئایدیۆلــۆژی- داڕشــتنی سیاســی 
داوی  بیرکردنەوەونانــەوەی  فــەزای  داگیرکردنــی  یــە 
ڕامکردنــی  ئاگایــی و شــۆردنەوەی مێشــک وئامادەکردنــە 

وجەســتەیی.  فکــری  خۆبەدەســتەوەدانی  بــۆ 

بــە  پەرچەمــدار  مۆدیلــە،  ئــەم  ســەربازیکردنی 
بااڵپۆشــی وچونییەکیەکــی ســیما وجوڵــەکان، ئامانجــی 
ئــەم  بەرهەمهێنانــەوەی  وەک  ئیســامی  یەکگرتــووی 
ــکات   ــە  دەپێکــێ ودەی ــی ی ــدە- ئیخــوان- ئەردۆگان بران
بــە ســتایلێک لــە تابــوری جەنــگ  کــە چەنــد ســالێکە 

لــە تورکیــا برەوێکــی گرنگــی  پەیــدا کــردووە. 

بــۆ  وبەکارهێنانیــان  مــێ   ڕەگــەزی  هەلبژاردنــی  
هەژمونــی سیاســی و چەکێکــی ڕاگەیانــدن، ئاوێتەکردنی  
تــەواوی مەســجەکان ) ئایدیۆلــۆژی- دینــی، بااڵپۆشــی 
وەک پراکسیســی ئیســامی سیاســی-  لەشــکرەکانی خوا، 
وەک جهیــادی نــەرم- کۆنترۆڵــی ژنــان و پیاوســاالری 
وشــەرەف  وەک برانــدی دڵخــوازی  کۆمەاڵیەتــی (، 
میدیــای  ودەنگدانــەوەی  تــرس   گەورەکردنــی  بــۆ 

مەرگــی   " چاندنــی  بــە  بــەاڵم  هەیــە،  داعشــیانەی 
شــێنەیی" لــە نــاوەوەی خێزانەکانــدا بــە لەســەر نانــی  " 

تاجــی زێرینــەوە". 

دەستەی بەڕێوەبەرایەتی ڕۆژنامەی ڕەوت 

ناوەڕاستی فێبوەر٢٠٢١

سوپاس بۆ پشتیوانی کۆمەگیەکانتان بە ڕۆژنامەی ڕەوت:
 ١- جوتیار ڕانیەیی ١٠٠ دوالر. ٢- ئارام داود ٥٠ دۆالر. ٣-فاتمە ئەحمەد ٥٠ دۆالر. 4- شیرین عەبدواڵ 

١٠٠ دۆالر. ٥- جەمال کۆشش ١٥٠ دۆالر. ٦- خالد ئەمین ٣٠ هەزار دینار.
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