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لــە کاتێــکا لەمســاڵدا پێشــوازی لــە ھەشــتی مــارس، ڕۆژی 
جیھانــی خەباتــی ژنــان دەکەیــن، کــە زیاتــر لــە ســاڵێکە 
دەرھاویشــتە  و  کۆرۆنــا  پەتــای  بــاری  لەژێــر  مرۆڤایەتــی 
دەناڵێنێــت. کارەســاتبارەکانیدا  کۆمەاڵیەتیــە  و  ئابــووری 

لەدەســتدانی  گیــان  ھۆی  بۆتــە  ئێســتا  تــا  پەتایــە  ئــەم 
نزیکــەی دوو ملیــون و نیــو ئینســان لــە جیهانــدا کــە زۆربەیــان 
لــە چینــی کرێــکار و توێــژە ھەژارکراوەکانــن، وە قورســایی 
کارەســاتە ئابــووری و کۆمەاڵیەتیەکانیشــی کەوتوەتــە ســەر 
ژنانــی  بەتایبەتیــش  بێبەشــکراوان،  و  چینــە  ئــەم  شــانی 
کرێــکار و زەحمەتکێــش. ھەروەھــا کەرەنتیــن و قەدەغەکردنــی 
ھاتوچــۆش بۆتــە ھۆی زیــاد بوونــی توندوتیــژی دژ بــە ژنــان و 
کچــان و حاڵەتەکانــی کوشــتن و خۆکــوژی لــە تــەواوی جــیھان 

ــە عێراقــدا. ــە نێویشــیاندا ل و ل

بەدەســت  بارمتــەن  عێراقــدا  لــە  ژنــان  ســاڵە  ھەژدە 
ســتراتیژە  و  سیاســەت  و  داگیــرکاری  و  ئەمریــکا  جەنگــی 
و  شــارەکان  میلیتاریــزەی  کــە  ئیمپریالیســتیەکانیەوە، 
نەھێشــتنی  و  کۆمەڵگــە  مەدەنــی  بناغــەی  وێرانکردنــی 
ھێــزە  کێشمەکێشــی  توندوتیژکردنــەوەی  و  ئاســایش 
ناوچەیــی و نێودەوڵەتیەکانیشــی بــەدوای خۆیــدا ھێنــاوە بــۆ 
کۆنترۆڵکردنــی ڕێــڕەوی ڕوداوەکانــی وواڵتەکــە و دامەزراندنــی 

ئارادایــە. لــە  کــە  قەومیــەی  و  تائیفــی  ڕژێمــە  ئــەم 

زنجیــرەی ســەرکوت و کوشــتار و فڕانــدن و دەســتگیرکردن و 
ســووکایەتی کــردن بــە ژنــان، ھەمیشــە وەاڵمــی ڕەوتەکانــی 
ئیســامی سیاســی و حیــزب و میلیشــیا دەســەاڵتدارەکانی بــووە 
بەرامبــەر بــە ھەر بەرگریەکــی تــاک وەیــان بــە کۆمەڵــی ژنــان 
بــۆ بەھرەمەندبوونیــان لــە ســەرەتایی تریــن مــاف و ئازادیەکی 
شەخســی وەک پیــاوان. ئــەم ھێزانــە بەزەبــری چــەک و تــرۆر 
ھێمــا  و  ئاینیــەکان  مەرجەعــە  دەســەاڵتی  لــە  پارێــزگاری 

و بــەھا و دابونەریتــە خێڵەکــی و تائیفیــە پیاوســاالرە دژ 
ســتراتیژیانەی  کۆڵەگەیەکــی  وەک  دەکــەن،  ژنــەکان  بــە 
ــان  ــی بەردەوامی ــە ھەوڵدان ــە ل ــە جگ ــان، ئەم فەرمانڕەوایەتی
ــان. ــە ژن ــی دژ ب ــی و مەزھەبیەکان ــا تائیف ــتنی یاس ــۆ داڕش ب

ــتتبێت  ــەی پێڕاگەیش ــتی تاوانکاران ــوێنێک دەس ــش، ھەرش داع
خوڵقاندنــی  و  ژن  ئینســانیەتی  بەســڕینەوەی  ھەڵســاوە 
ژێــر  شــوێنەکانی  لــە  ئینســانی  گــەورەی  تڕاژیدیایەکــی 
یەزیــدی  نــا  و  یەزیــدی  کچــی  و  ژن  ھەزاران  دەســەاڵتیدا. 
قەالچۆکــردوە و زۆرێکیشــی کــردوە بــە کۆیلــە و وەک کااڵ 
لەالیەکــی  وە  فرۆشــەوە،  و  کڕیــن  بــازاڕی  خســتونیەتە 
تریشــەوە میلیشــیاکانی ئیســامی سیاســی شــیعە ھەڵســاون 
بــە  ســووکایەتی پێکــردن و توندوتیــژی نوانــدن دژ بــە ژنــان 
و کوشــتوبڕی لەســەر بنەمــای ناســنامە لــە ڕێگــەی شــەڕی 

تائیفیەگەریــەوە.

دوای  ئیســامیەکان  حیزبــە  کوردستانیشــدا،  ھەرێمــی  لــە 
قەومیــە  ھێــزە  لەگــەڵ  پێکــدادان  و  شــەڕ  زنجیرەیــەک 
بوونەتــە  ســااڵنێکی دورودرێــژە   ئێســتا  فەرمانڕەواکانــدا، 
و  ھەرێمەکــە  قەومــی  بــورژوا  سیاســی  ڕژێمــی  تەواوکــەری 
بــە بەردەوامــی و بەئازادیەکــی تەواوەویشــەوە ھەڵدەســتن 
بــە  ڕزگاریخوازانەیــان  خەباتــی  و  ژنــان  دژایەتــی  بــە 
پشــتیوانی بــورژوا قەومــی فەرمانــڕەوا و ئەوانــەش کــە لــە 
ئۆپۆزیســیۆندان، ئەمــەش وەک ســتڕاتیژێکی ڕژێمــی ھەرێمەکــە 
ــی  ــاو خنکاندن ــە پێن ــدا ل ــوان خۆیان ــە ڕۆڵ دابەشــکردنی نێ ل
خەباتــی سۆشیالیســتی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و ژنانــی 
پڕۆلیتاریــا و خەباتــی ڕزگاریخوازانەیــان لــە کوردســتاندا.

و  عێــراق  لــە  ســەرمایەداری  گەشــەکردنی  ســایەی  لەژێــر 
ژنانــی  دەوڵەتــدا،  نیولیبرالیەکانــی  ئابووریــە  سیاســەتە 
پرۆلیتاریــا، بەتایبــەت نــەوەی گەنــج و کچانــی دەرچــووی 

خوێندنگــە و پەیمانگــە و زانکــۆکان، بەدەســت بێکاریەکــی 
پەراوێزخــراوی  و  ئابــووری  کولەمەرگــی  و  لەڕادەبــەدەر 
لــە  دەوڵــەت  خۆدزینــەوەی  دەناڵێنــن.  کۆمەاڵیەتیــەوە 
فەراھەمکردنــی بیمــەی کۆمەاڵیەتــی بــۆ بێکارانــی کــچ و کــوڕ 
سیاســەتەکانی  لەســەر  بەردەوامبوونیشــی  و  ھەژارکــراوان  و 
بەرتەســککردنەوەی  و  سکهەڵگوشــین  داســەپاندنی 
داڕووخاندنــی  و  ھاواڵتیــان  بنەڕەتیەکانــی  خزمەتگوزاریــە 
کارەســاتباری کەرتەکانــی تەندروســتی و خوێندنــی گشــتی، 
دابیــن نەکردنــی خانووبــەرە، ھەمــوو ئەمانــە بەشــێوەیەکی 
تڕاژیدیایــی ڕەنگدانەوەیــان ھەبــووە لەســەر دۆخــی ئابــووری 
لــە  ڕێگــر  ھــۆکاری  بونەتــە  کــە  ژنــان،  کۆمەاڵیەتــی  و 
ئازادبوونیــان لــە کاری ســەختی ناومــاڵ و لــە کۆتوبەنــدی 
پشتبەســتن بــە خێــزان و ئــەو بازنــە کۆمەاڵیەتیــە خنکێنــەرەی 

لــە پێنــاو دابینکردنــی گوزەرانــدا. کــە دەوریــداون 

و  کاتــی  و  پڕوکێــن  تاقــەت  کاری  بــە  بــوون  ڕازی  بۆیــە 
ــە رێســتورانت و ئوتێــل و کارگــە  ــدا، ل ــە بازاڕەکان بودەڵــە ل
بچووکەکانــدا یــان لــە مــااڵن و لــە کەرتــی کشــتوکاڵدا، وە بــە 
کرێیەکــی زۆر کەمــەوە، بۆتــە دۆخێکــی ناچــاری بــۆ ژمارەیەکــی 
فــراوان لــە ژنانــی کرێــکار و زەحمەتکێــش و کچانــی الوی 
لــە کچانــی  کــە بەشــێک  لــەوەی  پرۆلیتــاری. ئەمــە جگــە 
گەنجــی توێــژە پڵیشــاوە و ھەژارکراوەکانــی کۆمەڵگــە دەکەونــە 
بەھرەبــەرداری  و  بەژنــان  بازرگانیکــردن  تۆڕەکانــی  داوی 

سێکســی و توندوتیــژی و مــادە ھۆشــبەرەکانەوە.

ئــەو زەمینــە کۆمەاڵیەتــی و مێژووییــەی کــە وەســتاوە لەپشــت 
لــە  چاالکانــە  بەشــداری  و  شۆڕشــگێڕانە  دەستپێشــخەری 
ڕاپەڕینــی ئۆکتوبــەری ٢٠١٩ دا لەالیــەن ژنانــی کرێــکار و 
کچانــی گەنجــی بێــکار و دەرچوانــی زانکــۆ و پەیمانــگاکان، 
ڕژێمــی  ســایەی  لەژێــر  کــە  گۆڕانکاریانــەی  لــەو  بریتیــە 
ــکاردا  ــی کرێ ــی ژنان ــەر دۆخ ــدا بەس ــە عێراق ــەرمایەداری ل س

لــە تایبەتمەندیەکانــی پێکھاتــەی  بەشــێکن  کــە  ھاتــووە 
ناوخۆیــی چینــی کرێــکاری ھاوچــەرخ. ڕاپەڕیــن و بزوتنــەوەی 
ــداری  ــێ بەش ــت بەب ــت ناھێنێ ــەرکەوتن بەدەس ــگێڕانە س شۆڕش
و  پرۆلیتــار  ژنانــی  ھێــزەی  ئــەم  کاریگــەری  و  چــاالک 
ســەرکەوتنی خەباتــە ڕزگاریخوازانەکــەی و بەدەســتھێنانی 

ئــازادی و یەکســانی ژنــان.

بابەتــی  بەشــێوەیەکی  عێراقــدا،  لــە  ژنــان  ڕزگاری 
بەســتراوەتەوە بــە ڕزگاری ژنانــی کرێــکار و زەحمەتکێــش و 
ھەژارکــراو و خەباتەکەیــان دژ بــە کولەمەرگــی ئابــووری و 
ــە  ــی پیاوســاالرانە ک ــی کۆمەاڵیەتــی و قێزەونیەکان پەراوێزی
لــە کۆمەڵگــەدا ڕووبــەڕووی دەبنــەوە، ھەروەھــا ئــەم ڕزگاریــەی 
ژنــان لــە عێراقــدا، بەشــێوەیەکی بابەتیــش بەســتراوەتەوە 
لــە  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  ژنانــی  ڕابەرانــەی  ڕۆڵــی  بــە 
بەگشــتی  ژنــان  ڕزگاریخوازانــەی  خەباتــی  بەرەوپێشــبردنی 
یەکســانبوونیان  و  ئــازادی  و  مــاف  ھێنانــەدی  لەپێنــاو 
لەگــەڵ پیاوانــدا. ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت کــە پێویســتە 
خەباتــی  لەنێــوان  بکرێــت  دابیــن  پتــەو  پەیوەندیەکــی 
ڕزگاریخوازانــەی ژنــان و خەباتــی سۆشیالیســتی چینــی کرێــکار 
لــە  و  عێــراق  لەسەرتاســەری  زەحمەتکێــش  جەمــاوەری  و 

ناوچەکــەدا.
ئەی جەماوەری ژنانی کرێکار و چەوساوە

ئەی جەماوەری کرێکاران، ئەی شۆڕشگێڕان و ئازادیخوازان
بــا ھەشــتی مــارس بکەینــە ڕۆژی بەرزکردنــەوەی ئااڵی خەباتی 
شۆڕشــگێڕانەمان بــۆ ڕزگاربــوون لــە ڕژێمــی بــۆرژوا ئیســامی و 
قەومــی فەرمانــڕەوای قەیرانگرتــوو کــە گەورەتریــن ڕێگــرە 
لەبــەردەم ھێنانــەدی ئــازادی و یەکســانی ژنــان لــە عێراقــدا.

ئابــووری و سیاســی ژنانــی کرێــکار و  ڕیــزی خەباتــی  بــا 

زەحمەتکێــش و کچانــی گەنجــی شۆڕشــگێڕ بەھێزکەیــن، بــا 
ئــەم خەباتەیــان ڕێکخراوکەیــن لەنــاو ئــەو کۆڕوکۆمــەڵ و تــۆڕ 
و ڕێکخــراوە ســەربەخۆیانەدا کــە بەرگریــکارن لــە بەرژەوەنــدی 
چینایەتیــان و لــە ئامانجــی فێمێنیســتی ئازادیخوازانەیــان.

بــا ھەشــتی مــارس بکەینــە ڕۆژی خەباتــی یەکگرتــووی ژنانــی 
کرێــکار  چینــی  لەگــەڵ خەباتــی  ئازادیخــواز  پرۆلیتاریــای 
و جەمــاوەری زەحمەتکێــش و ڕێکخــراوە سۆشیالیســتەکانیان 

لەسەرتاســەری عێــراق و لەئاســت ناوچەکــەدا.

خەبــات  یەکخســتنی  ڕۆژی  بکەینــە  مــارس  ھەشــتی  بــا 
و  دەوڵــەت  ئابوریەکانــی  نیولیبرالیــە  سیاســەتە  بــە  دژ 
ھێرشــە بەردەوامەکانــی بۆســەر کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 
ڕۆژی  بیکەینــە  بــا  پرۆلیتاریــا،  ژنانــی  و  بێبەشــکراوان  و 
یەکخســتنی خەبــات بــۆ داســەپاندنی داواکاریــە ئابــووری و 

دەســتبەجێکانیان. سیاســیە  و  کۆمەاڵیەتــی 

ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی پیرۆزبایــی ھەشــتی مــارس لــە 
ژنانــی عێــراق و ژنانــی تــەواوی جــیھان دەکات، پیرۆزبایــی 
لــە ژنانــی کرێــکار و چەوســاوەی ھــەر واڵتێــک دەکات کــە لــە 
عێراقــدا دەژیــن، وە پێداگرانــەش خەبــات دەکات لەپێنــاو 

ھێنانــەدی ئــازادی و یەکســانی تــەواوی ژنــان.
بژی ھەشتی مارس

بژی ئازادی و یەکسانی ژنان
بژی سۆشیالیزم

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق
٢٠٢١/٢/٢٧

عومەر محەمەد:  ئەمریکا و ئەوروپا و تەنانەت ژاپۆنیش نەیاندەویست ئەنفال بگاتە دادگای نێودەوڵەتی
عەلــی مەحمــود: تاوانــی ئەنفــال چەنــدە  پەیوەنــدی بــە ئایدۆلۆجــی فاشیســتانەی بەعســەوە هەیــە،  هێنــدەش 
ــەوەی ئیســامییەوە هەیــە ــی، پارتــی، حســک، بزووتن پەیوەنــدی بــە دەســت تێکەڵکردنــی هەندێــک الیــەن وەک یەکێت

هیدایــەت مــەال عەلــی :تاوانــی کیمیابارانــی هەڵەبجــە بەرئەنجامــی کۆبوونــەوەی بەرژەوەندییەکــی هاوبەشــی هێــزە 
جیهانــی و ناوچەیــی و ناوخۆییــەکان بــوو، کــە لــە فۆڕمــدا لــە شــێوازی شــەڕ و ملمانێــدا دژبەیــەک دەردەکەووتــن، 

ل٩

ڕۆژی یەکشەممە، )٢١-٣-٢٠٢١(، 
خۆپیشاندانێکی جەماوەری فراوان لە قەزای 

شامیە ھاوکات لەگەڵ خۆپیشاندانەکانی 
قەزای عەفەک و پارێزگای دیوانیە 

بەڕێوەچوو، بۆ سەرکۆنەکردنی ئەو ڕێکارە 
ئابوورییانەی کە ڕژێمی سیاسی عێڕاق 
گرتویەتەبەر لە بەرزکردنەوەی بەھای 

دۆالر لەبەرامبەر دیناردا، کە بووە ھۆی 
بەرزبونەوەی نرخی زوربەی پێداویستییە 
بنەڕەتیەکانی ژیان و بارێکی قورستری 

خستەسەر گوزەران و ژیانی  چینە 
ھەژارکراوەکان و زەحمەتکێشان و بێکاران، 

کە ئەمانە ھەر لە بنەڕەتدا گیریان 
خواردە بەدەست ئەم ڕژێمە سیاسیە و 

قەیرانەکانیەوە.

ئەم خرۆشانە لە ناڕەزایەتی پەیامێک بوو بۆ ئەو الیەنانە فریوخواردوانەی کە پێێان وایە ڕاپەرینی ئۆکتۆبەر کۆتایی 
پێهاتووە، بەاڵم ڕاپەڕین ھەر بەردەوامە چونکە ھەمان ئەو ھەلومەرجە بابەتیە لە شوێن خۆی ماوەتەوە کە بووە ھۆی 

سەرھەڵدانی ڕاپەرینەکە، کە ئەویش سیاسەتی ھەژارکردن، بێکاری، نەبوونی خزمەتگوزاری لە ھەموو ئەو کەرتانەی کە 
بەشێکن لە پێداویستیەکانی ژیان، لەگەڵ دەسەاڵتی داسەپاوی میلیشیاکان و بەرباڵوی چەک لە ھەموو جێگایەکدا.

ھەرکەس بەدوادا چوونی بۆ خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییە کردبێت، پەرەسەندنێکی جۆرایەتی دەبینێ لەسەر ئاستی 
ڕێکخراوبوون و ھوشیاری خۆپێشاندانەکە، کە ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی ڕاپەڕینەکە چۆتە قۆناغێکی پەرەسەندووتر و 

واقعیەوە. وتنەوەی دروشمەکان لەالیەن خۆپێشاندەرانەوە، زۆر بەھێز و ڕاشکاوانە بوون لە دژی حزبە دەسەاڵتدارەکان و ناو 
و ناتۆرەیان لێ دەنان، کە ئەمەش بەڵگەیە بۆ شکاندنی بەربەستی ترس.

ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر بەردەوامە تا ئامانجەکانی خۆی لە گۆڕینی ئەم ڕژێمە سیاسیە و )ھەموو دەسەاڵت بۆ خەڵکی ڕاپەڕیو(، 
بەدیدەھێنێ.

لیژنەی ڕێکخستنی شامیە
ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٢٢-٣-٢٠٢١ موئەیەد ئەحمەد......... ل٤

عەبدواڵ ساڵح........... ل١١

نادر عبدالحمید.......... ل٣

جەمال کۆشش............ ل١١

عەبدواڵ ساڵح........... ل٣

  عەبدواڵ سلێمان ،جەمال کۆشش ،عومەر خەتات.......... ل٥

نەوزاد بابان............ ل٤

عومەر خەتات......... ل١٠

-ل٨

ل٢

•کوێستان ئیسماعیل: 
ژنان بانگەواز دەکەم کۆت و 

بەندەکان بپچڕێنن

•کەژاڵ عەبدولقادر حەمە: 
ڕۆژی ٨ مارس ناونانێم ڕۆژی 

جەژن، ناوی دەنێم ڕۆژی 
داواکاری

•کوێستان محمد:
 ژن لە کۆمەڵگایەکی 

پیاوساالریدا وەک مێینە سەیر 
دەکرێت، پلە دووە و ھێشتا 
خەبات نەگەیشتۆتە ئاستێک 
ژن ناسنامەی مرۆڤ بونی خۆی 

وەربگرێت

چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەی ڕەوت لەگەڵ چەند هەڵسوڕاوێکی 
بزوتنەوەی ئازادیخوازی ژنان لەشاری سلێمانی

لە یادی 
شوراکانی 

 ١٩٩١دا ، دوو 
وێنە،لە نمایشی 

شوراکانی 
ھەوڵیر و 

شورای سەیوان 
لە سلێمانی
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات2 ژمارە١١  مارتی٢٠٢١ 

موئەیەد ئەحمەد
ئەمــڕۆ )١٨-٣-٢٠٢١(، )١٥٠( ســاڵ بەســەر بەرپاکردنــی کۆمۆنــەی پاریســدا تێئەپــەرێ. پێشــوازی فــراوان و جێهانــی ئەمســاڵ 
لــە یادکردنــەوەی کۆمۆنــەی پاریــس بەشــێکە لــە پێشــوازی جیهانــی ڕوولەســەری گــەڕان بــەدوای ڕێگەدەرچوونــی شۆڕشــگێرانە 

لــە نەھامەتیەکانــی بارودۆخــی ئێســتا و تێگەیشــتن لــە ئەزموونەکانــی شۆڕشــە پرۆلیتاریــەکان.

پێشــینەی کۆمۆنــەی پاریــس ئەگەڕێتــەوە  بــۆ ســاڵی )١٨٤٨( و بــە تایبــەت مانگــی حوزەیرانــی ئــەو ســاڵە کــە کرێکارانــی 
پاریــس وەک ھێزێکــی سیاســی چینایەتــی ســەربەخۆ  ڕاپەرینیــان کــرد، و  ڕیزەکانــی خۆیانیــان جیاکــردەوە لــە بــۆرژوا-
دیموکراتــەکان و  دروشــمی "کۆمــاری کۆمەاڵیەتی"یــان بەرزکــردەوە، بەھــەر ناڕۆشــنیەکەوە کــە ھەیــان بووبێــت دەربــارەی ئــەم 

دروشــمە.

ھــەر دوو پەرتوکــی مارکــس، "خەباتــی چینایتــی لــە فەڕەنســا"، و "١٨ برۆمیــر لویــس بۆناپــارت"، بــە شــیوەیەکی داھێنەرانــە 
ڕەوەنــدی خەباتــی چینایەتــی و ڕووداوە سیاســیەکانی فەڕەنســای لــە شۆرشــی )١٨٤٨(دا وە ئاکامەکانــی نیشــان داوە، وە 
لــە پەرتووکــی "جەنگــی  ناوخــۆی فەرنســا"دا بەرپابوونــی )کۆمۆنــەی پاریــس(ی وەک یەکــەم "دەوڵەتــی پرۆلیتــاری" و 
چارەنوســی باســکردووە. لــە یــادی )٢٠( ســاڵەی کۆمۆنــەی پاریــس دا )فیردریــک ئینگلــس( کۆمۆنــەی پاریــس وەک "دکتاتۆریەتــی 

پرۆلیتاریــا" پێناســە ئــەکات.

وانــە و ئەزمونەکانــی کۆمۆنــە زۆر و ھەمەالیەنــەن، بــەاڵم لــە بــاری سیاســیەوە کۆمۆنــەی پاریــس گەورتریــن ئەزمونــی پێشــکەش 
ــە ھــەر خاڵیکــی الوازیشــیەوە، دەوڵەتــی پرۆلیتــاری  ــۆ یەکــەم جــار بەکــردەوە، ب کــرد بــە چێنــی چەوســاوەی جێهــان، وە ب
ھێنایــە ســەر شــانوی مێــژووی جێهانــی، و وەک مارکــس ئەلــێ "ئــەو فۆرمــە سیاســیە بــوو کــە لــە کۆتاییــدا دۆزرایــەوە، کــە 

ئەتوانــرێ ڕزگاری ئابــووری کار لــە ســایەیدا بــە ئەنجــام بــگات" )لینیــن دەوڵــەت و شــۆرش(.

ھەمــوو ئەزمونەکانــی کۆمۆنــەی پاریــس پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆیان ھەیــە بــە خەباتــی چیانیەتــی پرۆلیتاریــای ئەمــڕۆوە. کەمپــی 
بــۆرژوازی و دۆژمنانــی چینایەتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان لــە سەرتاســەری جیهانــدا ھــەردەم ئامــادەن جەنگــی نیــوان خۆیــان 
بوەســتێنن و لولــەی چــەک و تۆپەکانیــان وەرگێــڕن بــۆ ســەر ســنگی پرۆلیتاریــای ســەردەم، ھــەر وەک چــۆن بــورژوازی ئەڵمانــی 
و فەرنســی کردیــان بــۆ ســەرکوتی کۆمۆنــەی پاریــس و گەورەتریــن تاوانیــان ئەنجامــدا. تاوانێــک کــە نزیکــەی ســی )٣٠( ھــەزار  

کۆمۆناردیــان خەڵتانــی خۆیــن کــرد، وە چەندیــن ھــەزاری تریــش گیــراو و بێسەروشــۆین وە ئــاوارە بــوون.

بــورژوازی قەومــی و ئیســامی دەســەاڵتداریش لــە عێراقــدا لــە نیــوان خۆیانــدا لــە شــەڕدان، بــەاڵم لــە بەرامبــەر پرۆلیتاریــا 
ــە ھــەزار  ــی کوشــتنی زیاتــر ل ــەر تاوان ــە بەرامب ــدا، ھێزیکــی چیانیەتــی یەکگرتــوو و ســەرکوتگەرن، و بیباکــن ل و ڕاپەرین

خەباتگیــری ڕاپەرینــی ئۆکتوبــەر و دەیــان لــە خۆپیشــانداەران لــە کوردســتاندا.

لــە ســەردەمی ســەرمایەداری ئیمپریالیســتی ئەمــڕۆ و زاڵبوونــی کۆنەپەرســتی ھەمەگیــری سیاســی بــورژوازی جیهانــی و 
کارەساتەکانی جەنگ و میلیتاریزم و کێشمەکێشی جیۆستراتیژی، ھەر تەنها  كۆمۆنەیەکی سۆشیالیست و ئینتیرناسیۆنالسیتە 

کــە ئەتوانــی وەاڵمــدەرەوە بێــت بــە ڕزگاری پڕۆلیتاریــای ســەردەم.

ــی  ــە وتارێک ــن. ل ــە سیاســەتی ئابوریشــی بدەی ــک ب ــەی پاریســدا پێویســتە ئاماژەی ــی کۆمۆن ــە و ئەزمونەکان ــژەی وان ــە دری ل
)مایــکڵ ڕۆبێرتــس(، ئابوریناســی مارکسیســتی لــە بەریتانیــا، کــە لــە وێبســایتی خــۆی بــاڵوی کردۆتــەوە، لــە یــادی )کۆمۆنــەی 
پاریــس(دا، و لــە چوارچێــوەی ڕوونکردنــەوەی سیاســەتی ئابــووری کۆمونــەدا، ئامــاژە بــە مەســەلەیەکی زۆر گرنــگ ئــەدا کــە 

بۆچــی کۆمۆنــە دەســتی بەســەر بانکــی فەرەنســادا نەگــرت، لــە کاتێکــدا کــە ئەیتوانــی ئــەو کارە بــکات.

نوســەر ڕوونــی ئەکاتــەوە کــە کۆمۆنــە بۆچــی ئــەو کارەی نەکــرد، کــە یەکێکــە لــە خاڵــە الوازەکانــی کۆمونــە. ئەمــەش 
دەگەڕێنێتــەوە بــۆ چەنــد ھۆکارێــک، لەوانــە تێڕوانینــی برۆدۆنــی بــۆ ڕۆڵــی بانــک کــە بەســەر فیکــری ھەندێک لە ســەرکردەکانی 

کۆمونــەدا زاڵ بــوو، وە دەڵێــت:

"بۆچــی ســەرکردەکانی کۆمۆنــە دەســتیان بەســەر بانکــدا نەگــرت؟ باشــە، زۆرینــەی نوێنەرەکانــی کۆمونــە سۆشیالیســت نەبــوون، 
بەڵکــو دیموکرات-کۆمــاری بــوون. باڵــی سۆشیالیســتی کەمینــە بــوو، وە لەنــاو ئــەو کەمینــە سۆشیالیســتیەدا، مارکسیســتەکان 
کەمینەیەکــی بچووکتــر بــوون. زۆربــەی سۆشیالیســتەکان شــوێنکەوتوانی بــرۆدۆن بــوون. ئــەوان سۆشــیالیزمیان وائەبینــی کــە  
ــراوی  ــە لێپرس ــاوەی ک ــەو پی ــان". ئ ــەوە "اإلتم ــی موتمان ــەی بەکارھێنان ــە ڕێگ ــی ل ــت، یان ــەوە بەدیدێ ــی دراویی ــە کۆنترۆڵ ل
دارایــی کۆمونــە بــوو، )چارلــز بێســلی(، ھاوڕێــی بــرۆدۆن بــوو، بــاوەڕی کوێرانــەی بــە بانــک و فاینانــس بــە گشــتی ھەبــوو . 
لــە ســاڵی )١٨٦٦(ەوە ئەندامــی ئینتەرناســیۆنالی یەکــەم بــوو، وە کاریگــەری زۆری لەســەر کۆمونــە ھەبــوو. )چارلــز بێســلی( 

باکگراوەنــدی ھەبــوو وەک ســەرمایەدارێک، چونکــە خاوەنــی وۆرک شــۆپێکی )٢٠٠( کرێــکاری بــوو".

 ســوود وەرگرتــن لــەم ئەزموونــە و بەدەســتهێنانی ڕۆشــنبینی لــە الیــەن سۆشیالیســتەکانەوە، ســەبارەت بــە سیاســەتی ئابــووری 
بزووتنــەوە شۆڕشــگێڕیەکان و راپەڕینــە ھاوچەرخــەکان، گرنگیەکــی تایبەتــی ھەیــە. بێگومــان لــە ســەردەمی ئێســتای ئێمــەدا، 
و )١٥٠( ســاڵ دوای کۆمۆنــەی پاریــس و پەرەســەندنی ســەرمایەداری جیهانــی، سیاســەتی ئابــووری ھــەر بزووتنەوەیەکــی 
ــە ســەرەکییەکان، وەک  ــی مەســەلەی دەستبەســەراگرتنی بانک ــەزەر وەرگرتن ــەاڵم بەن ــیالیزمە. ب ــگێڕانە، سۆش بەڕاســتی شۆڕش
ــی پەرەســەندنی پرۆســەی شۆڕشــگێڕیدا،  ــە دۆخەکان ــە شۆرشــگێرانەیە، ل ــەم سیاســەتە ئابووریی ــی ئ ــە پێکهاتەکان یەکێــک ل

مەســەلەیەکی  زۆر گرنگــە.

مارکــس و ئێنگلــس ئاماژەیــان بــە یەکێــک لــە الوازیەکانــی کۆمونــەی پاریــس کــردووە  بــەوەی کــە دەســتیدانەگرت بەســەر بانکــی 
ســەرەکی فەرەنســادا، واتــە "بانکــی فەرەنســی" لــە پاریــس، ھەرچەنــدە ئەیتوانــی ئــەو کارە بــکات. مایــکڵ ڕۆبیرتــس دەڵێــت 
کــە دە )١٠( ســاڵ دوای تێکشــکاندنی کۆمونــە، مارکــس لــەم باریــەوە ووتویەتــی کــە لەوانەیــە کۆمونــە ڕزگاری ببووایــە ئەگــەر 

دەســتیدابگرتایە بەســەر "بانکــی فەرەنســی"دا، وە ئامــاژە بــۆ ئــەوە ئــەکات کــە مارکــس لــەم بارەیــەوە وتویەتــی:

"جگــە لــەوەی تەنهــا ڕاپەڕینــی شــارێکە لەژێــر بارودۆخێکــی نائاســاییدا، زۆرینــەی کۆمــون بەھــەر حــال، سۆشیالیســت نەبــوون 
و نەدەکــرا وابــن، لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە کەمێــک ھەســتی ســالمەوە دەیتوانــی چارەســەریکی میانەگــەری دەســتکەویت لــە فیرســای 

کــە گونجــاو بێــت بــۆ ھەمــوو خەڵــک - تاکــە ئامانجێــک کــە لــەو کاتــەدا ئەتوانــرا بــەدی بێــت".

ھــەر وەھــا  )مایــکڵ ڕۆبیرتــس(  ئامــاژە بــەوە دەکات کــە دوای )٤٥( ســاڵ، و دوای شۆڕشــێکی تــر، کــە بــە ھــۆی شــەڕ و شکســتی 
چینــی دەســەاڵتدارەوە ســەریهەڵدا، لینیــن ئــەم وانەیــە وەبیردە ھێنیەتــەوە لــە شکســتەکەی کۆمۆنــەی پاریس:

"بانکــەکان وەک دەزانیــن، ناوەنــدی ژیانــی ئابــووری ھاوچەرخــن، ســەرەکیترین ناوەنــدی دەمــاری عەســەبی تــەواوی سیســتەمی 
ئابــووری ســەرمایەدارین . قســەکردن لــە "ڕێکخســتنی ژیانــی ئابــوری" و خــۆ دزینــەوە لــە مەســەلەی خۆماڵیکردنــی )تأميمــي 
بانکــەکان(، یــا دەبەنگیەکــە لــە جەھالــەت زیاتــر، یــان ھەڵخەڵەتاندنــی "عاممــەی خەڵــک"ە بەوشــەی گوڵــدار و بەڵێنــی 

قەبــە بەنیــازی ئەنقەســت بــۆ شــکاندنی ئــەو بەڵێنانــە".

١٨ مارس ٢٠٢١

بــەاڵم  کوڕۆنــا،  پەتــای  ڕێگریەکانــی  و  تەنگەبەرایــی  ســەرباری 
بەبۆنــەی ھەشــتی مارســی ئەمســاڵەوە )٢٠٢١(، چەنــد ڕێکخراوەیەکــی 
بەرگــری لــە ئــازادی و مافەکانــی ژنــان گردبوونەوەیەکیــان لــە شــاری 
ســلێمانی ئەنجامــدا. ئــەوەی لێــرەدا دەیخوێننــەوە لێدوانــی چەنــد 
ھەڵســوڕاوێکە بــۆ ڕۆژنامــەی )ڕەوت(، لــەو گردبونەوەیــەدا، لەوانــە: 
شــەریف(،  حەمــە  عەبدولقــادر  )کــەژاڵ  ئیســماعیل(،  )کوێســتان 

)کوێســتان محمــد(.

*-*-*-

ڕۆژنامــەی ڕەوت: چ پەیامێکتــان بــۆ ژنــان و پیاوانی 
ئازادیخواز ھەیە لە ٨ی مارســدا؟

ئیســماعیل:  کوێســتان 
سوپاســتان  ســەرەتا 
پیرۆزبایــی  وە  دەکــەم، 
ژنــان  لەســەرجەم  خــۆم 
ژنانــی  و  بەگشــتی 
بەتایبەتــی  کوردســتان 
ڕۆژەدا  لــەم  دەکــەم. 
پەیامــی  مــن،  پەیامــی 
ئازادییــە،  و  ئاشــتی 
ئاشــتی  پێویســتە 
بــۆ  بێــت  بەرقــەرار 
ــری  ــر چەت ــان وە لەژێ ژن
ئازادیــدا  و  عەدالــەت 

. یــن بژ

بەندانــە  و  کــۆت  ئــەو  کــە  دەکــەم  بانگــەواز  ژنــان  بۆنــەوە  بــەم 
بپچڕێنــن، ئــەو ژنانــەی لــە ماڵــەوەن، ئــەو ژنانــەی فەرامۆشــکراون، 
ــۆ  ــت ب ــەک ڕۆژ تەرخــان نەکرێ ــا ی ــە تەنه ــەم ک ــا دەک ــن تەمەنن وە م
ژنــان، چونکــە پێگــەی ژنــان زۆر بەنرختــرە و وەک خۆشــتان دەزانــن 
بەشــداری ژنــان شــان بەشــانی پیــاوان لــە کۆمەڵــگادا زۆر کاریگــەرە 

لەھەمــوو بوارەکانــدا.

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ئایــا لــە ئەدای گردبونەوەکە ڕازی؟
مــارس،  بــۆ ٨  ئــەم یادەمــان کردۆتــەوە  ئەمــڕۆ گردبوینەتــەوە و 
جێگــەی داخــە کــە ھەرچەنــدە ئــاگاداری چەنــد ڕێکخــراوی تریشــمان 
کردۆتــەوە، بــەاڵم ڕێــژەی ئامــادە بــوون زۆر کەمە لــەم گردبونەوەیەدا.

ڕۆژنامەی ڕەوت: ھەســت ناکەی الوزایەک ھەیە لە ڕیزی 
خەباتــی ژنــان خۆیانــدا کــە ڕێکخراوەیەکی واقعی بەرگری 
بــکات لــە خۆیــان لــە ئارادا نییە؟ ئایــا ئەمە بە خاڵێکی 

الواز نابینی؟

کۆیســتان  ئیســماعیل: بەڵــی دروســتە، ھەندێــک لــە ڕێکخراوەکانــی 
ژنــان بــۆ کێشــەی ژنــان تێناکۆشــن، بەڵکــو پاشــکۆی حزبەکانــن و بــۆ 
ــوە.  ــەوە نەبینی ــان بەخۆیان حــزب کاردەکــەن، ســەربەخۆیی و ئازادیی
دەیبینــن،  ئێــوە  ئێســتا  ئــەوەی  نمونــە  بــۆ  ھەیــە،  ڕێکخراویــش 
)ڕێکخــراوەی ئــازادی ژنانــی کوردســتان( بــە جــددی یانــی بەدڵســۆزانە 
ئیــش دەکات، ئەبێــت ھەمــوو ڕیکخــراوەکان یەکبگــرن چونکــە بەتەنهــا 
یــەک ڕێکخــراو ناتوانێــت. مــن وای بەبــاش دەزانــم، ڕێکخــراوەکان 
لــە کۆتوبەنــدەی حزبایەتــی بێنــە دەرەوە، ســەربەخۆیانە کار بکــەن 

ــرن. و یەکبگ

رۆژنامــەی ڕەوت: ڕێکخراوێکــی ڕادیکاڵی ژنان لەسەرانســەری 
عێراقــدا ھەیــە، بەنــاوی )ڕێکخراوی ئازادی ژن لە 

عێراقــدا(، ئــەم ڕێکخــراوە دەخالەتی ھەیە لە ھەموو 
پرســەکانی ژناندا لە ناوەراســت و خوارووی عێراقدا. 

کێشــەی ژنان یەک کێشــەیە لە ئاســتی عێراقدا، گیرۆدەیی 
دەســەاڵت و ئەحزبی ئیســامین، مەبەســت ئەوەیە 

ئایــا ناکرێــت ئێــوە پەیوەندییەک دروســت کەن و یان 
فیدراســیۆنێک پێکبهێنن؟

کوێســتان ئیســماعیل: بەڵــی پیمانخۆشــە، بەدڵێکــی فراوانــەوە، زۆر 
بەخۆشــحاڵی یــەوە، ئــەو ڕێکخــراوەی کــە تــۆ باســی دەکــەی، مــادام لــە 
دۆزی ژنــدا، لــە قەزیــە و مەســەلەی ژنــدا ئیــش دەکات، لــە قازانــج 
و مــاف و بەرژەوەنــدی ژندایــە، پێمانخۆشــە و زۆر ئاســاییە. ئەگــەر 
ئــەو ڕێکخــراوە بێــت لەگــەڵ ئــەم رێکخراوانــە دەســتبخەنە نێــو دەســتی 

یەکتــر مــادام بــۆ مەســەلەی ژنــە، ئێمــە زۆر پێشــوازی لێدەکەیــن.

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ڕۆڵــی حکومەتــی ھەرێــم و حکومەتی عێراق 
چییە؟

کوێســتان ئیســماعیل: ڕاســتیەکەی ئێمــە تــا ئێســتا ھیــچ ڕۆڵیکــی 
کــە  نیــە  ئیجابــی حکومەتمــان نەبینیــوە، ھیــچ یاســایەکی وەھــا 

بپارێزێــت. ژنــان  مافەکانــی 

*-*-*-

چاوپێکەوتن ڕۆژنامەی ڕەوت لەگەڵ کەژاڵ عەبدولقادر حەمە 
شەریف ووتە بێژی )کەمپینی یەکڕیزی ژنان دژی توند و تیژی و 

داگیرکاری(

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ســوپاس بــۆ ئامادەییتــان ... ئێمە لە 
ڕۆژنامــەی ڕەوت دەمانەوێــت چەند پرســیارێک لە بەڕیزتان 

بکەین ســەبارەت بەم گردبونەوەیە لە ٨ی مارســدا، 
ئامانجتــان چــی بوو لەم گردبونەوەیە؟

عەبدولقــادر  کــەژاڵ 
زۆر  شــەریف:  حەمــە 
ئێــوەش.  بــۆ  ســوپاس 
پیرۆزبایــی،  پێــش 
و  ڕێــز  ســەری  ســەرەتا 
بــۆ  دادەنوێنــم  نــەوازش 
بونەتــە  ژنانــەی  ئــەو 
عەقڵــی  قوربانــی 
خێلەکــی و پیاوســاالری، 
پێرۆزبایــی  ئەوســا 
تــەواوی  لــە  خــۆم 
ژنانــی جیهــان و ژنانــی  
ــە  ــەم. ئێم کوردســتان دەک

"کەمپینــی یەکڕیــزی ژنــان ..." ھەمــوو جــۆرە دەنــگ و ڕەنگێکیــن. 
دەنگــی  کەمپینەکەمــان  ئەوەیــە،  یەکریزیــە،  لــەم  مەبەســتمان 
ڕاســتەقینە بێــت بــۆ ژنــان، نــەک خــۆ حەشــاردان لــە نیــو حزبەکانــدا. 
بەداخــەوە ئەبــوو ئێســتا ئــەم گردبونەوەیــی ئێمــە، بەالنــی کەمــەوە 
ھــەزار کــەس لێــرە بونایــە چونکــە ئیمــە بــە زۆربــەی کەســمان ووتــوە، 
ــان  ــێ پرســی حزبەکانی ــە بەب ــان خــۆش نی ــەوەی پێی ــەر ئ ــەاڵم لەب ب

بێــن بــۆ ئامانجــە تایبەتیەکــەی خۆیــان، ئێمــە زۆر نیگەرانیــن وە 
دەربڕیــوە. خۆمــان  نیگەرانــی  جــار  چەندەھــا 

ئەمــرۆ، ڕۆژی ٨ مارســە، ڕۆژێکــە چەندەھــا قوربانــی بــۆ دراوە، تــا 
لــە مێــژوودا دیاریکــراوە. چەندەھــا کرێــکاران ســوتان لــە نیۆیــۆرک، 
ئینجــا بــوو بەھــۆی ئــەوەی کــە ئەمــرۆژە دیاریبکرێــت بــە چاالکەکانــی 
ئــەو کاتــە وەک کارا زیتکیــن و ئــەوان کــە ئــەم ڕۆژەیــان دیاریکــرد 

لــە کۆنگرەیەکــی نێونەتەوەیــی سۆشیالیســتیدا.

ئێمــە ئامانجــی ئەوەمــان ھەیــە، کــە رۆژی ٨ مــارس تەنهــا رۆژی 
ــم  ــاوی دەنێ ــن ن ــم ڕۆژی چــەژن، م ــاوی نانێ ــن ن ــت، م ــن نەبێ خۆگۆڕی
ڕۆژی داواکاری. ئێمــە ئەبیــت داواکارییمــان ھەبیــت، ئێمــە ئەبیــت 
نــاڕەزا بیــن، لــەم ھەمــوو زوڵمــەی کــە غــەدر لــە گــەورە ھەتــا بچوکــی 
کۆمەڵــگا ئــەکات، کــە ژنــان کــراون بــە بوکەڵــە، کــە ژنــان کریــن و 
فرۆشــتنیان پێــوە بکرێــت. بەداخــەوە لــە کۆبونــەوە حزبیەکانــدا وایــان 
لێدەکریــت، خۆشــیان نازانــن چــی دەکــەن، دوایــش کــێ قوربانیــە؟ 
ــش  ــان زۆرە و زۆری ــە ئامانجم ــەوە ئێم ــەر ئ ــە. لەب ــۆی قوربانی ژن خ

ــن. ــەدا دەیبین ــەم گردبونەی ــەوەی ل گەورەتــرە ل

ڕۆژنامەی ڕەوت: ســەبارەت بە ڕێژەی پیاوی ئازادیخواز 
و یەکســانیخواز چــۆن بــوو لــەم گردبوەنەوە؟ یانی ھاتن 
بەدەم بانگەوازەکەتانەوە باش بوو بۆ بەشــداری لەم 

گردبونەوەیەدا؟ 

کــەژال قــادر حەمــە شــەریف: بەڕاســتی دەکــرا بەشــداری پیاوانــی 
ئازادیخــواز زیاتــر بوایــە ئەگــەر بانگــەواز بکرانایــە و پێانبوتنایــە، 
مــن لەڕێــگای ئەکاونتــی خۆمەوەوانــێ ھەمووانــم ئاگادارکردۆتــەوە، ژن 
و پیــاوم جیــا نەکردۆتــەوە، ئامــاژەم داوە بــەوەی کــە دەتوانــن بێــن 
لێــرە کۆببنــەوە، ئەوانیــش دەنگیــان بەرزکەنــەوە، ئەوانیــش قوربانــی 
ــر  ــەوان زۆرت ــداری ئ ــوو بەش ــوش ب ــتی پێمخ ــتەمەن. بەڕاس ــەم سیس ئ

بوایــە، چونکــە ئەوانیــش ھاوخەمانــن.

ڕۆژنامەی ڕەوت:  دووا قســە، بەڕێزتان پەیامتان چیە، 
ھەر قســەیەکتان ھەیە بە بۆنەی ٨ مارســەوە، وە چ 

داوایەکتان ھەیە؟

کــەژال قــادر حەمەشــەریف : ئەڵیــم  پێویســتە پەیامــی ژنــان و 
 ٨ ڕۆژی  بێــت،  مافەکانیــان  بەدیهێنانــی  ڕاســتەقینەیان  ئامانجــی 
مــارس ڕۆژی داواکاری بێــت، ڕۆژی ناڕەزایــی بێــت. ڕۆژی ٨ مــارس 

ڕۆژی ئــەوە بیــت، ڕزگار بــن لــە کۆیایەتــی.

*-*-*-

چاوپێکەوتن لەگەڵ بەرێز، کوێستان محەمەد

ڕۆژنامــەی ڕەوت: بەڕێزتــان یەکیکــن لە چاالکوانەکان، 
پیمانخۆش بوو لەســەر ڕۆژی ٨ مارس قســە و باســێکتان 
ھەبێــت بەتایبــەت لەســەر ئەم گردبونەوەیەی ئەمرۆ، وە 

ئێــوە چ پەیامێکتــان ھەیە؟

محەمــەد:  کوێســتان 
ئــەم  بــۆ  دەســتانخۆش 
چاوپێکەوتنەتــان. ٨ مــارس، 
تێبینــی  مــن  ئەوەنــدەی 
دەکــەم لــە کۆمەڵــگای ئێمــەدا 
الوازدا  بەئاراســتەیەکی 
دەڕوات، مــن لــەو بــارەوەش 
بابەتێکــم باڵوکردۆتــەوە لــەم 
مــارس   ٨ چــۆن  ڕۆژانــەدا، 
بیکەینــە  یادکردنــەوەوە  لــە 
بۆنــە، ئەگــەر تەماشــا بکەیــن 
لــە واڵتانــی ڕۆژئــاوا بەگشــتی 

ئــەوان ھــەم بــە بۆنــە و ھــەم بەیادیــش ئــەم رۆژە دەکەنــەوە، چەژنــی 
ــتێک وەک  ــتۆتە ئاس ــەوێ ژن گەیس ــە ل ــەن، چونک ــڕەو دەک ــان پەی ژن
ــەدا،  ــگای ئێم ــە کۆمەڵ ــەاڵم ل ــت. ب ــدا دەکرێ ــەی لەگەڵ ــرۆڤ مامەڵ م
ئەوەتانــێ ھــەر ھەمــوو مەجموعەیەکیــن، نوخبەیەکیــن بەشــدارین 

بەڕاســتی. دەڕوات،  بــەالوازی  شــتەکان  گردبونەوەیــە،  لــەم 

ڕۆژنامەی رەوت: ئەی پەیامت بۆ ژنان چییە ســەبارەت 
بەوەی ڕەخنەتان ھەبوو لە کەمی بەشــداربوونی 

ھەڵســوراوان کە دەبوو لێرە وجودیان ھەبوایە، ژنان 
کەمتر بەشــداریان بوو، پیاوان کەمتر بەشــداریان بوو، تۆ 

پەیامتــان چییــە بــۆ تــەواوی ژنان لەم ڕۆژەدا چیە؟

•کوێستان ئیسماعیل: ژنان بانگەواز دەکەم کۆت و بەندەکان بپچڕێنن

ــاوی دەنێــم  ــادر حەمــە شــەریف: ڕۆژی ٨ مــارس ناونانێــم ڕۆژی جــەژن، ن •کــەژاڵ عەبدولق
داواکاری ڕۆژی 

•کوێســتان محمــد: ژن لــە کۆمەڵگایەکــی پیاوســاالریدا وەک مێینــە ســەیر دەکرێــت، پلــە دووە 
و هێشــتا خەبــات نەگەیشــتۆتە ئاســتێک ژن ناســنامەی مــرۆڤ بونــی خــۆی وەربگرێــت

کوێســتان محەمــەد: مــن وەک بەرپرســێکی )دەســتەی ھــزر و ھێمــا( 
ــاو ھێشــتا  ــە پی ــە ک ــن ئەوەی ــی م ــە تــازە دەســتبەکاربووین، پەیام ک
ئــەو  ئاســتەی  ئــەو  نەگەیشــتۆتە  پیاوســاالریدا  کۆمەڵــگای  لــە 
و  مرۆڤێکــە  کۆمەڵگەیــە،  تاکێکــی  کــە  ژن  بــۆ  بســەلمێنێت  مافــە 
وەک مــرۆڤ لەگەڵیــدا مامەڵــە بــکات. ھێشــتا وەک مێینــە ســەیر 
دەکات،  لەگەڵــدا  مامەڵــەی  ئەوھــا  دووە،  پلــە  دەکرێــت، ھێشــتا 
یانــی خەبــات نەگەیشــتونەتە ئاســتێک کــە ژن ناســنامەی مــرۆڤ 
لــەم  ئەبینــم  کــەم  پیــاو  ڕێــژەی  بۆیــە  وەربگرێــت،  خــۆی  بونــی 
گردبونەوانــەدا تەنانــەت ژنیــش، ئەمــڕۆ ئەبوایــە ژنــی ماڵــەوەش 
لەگــەڵ ئێمــەدا لەســەر جــادە بونایــە. ئــەوە پەیامــی چــوار پێنــچ 
ســاڵ پێــش ئیستاشــمە، ئەبوایــە ژن بەگشــتی ھــەر ھەمومــان، گــەڕەک 
بەگــەڕەک پەیامــی خۆمــان ھەبوایــە ئــەو ژنانــەش کــە لەماڵــەوەن کــە 
دەرگاکانیــان لەســەر کلیــل دراوە دەنگمــان بگەیاندایــە بــە خەڵــک بــۆ 
ئــەوەی بزانــن ٨ مــارس چــی دەگەیەنێــت بــۆ ژن بــە تایبەتــی و بــۆ 

مــرۆڤ بەگشــتی.

پوختەی وتەکانم  لە مەراســیمی ھەشــتی مارســی ٢٠٢١ لە 
سلێمانی

نەوزاد بابان
پێرۆزبایــی  ســەرەتا 
گــەرم لــە ژنانــی جیهــان 

و کوردستان دەکەم.

ئــەوەم  پەیامــی  مــن 
ھەیــە لــەم ڕۆژەدا، ئێوە 
ئەحزابــی  لــە  خۆتــان 

ناسیۆنالیستی 
دەســەاڵتدار و ئیســامی 
ــان   ــەوە، خۆت ــا بکەن جی
ســەربەخۆی  ڕێکخــراوی 
خۆتــان دروســت بکــەن.

ــە کوردســتاندا  ــەوەی ل ئ
ھەیــە لەمــاوەی ئــەم ٣٠ ســاڵەی دەســەاڵتی کوردیــدا، پاشەکشــە 
بــە بزوتنــەوەی ئازادیخــواز و شۆرشــگێر کــراوە. ناســیونالیزمی کــورد 

ــی. ــامی سیاس ــەی ئیس ــۆ گەش ــکردوە ب ــەی خۆش زەمین

ــات و  ــدا ژنــان پیگەیەکیــان ھەبــوو لــە خەب ــااڵنی نەوەدەکان لــە س
تێکۆشــاندا، ژنانــی چەکــدار ھەبــوو لــە شــۆراکاندا، بــەاڵم ئێســتا 
ئیســامی  کــە  دەبینیــن  کونــەوە.  پەســتێونراونەتە  چــۆن  دەبینیــن 
سیاســی چــۆن توانیوەیەتــی لــەم واقعیــات و ژینگــە کۆنەپەرســتیەدا 
کوردســتاندا  لــە  کــورد  ناســیونالیزمی  کــە  بهاوێــت  ھەنــگاو 
ھێناویەتەئــاراوە. ئێــوە تەماشــاکەن ھــەزاران ژن بااڵپــۆش دەکــەن 
ــە زەنگێکــی خەتــەرە  ــان دۆالری تێچــووە، وە بەڕاســتی ئەم کــە ملیۆن

بــۆ کۆمەڵــگا، ئــەم واقعەتــە دەبــێ ڕامانچڵەکێنێــت.

لــە ســاڵی ٢٠١٣ەوە کــەس دانەمــەزراوە، ئەگــەر کــوڕان و پیــاوان بــە 
دانەمەزرانــدن و بێــکاری و برســیەتی جارێــک بوونەتــە قوربانــی 
بوونــە  دووجــار  کچــان  و  ژنــان  ئــەوا  دەســەاڵتە،  ئــەم  دەســتی 
قوربانــی، الیــەک بێــکاری و برســیەتی و الیــەک گیرۆدەبــوون بەدەســت 
تەماشــاکەن  سیاســیەوە.  ئیســامی  و  پیاوســاالری  کۆنەپەرســتی 
دەســەاڵتی ناســیونالیزمی کــورد چ بەاڵیەکــی بەســەر ژنانــی ئــەم 
کۆمەڵگەیــەدا ھێنــاوە. ھەتــا پیاوســاالری وەھــا پــەرەی ســەندوە 
ــواز و  ــی ئازادیخ ــاوان و ژنان ــت پی ــدا دەبینرێ ــەم گردبوونەوەش ــە ل ک
ــەزاران  ــە ھ ــوا ب ــدا دەب ــە حاڵێ ــدارن، ل ــەم بەش ــانیخواز زۆر ک یەکس

لێــرە ئامادەبوونایــە.

 بەڕاســتی ئێســتا ژنانــی ئازادیخــواز کاتــی ئــەوە ھاتــووە خۆیــان 
ڕێکخــراو بکــەن لــە ڕێکخــراوەی ســەربەخۆ لــە دەســەاڵت و حزبەکانــی، 
دەســەاڵتی  و  ئیســامی  کۆنەپەرســتی  لەبــەردەم  لەمپــەر  ببنــە  وە 
ناسیونالیســتی کــوردی. بێنــە دەنــگ لــەدژی ئــەم وەحشــیگەریی و ئــەم 

کۆنەپەرســتیە.

لەھــەر کۆمەلگەیەکــدا ژن ئــازاد نەبێــت، یانــی ئــەو کۆمەڵگەیــە 
بەئــازادی  بەنــدە  کۆمەڵــگا  ئــازادی  پێــوەری  یانــی  نییــە،  ئــازاد 
ژنــەوە. ئازیــزان بیرتــان نەچێــت ڕۆژی ٨ مــارس، ژنانــی سۆشیالیســت 
ژنانــدا  مافەکانــی  و  ئــازادی  پێنــاو  لــە  خەبــات  ڕۆژی  وەک 
دەسنیشــانیانکردووە. ئــەو ژنانــەی کــە ئیلهــام بەخشــی خەبــات و 
ــواز  ــی ئازادیخ ــە وەک پیاوان ــادا، ئێم ــەواوی دنی ــە ت ــوون ل ــۆرش ب ش
و یەکســانیخواز، کەســانی کۆمۆنیســت و مارکسیســت بەشــێکین لــە 
لــە  شــتێک  ھــەر  و  ژنــان  یەکســانیخوازی  و  ئــازادی  بزوتنــەوەی 

دەســتمان بێــت درێغــی ناکەیــن.

و  گردبوونــەوە  ئــەم  بۆنــەی  بــە  لێدەکــەم  دەستخۆشــانەتان 
یادکردنــەوەی ئــەم ڕۆژە. واقعیــەت ئەوەمــان پێدەڵێــت کــە تەنهــا 
ژنانــی  و  پیــاوان  ھەمــوو  ئەبــێ  ژنانــە،  ڕزگارکــەری  سۆشــیالیزم 
ئازادیخــواز و یەکســانیخوازان لەنــاو ئــەم بزوتنــەوە سۆشیالیســتیەدا 
یەکبگریــن و پاشەکشــە بــە حکومــەت و دەســەاڵتی کۆنەپەرســت و 

کوردســتاندا. لــە  بکەیــن  سیاســی  ئیســامی 

سوپاستان دەکەم و دەستانخۆش...

٨-٣-٢٠٢١

دکتــۆرە نــەوال ســەعداوی، نوســەر و ڕوناکبیــر و ھەڵســوڕاوی 
ــان،  ــانیخوازی ژن ــەی یەکس ــە مێژین ــکاری ل سۆشیالیســت و خەبات

لــە تەمەنــی )٩٠( ســاڵیدا بــۆ یەکجــاری بەجێیهێشــتین.

ئــەو بەتەحەدایەکــی زۆرەوە لەبەرامبــەر چەوســانەوەی ژنــان، 
دوویــی،  پلــە  و  جنســی  و  کۆمەاڵیەتــی  زوڵمــی  لەبەرامبــەر 
لەبەرامبــەر خەتەنــە و میــرات و نادادییــەکان ڕاوەســتا و خەباتــی 
و  ســادات  زیندانەکانــی  ھەمــوو  ھەوڵدانــەکان،  ھەمــوو  کــرد. 
ھەڕەشــەی ئیخوانــەکان و ناوناتــۆرەی پروپــوچ لــە خەبــات ســاردی 

نەکــردەوە.

ژنانــی  چەوســانەوەی  جەرگــەی  نێــو  لــە  ســەعداوی  نــەوال 
ــی  ــو جیهان ــوو. لەنێ ــگاری ب ــزی بەرەن زەحمەتکێشــی میســریدا، رەم

ــانەی  ــەو تێکۆش ــۆ ئ ــان ب ــی وەک ڕێزلێن ــی نێونەتەوەی ــن خەاڵت ــوو، چەندی ــار" ب ــیمون دی بوڤ ــت "س ــدا وەک دەوترێ عەرەب
پێبەخشــراوە.

خەســڵەتی ســەرەکی ئــەم ژنــە ئــەوە بــوو کــە ئــازادی ژنانــی بــە ئــازادی تــەواوی کۆمەڵــگاوە گرێدایــەوە. ئــازادی تــەواوی ژنــان 
و یەکســانیان بە لەنیوبردنی سیســتەمی چەوســێنەرانەی ســەرمایەدارییەوە گرێدایەوە. 

رۆحی شۆڕشگێڕانە و پێنوسی خەباتکارانەی ھەمیشە زیندووە
چرای  سۆشیالیستی لەنێو بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژناندا ھەمیشە گەشاوەیە

دەستەی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی ڕەوت٢١-٣-٢٠٢١      
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3ژمارە١١  مارتی٢٠٢١ ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

نادر عبدالحمید

ڕەوت: ھاوڕێ عەبدواڵ ســالح ســوپاس کە بۆ ڕۆژنامەی ڕەوت کاتت گونجاند تا لەبارەی 
مەســەلەی شــەنگالەوە بۆمان بدوێی.

ــەوەی ھێزەکانــی حەشــد شــەعبی و ھۆشــدارییەکانی ــەردۆگان و کۆکردن ــراق، ھەڕەشــەی ئ  ڕێککەوتنــی پارتی-حکومەتــی عێ
 ئیــران تــا بەرەنــگاری مانگرتنــەکان و خۆپیشــاندانی  جەمــاوەری، ناوەڕۆکــی کێشمەکێشــەکە چییــە؟ ئایــا ھیــچ بایەخێکــی

جیۆسیاســی ئــەم ناوچەیــە ھەیــە؟ گرنگــی دەســەاڵتدارەتی لــەو ناوچەیــە چیــە؟

 عەبــدواڵ ســالح: ســوپاس بــۆ ئێــوەش، ســەرەتا دەبــێ بڵێــم کــە کێشــمەکێش لەســەر نفــوز و دەســەاڵت لــە ناوچــەی شــەنگال،
ــزە ــەردووک ھێ ــدا، ھ ــان پێ ــوەش ئاماژەت ــەروەک ئێ ــدوە، ھ ــی تێپەڕان ــی عێڕاق ــەیەکی ناوخۆی ــەودای کێش ــتادا، م ــە ئێس  ل
ــیارەکەتان دەخــوازێ ــە، وەاڵم بــە پرس ــوەگاون. بۆی ــا( زیاتــر لــە جــاران لــەو کێشــەیە تێ ــران و تورکی ــە )ئێ  ئیقلیمیەک
 ســەرنجێک بدەینــە ســەر بارودۆخــی ئابــوری سیاســی کۆمەاڵیەتــی ھــەردووک ئــەم وواڵتــە تــا زیاتــر بەرچاومــان ڕوون بێتــەوە

.لەدەســت نیشــانکردنی قواڵیــی کێشــەکان و ھەڵویســتی دروســت لەبارەیــان

 پەیوەندیەکانــی نێــوان ئێــران و تورکیــا و ئاڵــۆزی نێوانیــان لــە ئێســتادا زیاتــر لەجــاران بــەدی دەکــرێ، ھەریەکەشــیان
ــاری تەنگــژەی جۆراوجــۆری خۆیەتــی .گرفت

 لــە تورکیــا، ئــەردۆگان بــۆی دەرکەوتــوە کــە ئەمریــکای بایــدن ھەمــان ئەمریــکای ترامــپ نیــە، النیکــەم سیاســەتی 
 تاکتیکــی دەربــارەی تورکیــا، ھەروەھــا کێشــەی بەردەوامــی تورکیــا لەگــەڵ یەکیەتــی ئەوروپــا، چ لەمــەڕ بەربەســتی
ــای ــە ڕۆژھەاڵتــی دەری ــۆ دەستبەســەرداگرتنی ســەرچاوەکانی ووزە ل ــی ب ــەرەو ئەوروپــا، چ ھەوڵدان ــدە ب  شــەپۆلی پەناھین
 ســپی ناوەڕاســت، لەناوچەیــەک کــە پشــکی یۆنــان و قوبرســە، ئەمجــا شکســتە چاوەڕوانکــراوە دیپلۆماتیکــی و ســەربازیەکەی
 لــە لیبیــا، جیــا لــەوە ڕێکەوتنــی ھاوپەیمانەکــەی تورکیــا، واتــە قەتــەر، لەگــەڵ دراوســێکانی خــۆی، ھەروەھــا شکســتی
 ئــەو پەالمــارە ســەربازیەی ئــەم دوایــەی بــۆ ســەر بنکەکانــی پەکەکــە لــە چیــای گارە، ســەرباری قەیرانێکــی قوڵــی
ــە، ــەت ھەدەپ ــیۆنەکان، بەتایب ــزە ئۆپۆزس ــی ھێ ــەرکوتی بەردەوام ــا و س ــۆی تورکی ــە ناوخ ــی ل ــی کۆمەاڵیەت ــوری سیاس  ئاب
ــۆ ــەردۆگان ب ــی ئ ــادە کردن ــیدا خۆئام ــە لەپاڵیش ــوو ئەمان ــازاد، ھەم ــی ئ ــی دەنگ ــرۆڤ و کپکردن ــی م ــیلکاری مافەکان  و پێش
 ھەڵبژاردنــی ســاڵی ٢٠٢٣، ئــەوی ناچــار کــردوە دووبــارە دەســت بــۆ سیاســەتە پراگماتیکەکــەی جارانــی بــەرێ و باداتــەوە
 بــەالی دەوڵەتــە نەیارەکانیــدا لەناوچەکــە، بەتایبــەت میســر و ســعودیە و ئیمــارات و بەجۆرێــک لــە جــۆرەکان، پشــت بکاتــە
 ئیخوانــول موســلیمەکانی ھاوپەیمانــی، لــەم نێوەشــدا زیاتــر ڕووی گــرژ نیشــانی ئێــران بــدا و جگــە لــەوەش، لــە ئەگــەری
 ھــەر ڕێککەوتنێــک لــە ســوریا ڕەنجــی چەنــد ســاڵی سیاســەتە وێرانکاریەکانــی لەوێــدا بەفیــڕۆ نەچــێ و خــۆی بخزێنێتــەوە

ــە ســوریا .بەرەیــەک کــە ئومێــدی ســەرکەوتنی لێبخــوازرێ ل

 لەســەر بنەمــای ئــەو شــیکردنەوەی ســەرەوە دەکــرێ بڵێیــن تورکیــا، بــە بێایــەن کردنــی ئــەو وواڵتــە عەرەبیانــە لــە
 کێشــەی شــەنگال، زەمینــەی لەبارتــری بــۆ دەخۆڵقــێ و دەســتی ئاوەاڵتــر دەبــێ تاکــو لــەوێ گــرەوی خــۆی، لــە ئێرانــی دزێــو
 لەالیــەن ئەمریــکا و وواڵتانــی عەرەبیــەوە، بەرێتــەوە و ئــەو چاوتێبڕینــەی دەیــان ســاڵە خســتویەتە ســەر ئــەو ناوچانــە
 وەک ئامانجێکــی ســتراتیژی جێبەجێــی بــکا، ئەویــش بــە قایمکردنــی بنکــە ســەربازیەکانی و داســەپاندنی نفــوز و ھەژمونــی
 خــۆی لەوێــدا و ھەوڵــی دووبــارە زینــدوو کردنــەوەی پــرۆژەی ویایەتــی موســڵ لەالیــەک، لەالیەکــی تریشــەوە شــەنگال
 بکاتــە بەھانەیەکــی بــاش بــۆ ســەرەتایەکی ئــەم سیاســەتە کــە خــۆی لــە ڕێگــری لــە ھێــزە نەیارەکــەی، واتــە پەکەکــە،
 دەبینێتــەوە، کــە ئەویــش بەنیــازە قەندیلێکــی کــە لــەو ناوچەیــە دامەزرێنــێ، ئــەم گەمــە سیاســیەی ئــەردۆگان لەکاتێکدایــە
 کــە ھێزێکــی ســەرەکی لــە کوردســتانی عێــڕاق، پارتــی دیموکراتــی کوردســتان، ھاوپەیمانێکــی گــوێ لەمســتی تورکیایــە و

ــە خزمــەت تورکیــا و ئەردۆگاندایــە .کتومــت سیاســەتەکانی ل

ــی ــەرباری داڕمان ــێ، س ــدا دەناڵێن ــی نێودەوڵەتی ــەخت و قورس ــارێکی س ــر فش ــە ژێ ــڕۆ ل ــە ئەم ــەوە ک ــبەت ئێرانیش ــە نیس  ب
 بــاری ئابــوری لــە ئەنجامــی گەمــارۆ ئابوریەکانــی ئەمریــکا، ســەرباری بارودۆخێکــی ئاڵــۆزی سیاســی کۆمەاڵتــی نێوخــۆی ئــەو
 وواڵتــە، مەبەســتیەتی زەینــی جەمــاوەری داخ لەدڵــی ئێــران بخاتــە ســەر ئــەو کێشــانەی لــە عێــڕاق و ســوریا و ناوچەکــە
 بــۆی دێنــە پێــش پەردەپۆشــی ئــەم بارودۆخــە نالەبــارە ناوخۆیــەی خــۆی پێبــکا، لەھەمــان کاتیشــدا بیکاتــە بەھانەیــەک

.بــۆ زیاتــر کپکردنــی ھەردەنگێکــی نــاڕازی

 گومــان لــەوەدا نیــە کــە ئێــران لــە ھەوڵــی بەرفــراوان کردنــی نفــوزی خۆیەتــی لــە عێــڕاق و ســوریا و لوبنــان و دەیــەوێ
 پێگــەی خــۆی جێگیــر تــر و پتەوتــر بــکا بەمەبەســتی دروێنــەی دەســتکەوتە سیاســیەکانی کــە دەیــان ســاڵە لــەو ناوچەیــە
 ســەرمایەگوزاری لەســەر دەکا، ھەروەھــا وەک قەاڵیــەک، ئــەم ناوچەیــە لەبەرامبــەر نەیارەکانیــدا زیاتــر بخاتــە ژێــر ڕکێفــی
ــتی ــااڵ دەس ــە ب ــەیەوە، چونک ــەو ھاوکێش ــاو ئ ــە ن ــیە دێت ــە سیاس ــەو بەرنام ــی ئ ــێکی زۆرگرنگ ــەنگالیش وەک بەش ــۆی، ش  خ
 ئێــران لەوێــدا، ڕێــگا باشــتر خۆشــدەکا بــۆ جێبەجێکردنــی پــرۆژەی )ھیالــی شــیعی(، ئەویــش بــەوەی کــە ناوچــەی شــەنگاڵ
 دەکەوێتــە ســەر ئــەو ڕێگایــە ســتراتیژیەی مەبەســتیەتی دروســتی بــکا، )کــە لــە ئێرانــەوە دەســتپێدەکا بــەرەو – ناوچــەی
 ســلێمانی – ناوچــەی ھەولێــر – موســڵ – تەلعەفــەر – شــەنگال – ســوریا(، تــا ئێســتا، پارتــی ڕێگرێکــی ســەرەکیە لــە
 پیادەکردنــی ئــەو بەرنامەیــەی ئێــران لەناوچــەی نفــوزی خــۆی، یەکیەتیــش وەک ھاوپەیمانێکــی ئێــران، بێشــک لەئەگــەری

.ئەنجامدانیــدا، چــرای ســەوزی بــۆ ھەڵــدەکا

ــن، ــەش بکرێ ــەرە داب ــە دوو ب ــان، ب ــدی خۆی ــای بەرژەوەن ــە، لەســەر بنەم ــی ناوچەک ــردوە ھێزەکان ــەم ھاوکێشــەیە وای ک  ئ
 تورکیــا و پارتــی، بــە ڕێکەوتــن لەگــەڵ حکومەتەکــەی مســتەفا کازمــی لەالیــەک، ئێــران، لەڕێــگای گروپــە چەکدارەکانــی

.حەشــدی شــەعبی و پەکەکــە لەالیەکــی تــرەوە

ڕەوت: ئاینــدەی ئــەم کێشمەکێشــانە بــەرەو کــوێ ھەنــگاو دەنێــت؟ خەڵکی ناوچەکە و عێراق 
چــۆن دەتوانــن نەبنــە بەشــێک لــەم پۆلبەندییانــە و نەبنە کەرەســتەی جەنگی و ئامرازی 

سەرکوتکارییەکان؟
 عەبــدواڵ ســالح: دەربــارەی ئایینــدەی ئــەو کێشــانە، پێویســتە بڵێــم بــە دروســتبوونی ئــەم دووبەرەیــە لــە شــەنگال، ئەگــەری
 خوڵقاندنــی کارەســاتێکی نوێــی بــۆ دانیشــتوانەکەی دەخاتــە ئــاراوە، وەک چــۆن ئەمــڕۆ  ناوچەکــە کــراوە بــە مەیدانــی
 تەراتێنــی سیاســی، دوور نیــە ئــاواش بکرێتــە مەیدانــی ڕوبەڕوبونــەوەی ســەربازی، کۆمەڵێــک ھێــزی کۆنەپەرســت کــە لــە
 ھــەردووک بەرەکــەدا ڕیزیــان بەســتوە، بەالیانــەوە ئاســاییە دووبــارە و چەنــد بــارە تراژیدیــا بخوڵقێنــن کــە باجەکــەی تەنیــا
 و تەنیــا دەکەوێتــە ســەر شــانی دانیشــتوانی ناوچەکــە، ھەربۆیــە پــەردە ھەڵماڵیــن لــەڕووی ئــەم سیاســەتە کۆنەپەرســتانە
 دژی ئینســانیەی ھــەردووک بــەرە و وەســتانەوە بەڕویــدا و ھەوڵــدان بــۆ پوچەڵکردنــەوەی، ئەرکــی دەســتبەجێی جەمــاوەری
 زەحمەتکێــش و ســتەمدیدەی ناوچەکەیــە، نابــێ ڕێــگا بــدرێ کارەســاتی شــەنگال دووبــارە بێتــەوە، ئەرکــی ھەمــوو الیەنــە
 چــەپ و کۆمۆنیســتەکان و مــرۆڤ دۆســت و ئازادیخوازانــە دژی ئــەو پانــە کۆنەپەرســتانەیە ھاوشــانی جەمــاوەری زەحمەتکێشــی
 ناوچەکــە بوەســتنەوە دەنگــی ناڕەزایەتیــان بــەرز بکەنــەوە و بڵێــن: ھێــزی ســەربازی ھەمــوو ئەوالیەنانــە دەبــێ دەســت بەجــێ
 شــەنگال چــۆڵ کــەن، تەنیــا مافــی دانیشــتوانەکەیەتی ئارامــی و ئاسایشــی ناوچەکــە دابیــن بکــەن و بەڕێــوەی بــەرن، ھــەر

.ئەوانــن کــە دەبــێ بڕیــار لەســەر چارەنوســی خۆیــان و ناوچەکەیــان بــدەن

٢١-٣-٢٠٢١

١-بەراوردێک
پەیوەندیــە  پوکانــەوەی  و  ســەرمایەداری  ســەرھەڵدانی 
کۆمەاڵیەتیەکانــی دەرەبەگایەتــی، وەک پڕۆســەیەکی ھێــواش 
و ئــارام لــە کۆتایــی ســەدەی ھــەژدەدا، لــە ھەرســێ والیەتــی 
ئیمپڕاتۆڕیەتــی  ژێردەســەاڵتی  موســڵی  و  بەغــدا  و  بەســڕە 
ئیمپریالیزمــی  ھاتنــی  بــەاڵم  ئارادابــوو،  لــە  عوســمانی 
بریتانیــا بــۆ کەنــداوی عەرەبــی لــە جەنگــی جیهانــی یەکــەم 
و دەرکێشــانی ئــەو ســێ ویایەتــە بــە شــەڕێکی خوێنــاوی 
لەژێــر دەســتیدا و شــکڵپێدانی دەوڵەتێــک لــە )١٩٢١(دا لــە 
ژێــر ئینتیدابــی خۆیــدا بــە نــاوی دەوڵەتــی عێڕاقــەوە، گــوڕ 
و تەوژمێکــی خێــرای بەخشــی بــەو ڕەوەنــدە لــە ســەرھەڵدانی 
ســەرمایەداری، و کۆمەڵگــەی نــاو ئــەو چوارچێــوە سیاســیە 
زۆر  یەکجــار  ئاڵوگۆڕێکــی  تونێلــی  نــاو  خســتە  تازەیەشــی 

خێــراوە.

و  بازرگانــی  خێــرای  پەرەســەندنێکی  بەھــۆی  ئەمــەش 
پێکهێنانــی دامــەزراوە دەوڵەتیەکانــی وەک ســوپای عێــڕاق، 
دروســتکردنی  خەســتەخانەکان،  و  خوێنــدگا  کردنــەوەی 
ڕێگاوبــان و بەنــداوەکان، دامەزراندنــی پیشەســازی مۆدێــرن 
و بەکارھێنانــی ئامێــری تەکنۆلۆژیــای تــازە لــە کشــتوکاڵدا، 
بــۆ  نــەوت و کۆچــی دێهاتیــەکان  ھەروەھــا بەرھەمهێنانــی 

شــارەکان.

بــەم شــێوەیە کۆمەڵگــەی عێــڕاق قەڵەمبازێکــی زۆر گــەورە 
دەھاوێــت ڕووەو بــوون بــە کۆمەڵگەیەکــی ســەرمایەداری، وە لــە 
ســێ دەیــەی ســااڵنی ســیەکان، چلــەکان و پەنجاکانــی ســەدەی 
بیســتدا پڕۆســەکە کامــڵ و بەئاکامــی خــۆی دەگات، ھــەر 
لــەم ســی )٣٠( ســاڵەدا )١٩٣٠-١٩٦٠( ئاڵوگۆڕێکــی گــەورەش 
ــەدی؛  ــدا دێت ــور و دابونەریتەکان ــگ و کلت ــر و فەرھەن ــە فک ل
چەندیــن بزوتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و فکــری تــازە لــە 
دەرونــی ئــەو کۆمەڵگەیــەدا ســەرھەڵدەدەن، حزبــە سیاســیە 
مۆدێرنــەکان شــکڵدەگرن، کێشمەکێشــی سیاســی و فکــری بەھێــز 
یەکەیــان  ھــەر  کــە  دێتــەدی،  ڕەوتانــەدا  ئــەو  نێــوان  لــە 
پەرەســەندنە  ئــەو  دیاریکــراودا،  ئاقارێکــی  بــە  دەیەوێــت 
ئابووریــە ســەرمایەداریە، ئــەو ڕەوەنــدە مێژووییــە ڕوو لــە 
گەشــە و پێشــکەوتن و ھاتنەئــارای جیهانێکــی نــوێ ئاڕاســتە 
ــە  ــش ل ــەن، ئەوی ــی بک ــری و سیاس ــی فک ــەن و نوێنەرایەت بک
ڕێگــەی گرتنەدەســتی دەســەاڵتی دەوڵــەت و کۆنتڕۆڵکردنــی 

ــەوە. ــە ڕێگەی ــە ل کۆمەڵگ

میانــەی  لــە  و   )١٩٥٨( پاشــایەتی  ڕژێمــی  بەڕوخانــی 
کێشمەکێشــێکی خوێنــاوی ســااڵنی شەســتەکاندا، دەســەاڵتی 
کۆمەڵگــەدا  بەســەر  بەیەکجــاری  بــورژوازی  چینــی  سیاســی 
جێگیــر دەبێــت. ڕەوتــی میلیتانــت و فاشیســتی ناسیونالیســتی 
عەرەبــی )حزبــی بەعســی عەرەبــی سۆشیالیســتی( لــە کۆتایــی 
ئــەو دەیــەدا )١٩٦٨( دەســت بەســەر دەســەاڵتدا دەگــرێ، و بــە 
وەدەرنانــی ھەمــوو ڕکەبەرەکانــی خــۆی لە ڕەوتە ناسیونالیســت 
و ڕیفۆڕمیســتە ناســیونالەکانی تــر، وە بــە قەالچۆکردنــی 
ــی شــیوعی عێڕاقــی  ــی - حزب ــی چەپ ــەزی( باڵ ــادە مەرک )قی
لــە )١٩٦٩( و ئیمتیــازدان بــە باڵــی ڕاســتی )لیژنــە مەرکەزی( 
ــی  ــورژوا ڕیفۆڕمیســت و پێکهێنان ــی ب ــە وەک ڕەوتێک ــەو حزب ئ
ــاوڕای  ــی ســەدەی بیســتدا، )ھ ــە حەفتاکان ــدا ل ــەرە لەگەڵی ب
ڕێککەوتنامــەی ١١ ئــازاری ١٩٧٠ و ئۆتۆنۆمــی بــۆ کوردســتان(، 
توانــی دەســەاڵتی حزبــی خــۆی و چینــی بــورژوازی ســەقامگیر 
بــکات و گوڕێکــی زۆر خێراتــر، لــە ســااڵنی حەفتاکانــدا، 
ببەخشــی بــە گەشــە و پەرەســەندی ســەرمایەداری عێــڕاق، تــا 

ــتاکانی ســەدەی بیســت. ســەرەتای ھەش

ــە  ــد ب ــرەدا، لــە پەیوەن ــتی ئێمەیــە لێ ئــەوەی جێگــە مەبەس
لــە  یەکێــک  کــە  بــەوەی  ئاماژەدانــە  ژنانــەوە،  مەســەلەی 
پێداویســتیەکانی ئــەم ڕەوەنــدە لــە پەرەســەندن و گەشــەی 
ســەرمایەداری چ لــە بــاری ئابــوری - کۆمەاڵیەتیــەوە و چ 
لــە بــاری فکــری - سیاســی و کلتوریــەوە، بریتــی بــووە لــە 
ھاتنــەدەرەوەی کچــان و ژنــان لــە مــاڵ بــۆ پەیوەســت بــوون بــە 
خوێنــدگا و دامــەزراوە دەوڵەتیــەکان و ھاتنەنــاو بازاڕی کار و 
بــوون بــە بەشــێک لــە ئاڵوگــۆڕە کۆمەاڵیەتــی و سیاســیەیەکانی 
ئــەو کۆمەڵگەیــە، کــە پێویســت بــوون بــۆ کەڵەکــەی ســەرمایە 

و شــکڵگیری دەوڵەتــی بــورژوازی و دەســەاڵتەکەی.

ــەرمایەداری  ــەندنی س ــە لــە پەرەس ــەش دەی ــێوەیە، ش ــەم ش ب
عێڕاق )١٩٢٠-١٩٨٠(، تا ئەو جێیەی پەیوەستە بە مەسەلەی 
ژنانــەوە، قۆناغــی بەجێهێشــتنی جێگەوڕێگــەی کۆیایەتــی، 
 - دەرەبەگایەتــی  سیســتمی  نــاو  چەوســانەوەی  و  بێمافــی 
عەشــیرەتگەری پیاوســاالرانە و پێشــا ســەرمایەداری بــووە، 
ــازە و  ــی کۆمەاڵیەتــی ت ڕووە و بەدەســتهێنانی جێگەوڕێگەیەک
بڕێــک لــە مــاف و ئازادیــەکان لــە کۆمەڵگەیەکــی شارنشــینیدا. 
ئــەم ڕەوەنــدە، سەراســەری و عێڕاقیانــە بــووە بــە کوردســتانی 

عێڕاقیشــەوە کــە دواتــر تایبەتــی تــر باســی دەکەیــن.

دیاریکــراوە  قۆناغــە  ئــەو  ھەڵســەنگاندنی  جێگــەی  ئێــرە 
نیــە، بــەاڵم پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە گەرچــی ژنــان 
ــاو کۆمەڵگــەدا،  ــە ن ــان بەدەســتهێنا ل جێگەوڕێگەیەکــی تازەی
بــەاڵم لــەڕووی یاســایی و دەســتوریەوە، ڕیفۆڕمێکــی ڕیشــەیی 
ئەنجــام نــەدرا؛ جیایــی دیــن لــە دەوڵــەت ڕانەگەێنــدرا و 
یەکســانی یاســایی ژن و پیاویــش لــە دەســتور و لــە یاســاکان 
ــان  ــەڕوو وە مامەڵەی ــێوەیەک دەخران ــە ش ــدا ب ــە دادگاکان و ل
لەگەڵــدا دەکــرا کــە لــە ناوەڕۆکــدا ناکــۆک نەبــن لەگــەڵ 
ژنانیــش  کوشــتنی  یاســاکانی  بگــرە  ئیســام،  شــەریعەتی 
بەدەســت پیاوانــی خانــەوادە و عەشــیرەت بەنــاوی پارێــزگاری 
لــە نامــوس پاکانــەی بۆکــراوە. ئەمــە جگــە لــەوەی ڕەوتــە 
و  ژنــان  مەســەلەی  ڕیفۆڕمیســتەکانیش،  و  ناسیونالیســت 
ڕێکخــراوە و بزوتنەوەکەیــان خســتۆتە خزمــەت ئەجەنــدای 

سیاســی بورژوازیانــە و بەرژوەنــدە حزبیەکانیانــەوە.

گەرچــی ھــەر لــەو ماوەیــە )لــە گەشــە و پەرەســەندنی ئابــوری 
ســەرمایەداری  بەرژەوەندیەکانــی  عێــڕاق(،  ســەرمایەداری 
بەرتەســک  زۆر  چوارچێوەیەکــی  بــورژوازی،  دەســەاڵتی  و 
بزوتنــەوە  گەشــەی  و  خواســت  بــە  وەاڵمدانــەوە  بــۆ  بــوو 
کۆمەاڵیەتیەکانــی وەک بزوتنــەوەی ئازادیخوازانــەی ژنــان، 
بزوتنــەوەی خوێنــدکاران و الوانــی شۆڕشــگێڕ، بزوتنــەوەی 
کرێــکاری و جوتیارانــی زەحمەتکێــش، بــەاڵم لــە نەبوونــی 

ــان  ــە چەکداری ــگێڕدا ک ــتی شۆڕش ــڕەوی کۆمۆنیس ــی پێش حزبێک
ــگێڕانەی  ــتی، وە وزەی شۆڕش ــۆیەکی سۆشیالیس ــە ئاس ــکات ب ب
ئــەو بزوتنەوانــە وەگەربخــات )لەمیانەی شۆڕشــێکی بێوچاندا( 
بــەرەو سۆشــیالیزم، بــۆرژوازی توانــی کۆنترۆڵیــان بــکات، 
بەرژەوەندیەکانــی  خزمــەت  بیانخاتــە  و  دایانبمرکێنێتــەوە 
ھــەم  و  ڕیفۆڕمیســتەکان  ڕەوتــە  لەڕێگــەی  ھــەم  خۆیــەوە، 
لەڕێگــەی ســەرکوتی ڕێکخراوەکانیــان و گرتــن و ڕاوەدوونانــی 

ڕابــەران و ترۆریانــەوە.

دوای ئــەوەش کــە ڕەوەنــدی پەرەســەندنی ســەرمایەداری لــە 
ــتدا،  ــەدەی بیس ــی س ــە حەفتاکان ــتدا و ل ــی ناوەڕاس ڕۆژھەاڵت
ــی  ــە ئاکام ــران ب ــا و ئێ ــی میســر و تورکی ــە واڵتان ســەرەتا ل
خــۆی دەگات و ئــەو ســێ واڵتــە توشــی قەیــران و ناڕەزایەتیــە 
کۆمەاڵیەتیــەکان و ڕاپەڕیــن و شۆڕشــە ناوخۆییەکانــی خۆیــان 
دەبنــەوە، لــە عێڕاقیشــدا ئــەم ڕەوەنــدە لــە پەرەســەندنی 
عێــڕاق- ماڵوێرانکــەری  شــەڕێکی  ھــاوڕای  ســەرمایەداری، 
ئێــران لــە ھەشــتاکاندا لــە گــوڕ و تەوژمــی خــۆی دەکەوێــت، 
لــە کارگــە و پــڕۆژە ئابوریــەکان و  بــە وەســتانی زۆرێــک 

وێرانبوونیــان و فرۆشــتنیان بــە کەرتــی تایبــەت.

 ،)١٩٩٠( یەکــەم  کەنــداوی  جەنگــی  کوێــت،  داگیرکردنــی 
گەمــارۆی ئابــووری لەســەر عێــراق، تێکــڕای ئــەم ڕووداو و 
ئاڵوگۆڕانــە؛ بێــکاری و برســیەتی و گەندەڵــی پەرەپێــدەدات، 
مەیــدان ئــاوەاڵ دەکات بــۆ ســەرھەڵدان و گەشــەی ڕەوتــە 
ئیســامیەکان و مەدەنیــەت پاشەکشــە پێــدەکات و ڕەشــەکوژی 
دیاردەیەکــی  دەکاتــە  کوردســتاندا(  لــە  )بەتایبــەت  ژنــان 

بەرچــاو.

داڕمانــی  لەگەڵیشــیا  و   ،)٢٠٠٣( ڕژێمەکــە  ڕوخاندنــی 
دەوڵەتــی عێــڕاق و وەڕێخســتنی "پڕۆســەی سیاســی" ئەمریکــی 
و  قەومــی  میلیشــییە  ھێــزە  لەڕێگــەی  شــکڵپێدانەوەی  بــۆ 
ئیســامیە کۆنەپەرســت و تائیفەگەراکانــەوە، ئــەم ڕەوەنــدە لــە 
بێــکاری و برســیەتی، لــە گەندەڵــی و تااڵنــی ســامانی گشــتی 
ــەت و ژێردەســتەیی  ــە پاشەکشــەپێکردنی مەدەنی ــە، ل کۆمەڵگ
ژنــان، دەباتــە شــوێنێکی زۆر ســامناکتر کــە لــە مێــژووی ئــەم 

ــە. ــەی کەم ــدا وێن ــە جیهانیش ــووە و ل ــارادا نەب ــە لەئ واڵت

زیندوکردنــەوەی کۆیایەتــی ڕاســتەوخۆی ژنانــی ئێزیــدی و 
ــراوی داعــش و  ــەن ڕێکخ ــە الی ــتنیان ل ــن و فرۆش ــازاڕی کڕی ب
دەســەاڵتێکی ترۆریســتی ئیســامیەوە، تەنهــا ئەکتێکــی دابــڕاو 
لــە بارودۆخــی گشــتی عێــراق و ڕۆژھەاڵتــی ناوەڕاســت نەبــوو، 
بەڵکــو بەشــێکی ئۆڕگانیکــی ئــەو بارودۆخــە گشــتیە بــوو کــە 
)جەنگــی  ســەردەمی  کۆتایــی  لــە  ناوچەکــە  ســەرمایەداری 
جیــۆ- بەرژەوەنــدە  کێشمەکێشــە  چڕبوونــەوەی  و  ســارد( 
سیاســیەکانی ئیمپریالیســتی ئەمریکــی و ھێــزە ئیقلیمیــەکان، 
بــووە ھــۆی چاالکبوونــی ڕەوتــە میلیشــیە قەومــی و ئیســامیە 

کۆنەپەرســتەکان لــە تــەواوی ناوچەکــەدا.

ئەگــەر بەراوردێــک لــە نێــوان ئــەو دوو مــاوە مێژووییــەدا 
-١٩٢٠( دەیــە  شــەش  مــاوەی  واتــا  عێڕاقــدا،  لــە  بکەیــن 
گەشــەی  و  پەرەســەندن  لــە  ڕوو  ڕەوەنــدی  لــە   )١٩٨٠
ــە  ــە )١٩٨٠-٢٠٢٠( ل ــاوەی چــوار دەی ســەرمایەداری، لەگــەڵ م
ڕەوەنــدی گێــژاوی سیاســی و قەیرانــە ئابــوری و کێشمەکێشــە 
دەبینیــن  ھەیــە،  بەردەوامیــان  ئێســتاش  کــە  سیاســیەکان 
ژنــان  بارودۆخــی  لــە  ئاڕاســتە  پێچەوانــەی  ڕەھەنــدی  دوو 
ــتی و  لــە ئــارادان، وە ئەوەمــان نیشــاندەدات پلــەی سەربەس
مــاف و ئازدیەکانــی ژن، یــا پلــەی ژێردەســتەیی و ســتەمی 
ــە  ــەتەکدراوە ب ــدی ش ــە تون ــەریاندا، زۆر ب ــاالری بەس پیاوس
بارودۆخــی گشــتی کۆمەڵگــە و ڕەوەنــدی پەرەســەندن و گەشــەی 
ســەرمایەداری یــان ڕەوەنــدی قەیــران و بااڵدەســتی ڕەوتــە 

لــە کۆمەڵگــەدا. بــورژوا کۆنەپەرســتە ئیســامیەکان 

ئــەوە ســەیر دێتەبەرچــاو کــە ســااڵنی پەنجــاکان، شێســتەکان 
ــە  ــە کەناڵ ــوو، ن ــارادا ب ــە ئ ــت ل ــە ئینتەرنێ ــاکان، ن و حەفت
کۆمەاڵیەتیەکانــی  تــۆڕە  نــە  تەلەفزیــۆن،  ئاســمانیەکانی 
شەخســی  تەلەفۆنــی  نــە  وە  یوتیــوب،  و  فەیســبوک  وەک 
کۆمەاڵیەتیــەکان  و  سروشــتی  نەزانســتە  وە   ... مۆبایــل 
وە  بــوون،  پێشــکەوتوو  ئێســتا  ئەوەنــدەی  تەکنۆلۆژیــا  و 
نــە زۆری بەرھــەم و بوونــی جۆرەھــا نیعمــەت و مەلــەزات 
لەئــارادا بــوو، بەمانایــەک شارســتانیەت ئەوەنــدەی ئێســتا 
پێشــکەوتوو نەبــوو کــە جیهانــی ئەمــڕۆ لێــی بەھرەمەنــدە، 
کۆمەڵگــەدا،  پێشــکەوتنانەی  ئــەم  ھەمــوو  لەگــەڵ  کەچــی 
ئازادیەکانیــان،  و  مــاف  و  ژنــان  بارودۆخــی  ئێســتادا  لــە 
ھەاڵواردنــی ڕەگــەزی بەدژیــان و خســتنەژێر فشــاری ژنــان 
بــۆ "بەھــا" کۆنەپەرســتە دینــی و قەومیــەکان، زۆر زیاتــرە 
لــە چــاو ئــەو ســااڵنە لــە پەرەســەندنی ســەرمایەداری کــە 
ــۆ  ــەوە ب ــادەیی دەگەڕێت ــەوەش زۆر بەس ــداوە، ئ ــان پێ ئاماژەم
بااڵدەســتی ڕەوتــە سیاســیە کۆمەاڵیەتیــە کۆنەپەرســتەکان، 
کــە قەیرانــی کۆمەڵگــەی ســەرمایەداری مەیدانــی گەشــە و 
ــاوەاڵ دەکات،  ــتیان ئ ــت و دەس ــۆ دەخوڵقێنێ ــەندنیان ب پەرەس
ــان و کچــان  ــازادی و کەرامەتــی ژن ــە ســەر ئ ــا ھەڵمەتبردن ت
ــواز  ــی ئازادیخ ــەر بزوتنەوەیەک ــەرکوتی ھ ــڕازی س ــە ئام بکەن
و داســەپاندنی ئیســتیبداد و خەفەقانــی فکــری و سیاســی 
بەســەر گشــت کۆمەڵگــەدا. وە لــەدوا شــیکردنەوەدا لــە پێنــاو 
پەرەســەندن،  و  گەشــە  ھەلومەرجــی  تەنگەبەرکردنــەوەی 
دەرونــی  لــە  سۆشیالیســتی  بزوتنــەوەی  چوونەپێشــی  وە 
ــەاڵتی  ــاندنی دەس ــتەکەی ڕووەو تێکش ــە ئاڕاس ــەدا، ک کۆمەڵگ
سیاســی گەنــدەڵ و زاڵمانــەی بــورژوازی، و تێکدانــی سیســتمی 
و  قەیــران  بنەمــای  کــە  ســەرمایەداریە  چەوســێنەرانەی 

کۆمەڵگــەن. کارەســاتەکانی 

ئەمــەش ئــەوە دەگەێنێــت کــە مەســەلەی ئــازادی و ڕزگاری 
ژنــان لــە ســتەم و بێڕێــزی و پلەدوویــی، یــەک مەســەلەی 
کۆمەاڵیەتــی سیاســی کۆمەڵگەیــە، پەیوەندیەکــی توندوتۆڵــی 
ھەیــە بــە سیســتم و بناغــەی ئابــوری کۆمەڵگــە و ڕەوت و 
حزبــە سیاســیەکان و دەســەاڵتی دەوڵــەت و حکومەتەکانــەوە، 
وە ناتوانــرێ داببڕێندرێــت لــە کێشــەی ڕزگاری گشــت کۆمەڵگــە 
لەدەســت ڕەوتــە فکــری و سیاســیە کۆنەپەرســت و فاشیســتە 
ــا  ــان، تەنه ــەلەی ژن ــرێ، مەس ــەکان. ناک ــی و قەومی مەزھەب
و  کلتــور  دەرگیــری  کــە  کۆمــەڵ  لــە  بەشــێک  کێشــەی  وەک 
دابونەریتێکــی دواکەوتــووی پیاوســاالرانەیە وێنــا بکرێــت و 
چارەسەرەکەشــی بدرێتــە دەســت کار و چاالکــی ڕێکخراوەکانــی 

کۆمەڵگــەی مەدەنــی و مافــی مــرۆڤ و ڕیفۆڕمــی یاســایی.

٢-جێگەوڕێگــەی چینایەتــی کچان و ژنان
پەرەســەندنی ســەرمایەداری عێــڕاق و قەیرانەکانــی، گەشــەی 
تەکنۆلۆژیــا و بەکارھێنانــی لــە ھــەردوو بــواری بەرھەمهێنــان 
و پێشکەشــکردنی خزمەتگوزاریەکانــدا، لەگــەڵ گرتنەبــەری 
سیاســەتی نیولیبراڵــی ئابــووری لەالیــەن ھــەردوو حکومەتــی 
ناوەنــد و حکومەتــی ھەرێمــی کوردســتانەوە، لــە ڕاگرتنــی 
دامەزرانــدن و کارپێنــەدان لــە کەرتــی گشــتیدا، ھەروەھــا 
کەمکردنــەوەی بودجــەی خزمەتگوزاریــەکان و ڕادەســتکردنی 
ئەمانــە،  گشــت  تایبەتــی،  بەکەرتــی  گشــتی  کەرتــی 
بوونەھــۆی  ڕابــردوودا(  ســاڵی  بیســت  لــە  )بەتایبەتیــش 
و  مامناوەنــد  توێــژە  لــە  بەرفــراوان  بەشــێکی  ھەڵوەرینــی 
عێــڕاق  پڕۆلیتاریــای  ڕیزەکانــی  بۆنــاو  وردەبورژوازیــەکان 
لــە  برســیەتیەکی  و  بێــکاری  باڵکێشــانی  و  کوردســتان،  و 
ھــەر  نــەک  ئەمــەش  کۆمەڵگــەدا.  بەســەر  ئەندازەبــەدەر 
ڕەھەندێکــی  بەڵکــو  کوردســتانی،  و  عێڕاقــی  ڕەھەندێکــی 

جیهانیشــە. ســەرمایەداری 

ــەی  ــەو ئەجەندایان ــە، ئ ــرەدا، ئەوەی ــتمانە لێ ــەوەی مەبەس ئ
ــووری سیاســیدا،  ــواری ئاب ــەر لەب ــورژوازی گرتوویەتیەب ــە ب ک
ــەدی  ــە ھاتوون ــە ک ــووری و کۆمەاڵتیان ــۆڕە ئاب ــەو ئاڵوگ وە ئ
کۆمەڵگــەدا  لــە  ژنانــی  و  کچــان  جێگەوڕێگــەی  بەدوایــدا، 
گۆڕیــووە و زووربــەی ھەرەزۆریانــی پاڵنــاوە بــەرەو ڕێزەکانــی 
پڕۆلیتاریــا چ لەســەر ئاســتی سەراســەری عێــڕاق و چ لەســەر 
ئاســتی کوردســتاندا، نــەک ھــەر ئــەوەش بەڵکــو ئــەو توێــژەش 
ــی  ــن نەھامەتیەکان ــە زۆرتری ــت ک ــا پێکدەھێنێ ــە پڕۆلیتاری ل
بێــکاری و برســیەتی و فشــاری ڕەوتــە کۆنەپەرســتەکان و 

جەنــگ و دەســتدرێژی دەکەوێتەســەر.

لــە حاڵێکــدا لــە دروســتبوونی دەوڵەتــی عێڕاقــەوە )١٩٢١( تا 
ھەشــتاکانی ســەدەی بیســت، قۆناغێــک بــوو لــە پەرەســەندن و 
گەشــەی ســەرمایەداری، کە ئەجەندای سیاســەتی ئابووری الی 
ــووری بەپــان و  ــورژوازی، پەرەپێدانــی کەرتــی گشــتی، ئاب ب
نەخشــە، و شــکڵدان بــوو بــە ســەرمایەداری دەوڵەتــی، ئەمــەش 
ــوون بــە چینــی مــام  دەرگای جیهانێکــی باشــتر و پەیوەســت ب
ناوەنــد و ژیانێکــی بەجۆرێــک خۆشــگوزەرانی بــەڕووی کچــان و 
ژنانــدا ئــاوااڵ دەکــردەوە. ھەتــا ئەگــەر کچــان و ژنــان خۆشــیان 
ھەلــی خوێنــدن و کاریــان لەبەردەمــدا نەبوایــە لــە ڕێگــەی 
ــورژوای  ــد و وردەب ــژە مامناوەن ــرادی توێ ــە ئەف شــووکردنەوە ب

خۆشــگوزەرانەوە ژیانێکــی باشــتر چاوەڕێــی دەکــردن.

ئــەم دەرگایــە لــە ھەشــتاکانەوە ھەنــگاو بەھەنــگاو بــەرەو 
داخســتن دەچێــت و لــە ئێستاشــدا بەتــەواوی کڵۆمکــراوە لەســەر 
دەســتی ڕەوت و ھێــزە کۆنەپەرســتەکانی ئیســامی سیاســی 
لــە عێــڕاق، وە لــە کوردستانیشــدا لەســەر دەســتی ڕەوت و 
ــەی  ــی کۆمەڵگ ــدەڵ و تااڵنکەرەکان ــتە گەن ــە ناسیونالیس حزب
ڕەوتــە  ھــاوکاری  و  بەشــداری  بــە  ئەڵبەتــە  کوردســتان، 
ئــەو ھێــز و  ئیســامیەکانی کوردستانیشــەوە، کــە تێکــڕای 
ڕەوتــە قەومــی و ئیســامیە عێڕاقــی و کوردســتانیانە، چ 
ئەوانــەی لــە دەســەاڵتدان و چ ئەوانــەی لــە ئۆپۆزیســیۆنیدان، 
ــەم شــێوەیە  ــە، ب ــان ھەی ــی ئابووری ــدای نیو-لیبرالیزم ئەجەن
و  ئابــووری  سیاســەتی  لــە  بــورژوازی  ڕەوتەکانــی  تــەواوی 
توێــژە  و  کرێــکار  چینــی  بــەدژی  یەکگرتــوون  چینایەتیــدا 
ــە  ــان، ک ــە ژن ــە لەوان ــاوەکانی کۆمەڵگ ــش و چەوس زەحمەتکێ

پەیوەســتە بــە باســەکەمانەوە لێــرەدا.

و  ئــازادی  ژن،  مەســەلەی  لــە  بــاس  کاتێــک  پێیــە  بــەم 
دەبــێ  دەکرێــت،  ڕزگاریخوازانەکــەی  بزوتنــەوە  و  مــاف 
لەســەردەمی مێژوویــی خۆیــدا بــاس بکرێــت، ناکــرێ بەھەمــان 
ســەردەمی  ھەڵســەنگاندنی  و  ڕوانگــە  بەھەمــان  پێوانــە، 
گەشــەی ئابــووری و ئەجەنــدای شــکڵدان بــە ســەرمایەداری 
دەوڵەتیــەوە لــە ســااڵنی )١٩٢٠ تــا ١٩٨٠( بێیــن مامەڵــە 
لەگــەڵ مەســەلەی ژنــدا بکەیــن لــە ئێســتادا )بەتایبــەت لــە 
بیســت ســاڵی ڕابــردوودا( کــە ســەردەمی قەیــران و ئەجەنــدای 

نیولیبرالیزمــە.

لــە ئێســتادا نــەک ھــەر وەک بابەتێکــی تیۆریانــە، سیســتمی 
ســەرمایەداری و دەســەاڵتی بــورژوازی، بەرژەوەندیــی ھەیــە 
و  مــاڵ  کونجــی  بــەرەو  ڕەتاندنیــان  و  ژنــان  بێــکاری  لــە 
ــە  ــە ل ــدی ھەی ــەک ھــەر بەرژەوەن ــاو، ن ــاڵ و پی خزمەتــی من
نایەکســانی و بێمافــی ژنــان و چەوســانەوەیان، بەڵکــو بــە 
ــەو  ــان ئ ــەی ھــەرەزۆری کچــان و ژن واقعــی و عەمەلیــش زورب
توێــژ و بەشــە لــە چینــی کرێــکار پێکدەھێنــن کــە وێــڕای 
وەحشــیانەترین چەوســانەوە، قەیرانەکانــی ســەرمایەداریش 

زۆرتریــن قوربانــی لــە ڕیزەکانیــان دەگرێــت.

ــەرمایەداری  ــی پەرەســەندن و گەشــەی س ــە ســەردەمی زێڕین ل
بزوتنــەوەی  بنەڕەتــی  و  ســەرەکی  کێشــەی  عێڕاقــدا، 
ــی و  ــتنی کۆیایەت ــی بەجێهێش ــان چۆنیەت ــەی ژن ئازادیخوازان
پیاوســاالری عەشــیرەتگەری دەرەبەگایەتــی و بەدەســتهێنانی 
و  مەدەنیــەکان  مافــە  لــە  بــوو  زیاتــر  ھەرچــی  ڕیفۆڕمــی 
چوارچێــوەی  کــە  ئابووریــەکان،  و  کۆمەاڵیەتــی  دەســکەوتە 
ســنورداری  بــورژوازی  دەســەاڵتی  و  ســەرمایەداری  خــودی 

دەکردنــەوە و نەیدەھێشــت لــە ئەندازەیــەک واوەتــر بچــن، 
سیاســیەکانی  و  ئابــووری  قەیرانــە  لەســەردەمی  بــەاڵم 
ســەرمایەداری عێڕاقــدا کێشــە ســەرەکی و بنەڕەتیەکــەی ئــەم 
بزوتنەوەیــە، )ھەروەھــا بزوتنــەوەی الوان و خوێندکارانیــش( 
تــەواو شــیفتی کــردووە و گــۆڕاوە و بــەدەوری تــەوەرە، ســەنتەر 
ــۆی  ــەی خ ــای ڕزگاریخوازان ــەکەی مان ــردا پێناس ــی ت و چەقێک

وەردەگرێــت.

لەمــڕۆدا مانــای واقعــی دوو چەمکــی؛ )١( یەکســانی ژن و 
پیــاو، )٢( ڕزگاری ژن لەدەســت ســتەم، گرێیــان خــواردووە 
بــە ڕزگاری گشــت کۆمەڵگــە لەدەســت ڕەوتــە کۆنەپەرســت و 

بــورژوازی. فاشیســتە مەزھەبــی و قەومیەکانــی 

ئەمــەش واتــا بزوتنــەوەی ڕزگاری ژنــان و خەبــات لــە پێنــاو 
ڕیفۆڕمێکــی  بەدەســتهێنانی  ھەتــا  یەکســانیدا،  ھێنانــەدی 
ڕیشــەییش، لــەڕووی بابەتیــەوە، بۆتــە بەشــێکی جیانەکــراوەی 
بزوتنــەوەی سۆشیالیســتی چینــی کرێــکار بــەدژی ســەرمایەدری، 
ڕووەو ھەڵتەکاندنــی دەســەاڵتی بــورژوازی و ژێڕەوژورکردنــی 

ــەی. ــووری و کۆمەاڵیەتیەک بناغــەی سیســتمە ئاب

نــەک ھــەر مێــژووی فێمنیزمــی لیبــڕاڵ و ڕیفۆڕمیســتی جیهــان، 
لــە  ھاوشێوەشــیان  ڕێکخراوەکانــی  چاالکــی  و  کار  بەڵکــو 
عێــڕاق و کوردســتاندا ئــەوەی ســەلماندوە کــە ھەتــا ھێنانــەدی 
ســادەترین ڕیفــۆڕم و بەدەســتهێنانی کەمێــک ئــازادی و گۆڕینــی 
یاســایەک، کــە مەرەکەبــی ســەرکاغەز نەبێــت، پەیوەســتە 
کۆمەاڵیەتیــە  بزوتنــەوە  بەھێزبوونــی  و  پەرەســەندن  بــە 
ڕزگاریخــواز و پێشــڕەوەکانی کۆمەڵگــە و بوونی بزوتنەوەیەکی 
کــە  سۆشیالیســتی  ئاســۆیەکی  خــاوەن  بەھێــزی  کرێــکاری 
ڕەوتــە  بەســەر  ھەبێــت  پاشەکشــەی  داســەپاندنی  توانــای 
بــۆ  دابنــێ  ســنور  بتوانــێ  و  بــورژوازی  کۆنەپەرســتەکانی 

دەســتدرێژی و ســەرکوتی دەســەاڵت و حکومەتەکەیــان.
ماویەتی ...

ناوەڕاستی مارسی ٢٠٢١
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات4 ژمارە١١  مارتی٢٠٢١ 

ئەســەد نۆدینیان: ناڕەزایەتی و خۆپێشــاندانی خەڵک چ 
لە عێراق و چ لە کوردســتان ھەر بەردەوامە... دەســەاڵت 
لــە دڵــی ئــەم بارودۆخەدا ھەر جــارە بەڵینێک ئەدا بۆ 

چارەســەری وەزعەکە، بەاڵم دەســتبەرداری ھێرش نەبووە 
بۆ ســەر خۆپێشــاندەران و ســەرکوتکردنیان. ئیســتاش لەم 

بارۆدۆخــەدا پــرۆژە یاســایەکیان ھێناوە بۆ "دادگای فیدرالی" 
عیــراق کــە خەریکــە "مەرجەعیەتــی" دینی بکاتە حەکەم بۆ 
یەکاکردنــەوەی بریارەکانــی ئــەم دامەزراوەیە. ئەم پرۆژە 

یاســایە و شــۆینەواری چیە؟ وە  بۆچی ئیســتا ؟.

لــەم پرۆژەیــە  موئەیــەد ئەحمــەد: مەبەســتی ئیســامیەکان 
ئەوەیــە کــە دەســتەیەکی )ھەیئەیەکــی( "فەقیهــی" بــۆ "دادگای 
فیدارڵــی" عیــراق، کــە دادگایکــی گشــتی ھەمــوو عێــراق و 
کوردستانیشــە، دابنێیــن تــا زامنــی پیادەکردنــی "شــەریعەی 
ئێســامی" بێــت لــەم دادگایــەدا و ھەقــی ڤیتۆشــی ھەبێــت. 
دیــارە ئــەم دەســتەیە ئەبــێ لــە نوینەرانــی ھــەر دوو مەزھەبــی 
شــیعە و ســونە لــە عێراقــدا پێکهاتبــێ. زۆرلــە فراکســیۆنە 
وا  لەســەری وە  ئیســامیەکان پیدائەگــرن  پەرلەمانیەکانــی 
پەرلەمــان  لــە   )١٥-٣-٢٠٢١( دووشــەمە  ڕۆژی  کــە  دانــراوە 
بریــاری لەســەر بدرێــت. لــە ھەمــان کاتــدا، دیبەیــت لــە 
ســەر ئــەوە ھەیــە کــە ئــەو دەســتەیە دەوری مەشــوەرەتیان 
ھەبێــت، یــا ئەندامــی دادگاکــە بــن و بــە ھەقــی ڤیتــۆوە. 
ــارە ئەوانــەی پرۆژەکەیــان ھینــاوە نیازیانــە ئــەم یاســایە  دی
بســەپێنن وەک  ئــەوەی کــە لــە ئێرانــدا ھەیــە بــە نــاوی 
خەلــك  ڕژیــم".  بەرژەوەندیەکانــی  تەشخیســی  "ئەنجومەنــی 
ــە  ــەت ل ــەم کارەی ئیســامیەکان بوەتــەوە بەتایب ــگاری ئ بەرن
سۆشــیال میدیــادا و ناڕەزایەتــی خۆیانیــان دەربڕیــوە. گــەر 
ــکردنێکی  ــەنگەرگرتن و شۆێنخۆش ــەن س ــە فەرزبک ــەم پرۆژەی ئ
تــری ئیســامی سیاســیە لــە ئاســتی دەوڵــەت و لــە نیــو داداگادا 
بــۆ ســەقامگیرکردنی خۆیــان وە زەربەیەکــە لــە ژیانــی مەدەنی. 

و  ھــەوڵ  ئــەم  کــە  ئەوەیــە  لەمبارەیــەوە  گرنگــە  ئــەوەی 
بەڕیــوە  وھەوایەکــدا  کــەش  لــە  ئیســامیەکان  تەقەالیــەی 
ئەچــێ کــە خۆیــان لــە ئەســڵدا دەرگیــری قەیرانیکــی گــەورەن، 
و ئــەم ھەوڵەیــان لــە ئاکامــی ســەرکەوتن یــا خــود ســەقامگیر 

بوونــی زیاتریــان نیــە. 

بــە  بــورژوازی،  سیاســی  نیزامــی  پایەکانــی  لــە  یەکێــک 
ــە  ــە ک ــی، ئەوەی ــورژوا  لیبرال ــی سیاســی ب ــراوی نیزام دیاریک
یاســا وە دادگا ســەربەخۆ بێــت لــە دام ودەزگاکانــی تــری 
دەوڵەتــی بــورژوازی. بــەم جــۆرە گــەر ئەمــان ئــەم یاســایە 
ــر  ــی ت ــەک، جارێک ــە مانەی ــدا، ب ــەر عیراق ــە س ــن ب تێپەڕین
زەربەیــەک ئــەدەن لــەو ســەربەخۆییە ڕووکەشــەیەش کــە خــودی 
دەســەاڵتداریەتی بــورژوازی ئەمــرؤی عیــراق ئیدیعــای ئــەکات، 
لــە نیــوان دادگا و دەزگاکانــی تــری دەوڵەتــدا وە زەربەدانێکــە 
لــە مەدەنیەتــی دەوڵەتــی بــورژوازی بــە گشــتی لــە عیراقــدا 
ــاوەری  ــە زەرەری جەم ــیکردنەوەدا ل ــە دواش ــی ل ــە ئاکامەکان ک
زەحمەتکێــش و ژنــان ئەشــکێتەوە. ھــەر بۆیــە ئــەم کارەی 
ئیســامیەکان سیاســەتێکی کۆنەپەرســتانە و دژە ئازادیــە و 
ــە دژی.  ــێ ب ــوو ئازادیخوازێــک ھەڵوێســتی ھەب پێویســتە ھەم

لــە دەســتوری ٢٠٠٥ عیراقــدا ھاتــووە کــە ھیــچ یاســایەک نابــێ 
پێچەوانــەی شــەرێعەی ئیســامی بێــت، ئەمــەش بەھانــەی داوە 
بەدەســت ئــەم ھیــزە ئیســامیانەوە کــە ھەوڵبــدەن لــە دادگای 
فیداراڵیــدا دەســتەیەکیان ھەبــێ و بەرگــری لــە جێبەجیکردنــی 
شــەریعە بــکات. ھــەر بۆیــە پێویســتە لــە بنەرەتــدا ھــەوڵ  
بــدری کــە شــەریعەی ئیســامی لــە دەســتوردا وەالبنریــت، و 
خەبــات بکەیــن بــۆ ئەنجامدانــی و ئەمــش بکرێتــە کەمپێنێکــی 
ــی  ــەی ڕەوت و حزبەکان ــەم پرۆژەی ــەوەی ئ ــۆ ڕەتدان ــز ب بەھی

ئســیامی سیاســی و پاشەکشــە پیکردنیــان. 

ئەســەد نۆدینیان: دەســەاڵتی دوای ڕوخانی ڕژێمی ســەدام 
حســین دەســەاڵتێکی قەومی و مەزھەبیە کە تێکەڵەیەکە 
و یەکدەســت نیە. ئەڵبەتە جمهوری ئیســامی بە ســەرکوتی 
شــۆڕش ھات و "مەرکەزی ســتراتیژی بەرژەوەندیەکانی" 
نیزامــی ئێرانــی دامەزرانــد، و خــۆی فەرزکرد. لە وەزعی 
عیراقدا چەندە چانســی ئەوە ھەیە کە دەســەاڵت ببێتە 

ســتراکچەرێکی دامەزراو ســەقامگێر بەو کێشمەکێشــانەی کە 
ئێستا ھەیەتی؟

موئەیــەد ئەحمــەد: دەســەالتی ئیســامی سیاســی لــە عیراقــدا 
وەک ئێــران نیــە. ھــەر وەک خــۆت وتــت، لــە ئێرانــدا شۆرشــیک 
بــووە وە لەســەر بناغــەی ســەرکوتی ئــەو شۆڕشــە، لــە الیــەن 
ھیزەکانــی دژە شؤڕشــی ئیســامی سیاســیەوە، ڕژێمــی ئیســامی 
ــاری  ــی ووشــە "کۆم ــوو مان ــە ھەم و یاســاکانی ســەپێنراوە و ب
ئیســامی ئێــران" دامەزرێنــرا. بــەاڵم ئیســامی سیاســی لــە 
عێراقــدا ھــەر لــە یەکــەم ڕۆژی ھاتنیــەوە بــۆ نــاو گۆڕەپانــی 
ــە،  ــتاش ھەی ــووە و ئیس ــی ب ــە ناکۆک ــڕ ل ــەاڵتداریەتی پ دەس
عیراقــدا،  لــە  دەوڵــەت  ســازدانەوەی  بــە  پەیوەنــد  لــە  و 
لــە الیــەن ئەمریــکاوە، ھاتۆتــە نــاو "پرۆســەی سیاســی" و 

حوکمڕانیــەوە.

ئەمریــکا پــاش ڕووخاندنــی ڕژیمــی بەعــس و داگیرکردنــی 
عیــراق کەوتــە دەوڵــەت و ڕژیــم دروســت کــردن، و ڕەوتــە 
ئیســامیەکان وحزبەکانیــان ھاتنــە نــاو بازنــەی بەڕێوەبردنــی  
دەوڵەتســازیەی  بــەم  پەیوەنــد  لــە  دەوڵــەت  کاروبــاری 
و  دەســەاڵت  توانیــان  و  پرۆســەیەوە،  ئــەم  و  ئەمریــکا 
ھێزیــان ھەبــێ و حوکمڕانــی بکــەن. پێشــتر زۆربەیــان وەک 
ــوو،  ــان الواز ب ــەی کۆمەاڵیەتی ــوون و بنک ــزی میلیشــی ھەب ھی
ئیســتاش الوازە، و ھــەر حــزب و الیەنیکیــان کــە بیویســتایە 
ــەم  ــاو ئ ــە ن ــە بێت ــەوە، ئەبوای ــک ببێت ــە دەســەاڵتداری نزی ل
نــراوە  نــاوی  کــە  ئەمریــکاوە  دەوڵەتســازیەی  پرۆســەی 

سیاســی". "پرۆســەی 

بەھــەر حــاڵ، دەســەاڵتداری ئیســامی سیاســی لــە عیراقــدا، 
لــە ئاکامــی ئــەوەوە نەبــووە کــە ھێزێکــی کۆمەاڵیەتــی گــەورە 
بوبێــت و ھاتبــێ و دەســەاڵتی گرتبێتــە دەســت، یــا خــود 
شۆرشــیکی لــە نــاو بەردبێــت و ئینجــا فەرمانڕاویــی بــکات، 
لــە ئیرانــدا ڕوویــدا. ئــەم ڕەوت و ھیزانــەی  وەک ئــەوەی 
ــەم ناکۆکیــەدا ژیــاون، کــە لــە  ئیســامی سیاســی ھەمێشــە ل

الیــەک، نیزامێکــی سیاســی بــورژوازی ھەیــە کــە بــە پاڵپشــتی 
لــە  کــراوە  دروســت  جیهانــی  و  ئیمپریالیســتی  بــورژوازی 
لــە دەســەاڵتدان  لــە الیەکــی کــەوە، ئەمــان  عیراقــدا، و 

بەھــۆی ئــەم دەوڵەتــەوە و لــە پەیوەنــد پێــوەی.

ــی  ــی بتوان ــە ئیســامی سیاس ــەیەی ک ــەو پرۆس ــتیدا ئ ــە ڕاس ل
لــە عێراقــدا ھاوســەنگی ھێــز بگۆرێــت لــە بەرژەوەنــدی خــۆی 
تــا ئاســتی ئــەوەی کــە عێــراق ببێتــە ڕژێمێکــی ئیســامی 
تــەواو عەیــار، لەگــەڵ ڕاپەرینــی ئۆکتۆبــەردا چــووە دۆخێکــی 
تــرەوە کــە دۆخــی قەیــران و خەســتبوونەوەی ناکۆکیەکانــی 
خــودی ئــەم ڕژیمــەی ئیســامی سیاســیە.  ئــەوەی کــە ئــەم 
ئیسامیســتانە ھاتــوون لــە ئیســتادا ئــەم پڕۆژەیــە بســەپێنن 
و دادگای فیدراڵــی ئیســامیزە بکــەن و ســوود لــەو مەســەلە 
دیاریکــراوە وەرگــرن کــە لــە نــاو دەســتوردا جێگیرکــراوە، 
ڕزگاریــان نــاکات لــە قەیــران و ئــەو پرۆســە ڕوو لەداچونــەی 

ــوون.  ــە تێیکەوت ک

ســەرجەم ئــەم پرۆســەیە و کیشمەکێشــی دوو باڵــی وە ســێ 
ــراق ڕوون نابێتــەوە بۆمــان گــەر ئــەم  باڵــی نــاو ڕژێمــی عی
قەیرانــە و ئــەم ناکۆکیانــە نەناســین. بــەدەر لــە ملمانێــی 
نیــوان باڵەکانــی ئیســامی سیاســی شــیعە، ئەتوانینــن بڵییــن 
کــە دوو باڵــی ســەرەکی ھەیــە لــە پێکهاتــەی ڕژێمــی سیاســی 

ــدا.  ــیامی عیراق ــی و ئس ــورژوا قەوم ب

بــە  کــە  بورژوازیــە  سیاســیەی  نیزامــە  ئــەم  یەکەمیــان، 
رؤژئاوایــی  ئیمپریالیســتی  بــورژوا  و  ئەمریــکا  پاڵپشــتی 
و بــورژوازی  نیودەوڵەتــی دامــەزراوە. ئەڵبەتــە  ئەمریــکا 
ھیــزی ســەربازی ھەبــی لــە عێراقــدا یــا نــە، لــەو مەســەلەیە 
ناگؤڕیــت. ئەمــە  بەشــیک و باڵێکــی  بناغەیــی ڕژێمــی سیاســی 
بــورواژزی دەســەڵتدارە و لــە بناغــەدا ســەر بــە ئەمریکایــە، 
ــی  ــم، ڕەوتەکان ــری  ڕژێ ــەی ت ــا باڵەک ــر وە ی و بەشــەکەی ت
ئیســامی سیاســیە بــە ھەمــوو الیەنەکانیــەوە کــە بــۆ خۆشــیان 
ھەندیکیــان  تەنانــەت  و  الیەنیــن  چەنــد  و  باڵــی  چەنــد 
راســتەوخۆ "موالیــن بــۆ ئیــران " و گرێــدراون بــە ئیرانــەوە 
و سیاســەت و ســتراتیژی ڕژیمــی ئیســامی ئیــران ئەبەنــە 

پێشــەوە لــە عێراقــدا. 

ئەســەد نۆدئینان:  لەم دوایانەدا پاپا ســەردانی عێراقی 
کــرد و دیــداری ئــەو لەگەڵ عەلی سیســتانی ئەنجامدرا. 
ئەوە ڕۆشــنە کە مەرجەعیەت لە عیراق کێشــە و دابڕانی 

ھەیــە لەگــەڵ ڕژێمــی  ئســیامی لە ئێران و والیەتی 
"فەقهــی". ھەروەھــا کازمــی ڕۆژی ٦ مــارس کە ڕۆژی  دیداری 
سیســتانی و پاپا بوو وەک ڕۆژی لیبوردنی گشــتی ڕاگەیاند. 
وا دەرئەکەوێــت کــە ئەیەویــت بەدێلیــک بدات بۆ وەالمدانەوە 
بــەم وەزعــە ناکۆکــە. ئەم ســەردانەی پاپا چەند ئەکەوێتە 

نیــو چوارچێــوەی کێشمەکێشــەکانی ناوخۆی عێراق کە 
ڕوخســاری کێشمەکێشــی ئەمریکا و ئیرانی پێوە دیار بێت؟

پەیامێکــە  سیســتانی  و  پاپــا  دیــداری  ئەحمــەد:  موئەیــەد 
بــۆ ئیــران کــە بــورژوا ئیمپریالیســتی رۆژئــاوا، ئەوەنــدەی 
لەگــەڵ  شــیعی"وە،   "مەزھەبــی  بــە  بێــت  پەیوەســت 
ھاوئاھەنگــن.  و  و"نەجــەف"دان  سیســتانی  "مەرجعیەتــی" 
ئەمــەش بۆخــۆی ســیگناڵ ناردنێکــە بــۆ ئیــران کــە پاپــا و 
وعەلــی  نەجــەف"  "مەرجەعیەتــی  بــە  ئیعتــراف  ڕۆژوئــاوا 
سیســتانی ئەکــەن، وەک نوینەرایەتــی "شــیعەی" جیهانــی و 
لۆکاڵــی عیــراق. "پرۆســەی سیاســی" دوای ســالی٢٠٠٣ لــە ســەر 
ئــەم بنەمایــە دامەزرێنــراوە کــە ئیســامی سیاســی شــیعەی ســەر 
بــەم "مەرجەعیەتــە" ھاوئاھانگــە لــە گــەڵ سیســتمی بــورژوازی 
دەســەاڵتی  دامەزراندنــی  لەگــەڵ  و  ڕۆژئاوایــی  و  جیهانــی 

بــورژوا قەومــی و تایفــی لــە عیراقــدا.      

الیەنگرانی"مەزھەبــی  کۆمەاڵیەتــی  بنکــەی  باســی  گــەر 
شــیعە"ش بکەیــن، ئــەوە ئــەو بنکــە کۆمەاڵیەتیــە زیاتــر ســەر 
بــەم "مەرجەعیەتــەی نەجەفــە"، گــەر تــا ڕادەیــک بتوانــی 
ڕژیــم ســەقامگیر بــکات. ســەرجەم ئەمانــە ناکۆکــی و ڕێگریــن 
بــۆ ڕژێمــی ئیــران لــە پەیوەنــد بــە نفــوزی لــە عێراقــدا، 
ــری  ــۆی ناک ــران ب ــوری ئیســامی ئێ ــە جمه ــم ک ــم بڵی و ئەتوان
ڕژیمێکــی سیاســی ئیســامی وەک ئــەوەی خــۆی بســەپێنی لــەم 

ووالتــەدا.

ــەدات  ــی ئ ــران ئەنجام ــە ئیســتا ڕژێمــی ئیســامی ئی ــەوەی ک ئ
لــە عیراقــدا بــە پلــەی ســەرەکی لــە ڕێگــەی ھێــز و حزبــەکان 
حزبــی  وەک  شــیعەوەیە  سیاســی  ئیســامی  میلیشــیاکانی  و 
دەعــوەی مالکــی بــە پلــەی ســەرەکی، و ھەنــدی لــە حــزب 
ــری  ــی ت ــە  ھێزەکان ــە ل ــە جگ ــر، ئەم ــزە میلیشــیاکانی ت و ھی
چەشــنی  لــە  شــیعە  سیاســی  ئیســامی  ڕەوتەکانــی  دەرەوی 
یەکیەتــی نێســتمانی کوردســتان و ھێزەکانــی تــر کــە لــە 
جیوسیاســی  نفــوزی  و  تەرەفــە  دوو  بەرژەوەنــدی  بازنــەی 
ھیزەکانــی  ھەمــوو  کــە  ڕۆشــنە  ئــەوە  ئێرانــدان.  ڕژێمــی 
ــە  ــەوە ھەی ــە ئێران ــان ب ــیعە پەیوەندیکی ــی ش ئیســامی سیاس
ئــەوەی  بــەالم  ئەکاتــەوە  کۆیــان  گشــتی  ســتراتیژێکی  وە 
لــە  ئیســامی  ڕژێمێکــی  بتوانــن  ئاســتەی  ئــەو  بگاتــە  کــە 
ژیــر ســایەی کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا بهێننــە ئــاراوە لــە 

عێراقــدا، ئــەوە ناکــرێ و بۆیــان مەیســەر نابــێ. 

ئەڵبەتــە دەســتتێوەردان و نفــوزی ڕژێمــی ئیــران لــە عیراقــدا، 
لــە ڕیگــەی حــزب و ھێزەکانــی ئیســامی سیاســی شــیعە و 
الیەنەکانــی تــر، دەوری ســەرەکی ھەیــە لــە ســەر ژیــان و 
ڕەونــدە سیاســیەکانی عیــراق، بــەاڵم ئەمــە پڕلــە ناکۆکیــە 
و ئاڵــۆزە، وە ئــەوەی کــە ڕژێمــی سیاســی لــە عیراقــدا بــە 
تــەواوی ســاغ بێتــەوە بــە الی ئێرانــدا، ئــەوە نابێــت. بــە 
لــە  ئێرانــە  ســتراتیژی  الوازی  خاڵــی  عێــراق  مــن  بــڕوای 
ناوچەکــەدا و ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر بەجــارێ ئــەو پڕۆســەیەی 
تێــک شــکاند و ئیتــر ڕەوەندەکــە چوەتــە شــۆێنێکی تــر. وە 
ئەگــە ڕاپەریــن زیاتــر بەرەوپێــش بچێــت لــە عێراقــدا ئــەوە 
بــە تــەواوی دەرگا لــە ســەر جێبەجێبونــی ئــەو ســترایتیژیەی 

ئێــران دادەخــا.  

ئەســەد نۆدینیان: ..... لە ناو جەرگەی ئەم بارودۆخەدا 
پــڕۆژەی "گفتوگــۆی نیشــتمانی" لــە ئارادایە کە کازمی، 

دوای ســەردانی پاپــا، رێکــی ئەخــا وبڕیارە ھەموو الیەنکان 
بانگ بکرێن بەشــدار بن. ئەمە لە کاتێکدایە، کە کێشــە 
ھەیە لە نیوان حکومەتی ھەریمی کوردســتان و دەســەاڵتی 
مەرکەزیدا، و مەســەلەی دادگای فیدراڵی ھاتۆتە پێشــەوە 
و زۆر کێشــەی تر... ئەم پرۆژەیە  لە کۆێی ئەم وەزعەدا 

قەرار ئەگڕیت؟ 

ئوکتۆبــەر  ڕاپەرینــی  ووتــم،  وەک  ئەحمــەد:  موئەیــەد 
زەربەیەکــی گــەورەی داوە لــەم ڕژێمــە. ڕاپۆرتــەکان بــاس لــەوە 
ئەکــەن کــە نزیکــەی ٦٠ ریکخــراو و گــرۆپ و حــزب دروســت 
بــووە، و بەجۆریــک خۆیــان پەیوەســتکردۆتەوە بــە ڕاپەرینــەوە 
کازمــی مەبەســتی ئەوەیــە کــە پەیوەندیــک دروســت بــکات لــە 
نیــوان ھەڵبــژاردن و ڕاپەڕینــدا، و ئەیەوێــت ئــەم الیەنانــەی 
ــردوون  ــی تــری دەســەاڵت دروســتیان ک ــی و حزبەکان ــە کازم ک
لــە نــاو ڕاپەرینەکــدا، لــە ڕیگــەی ئــەو کەســانەی کــە جێگــە و 
ڕیگەیەکیــان ھەیــە لــە ناویــدا، ئــەم دایلۆگــە بکــەن والیەنێــک 
بــن لــە "گفتوگــۆی نیشــتمانی". ئەمــە جگــە لــەوەی کــە دەنگــۆی 
ــە  ــە ىەعســیەکانیش بێن ــێک ل ــا بەش ــە گوای ــە ک ــەوەش ھەی ئ
ــاو ئــەم گفتوگۆیــەوە. ســەرجەم ئــەم ســیناریۆیە، بەشــیكە  ن
لــەوەی کــە لــە قەیرانــدان وە نفــوزی کۆمەاڵیەتیــان لــەق 
بــووە. ھــەر بۆیــە ســتراتیژکەیان بــە جۆریــک ئەوەیــە کــە 
ئیحتــوای ئــەم ناڕەزایەتیانــە و ڕاپەرینەکــە بکــەن لــە ڕیگــەی 
ڕابــەرە ریفۆرمیســتەکانی وە ئەوانــەی ئەیانەوێــت قەزیەکــە 
بفرۆشــن. بــەاڵم ئەمــە دادیــان نــادا چونکــە قەیرانەکەیــان 

ــەم شــیوەیە چارەســەربکرێت.  ــەوە گەورەتــرە ب ل

ئەســەد نۆدینان: .... کۆمۆنیســتەکان، ئەبێ چی بکەن 
بــۆ ئــەم وەزعــە کە ئــەم ناڕەزایەتیانە ئاوەھا بە فراوانی 
دەســەاڵتی خســتۆتە ژێر پرســیارەوە وە خەڵک بە ھێچ 
لــەم ســیناریو بەدیانــە وەاڵمی پۆزەتیڤی نەداوەتەوە، 

کۆمۆنیســتەکان ئەرکیان چیە کە خەڵک بتوانێ نەفەســی 
بــدات و کۆمەڵگــە ئازادی ھەبێت؟

موئەیــەد ئەحمــەد:  لــە بــاری سیاســیەوە یەکــەم شــت ئەوەیــە 
کــە ئیمــەش ئەبــێ پێدابگریــن لەســەر ئــەوەی کــە ڕاپەرینــی 
ئۆکتۆبــەر ویســتی تــەواوی ڕژێمەکــە وەال بنێــت، وە ئەبــی 
پێدابگریــن لەســەر ئــەوەی کــە ھیــچ جــۆرە چارەســەرێ نیــە و 
ھیــچ جــۆرە چاکســازیەک ناتوانــی وەاڵمــی کێشــەکانی جەمــاوەر 
بداتــەوە تــا ئــەم ڕاپەڕینــە و ئــەم جەنگــەی کــە ڕوویــداوە بــە 

ئامانجەکانــی خــۆی نــەگات. 

ئــەوەی کــە ڕویــداوە جەنگێکــی گەورەیــە و نزیکــەی ھــەزار 
دەیــان  لــە  جگــە  ئەمــە  داوە،  لەدەســت  گیانــی  کــەس 
و  فرێنــراون  و  گیــراوان  لــە  ھــەزاران  و  برینــدار  ھــەزار 
تــا  کــە   ٢٠١٩ ئوکتۆبــەر  ڕاپەرینــی  کــراوان.  بێسەروشــۆین 
ئیســتاش بــە شــیوەیەک بەردەوامــە، جەنگێکــی ھەمەالیەنــە 
و بزوتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتــی گەورەیــە و ئەبــێ بــەردەوام 
کاربکەیــن کــە ئــەم قەیرانــەی ڕژێــم قووڵتــر بکرێتــەوە و بــوار 
نەدرێــت بــە چاکســازی و  ھەڵبــژاردن وە وادەی درۆی دەســەالت 
ــەرن. وە  ــار ب ــە ب ــەوە شۆرشــگێڕانەکە ل ــی،  بزوتن و ھیزەکان
ئەمــە مەســەلەیەکی پرنســێپی و بناغەیــی ئیمەیــە چونکــە بــە 
ســادەیی  پرنســیب و ئامانجــی شۆرشــگیڕانەی ڕاپەڕینەکــە 

خۆیەتــی.

دووھــەم: بــورژوازی ھاتــووە  ھەڵبــژاردن ڕێــک ئەخــا، وھیــزە 
شۆرشــگیرەکانی ڕاپەرینــش ڕەتــی ئەکەنــەوە. لــە بەرامبــەردا، 
پێوســتە ڕیــزی كریــکاران و ھــەژاران و جەمــاوەری ئازادیخــوازی 
نــاڕازی و شۆرشــگێڕ ڕیــزی چینایەتــی خۆێــان ڕێکبخــەن، لــە 
دەرەوی ھەڵبــژاردن و پەرلەمانتاریــزم، و لــە ھــەر ئاســتێکدا 
بێــت. ھــەر لــەم ڕاستایەشــدا پێویســتە کرێــکاران ئەم فرســەتە 
بەکاربهێنــن تــا ڕیکخــراوە خەباتکارانــە جەماوەریەکانیــان 
ــکاران و  ــر کڕی ــە زیات ــن ک ــی ڕاپەری ــەن، ڕ یزەکان ــت بک دروس
ــورن،  ــچ و ک ــکاری گەنجــی ک ــی بێ زەحمەتکێشــان وە کرێکاران
خۆیــان ڕیکخــراو بکــەن بــە ئاســۆێەکی ڕۆشــن وە بــە ئاراســتەی 
ئــەوەی کــە لــەم نیزامــە ڕزگاریــان بێــت تــا بتوانــن بــەرەو 
و  ئابــوری  ڕیشــەیی  ئاڵۆگــۆری  بەرنامــەی  ئەنجامدانــی 

ــن. ــگاو بنێ کۆمەاڵیەتــی  ھەن

ســێهەم: مەســەلی ژنــان کــە نیــوەی کۆمەڵگەیــە كێشــەیەکی 
بــە  سیاســی  ئیســامی  دەســەاڵتی  عێرقــدا.  لــە  گەورەیــە 

ڕاســتەوخۆ دوژمنــی سەرســەختی ژنــان و ئــازادی و یەکســانیانە 
ــەدا.  ــوەی کۆمەڵگ ــەڵ نی ــە لەگ ــێ ئەماندای ــی ب ــە جەنگێک و ل
لــە ئاکامــی پرۆســەی پەرەســەندنی ئابــوری و کۆمەالیەتــی و 
سیاســی و ڕۆشــنبیریی دوو دەیــەی ڕابــردوو،  ژنــان ڕۆلیــان 
زیاتــر بەرجەســتە بوەتــەوە لــە کێشمەکێشــی کۆمەاڵیەتــی 
بــە  سیاســییەوە،  گۆرەپانــی  ھاتونەتــە  و  چینایەتیــدا،  و 
تایبــەت لــە ڕاپەرینــی ئۆکتۆبــەرەوە. لــە ئێســتادا پێکهاتــەی 
ــێ  ــەو ڕیگــە و ڕۆل ــۆڕاوە و جێگ ــکار گ ــی کری کۆمەاڵیەتــی چین
کۆمەالیەتــی  ژنــی کریــکار و زەحمەتکێــش و ژنــی  بیکارکــراو 
ــەی ھــەرە  ــووە، وە زۆرب ــە کۆمەڵگــەدا زیاتــر ب و چەوســاوە ل
زۆری ئەوانەشــی کــە لــە زانکــۆکان و مەعهــەدەکان دەرئەچــن، 
کــچ و کــوڕ، لــە ھــەر پێشــنیەیکی چیانیتــی ووردە بورژوایــەوە 
ــاوە وە  ــە ڕیــزی پرۆلیتاری ــوون ب ھاتبــن، ئێســتا پەیوەســت ب
بیــکاری تەنگــی پێهەلچنیــون، بــەم پێیــە، ژنــان و کچانــی 
لــە  گــەورە  کۆمەاڵیەتــی  ھیزیكــی  بــە  بــوون  پرۆلیتاریــا 
ــزە  ــەم ھێ ــااڵی ئ ــێ ئ ــەر ئەب ــەک ھ ــە، ن ــەر بۆی ــدا. ھ عیراق
پرۆلیتاریــە بەرزبکرێتــەوە لــە بــواری خەبــات بــۆ ڕزگاری 
چینایەتیەکانیــان،  بەرژەوەنــدە  لــە  بەرگــری  وە  ژنــان 
بەڵکــو ئەبــی ئــەم تۆیــژە لــە ژنــان ڕۆڵــی ڕابــەری ســەرجەم 

بزوتنــەوەی ئازادیخوازانــەی ژنــان بگێــڕن.

گەورەتریــن  بێکارکــراو،  و  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  ژنانــی 
ــەی  کارەســاتەکانی چەوســاندنەوەی ژن  ــان داوە و زۆرب باجی
بەگشــتی لــە کۆمەلگــەدا،  لــە ســەری ئەمانــدا شــكێنراوەتەوە.  
لــە ئیســتادا کارکتــەری بزوتنــەوەی رزگاریخوازانــەی ژنــان 
مۆرکــی خەباتــی ئــەم تۆێــژە پرۆلیتاریانــە پێوەیــە. ھــەر بۆیە 
پێویســتە کــە دەوری پێشــرەویی ببینــن ھــەم  بــۆ ریکخســتنی 
خەباتــی ڕۆژانەیــان وەک بەشــیک لــە بزوتنــەوەی کریــکاری 
ــی  ــچوون و بەھێزکردن ــۆ بەرەوپێش ــەم ب ــتی، و ھ و سۆشیالیس

ــان.  ــەی ژن ــەوەی ڕزگاریخوازان بزوتن

بزوتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی ژنــان لــە عێراقــدا بەکــردەوە 
شۆرشــگیرانەی  خەباتــی  ســەرجەم  گــەڵ  لــە  ھاوخەباتــە 
سۆشیالیســتی پرۆلیتاریا وە پرۆســەی گۆرانکاری شۆرشــگێرانە 
و ڕاپەڕیــن.  دیــارە مەبەســت ئــەوە نیــە کــە بەشــداری ژنــان 
بێــت،  لــە ڕاپەڕینــدا ھــەر تەنهــا پاڵپشــتی ڕاپەرینەکــە 
بــە  ڕاپەریــن  گۆڕینــی  لــە  ڕۆلبینینیانــە  مەبەســت  بەڵکــو 
ئاراســتەی ئامانجــی شۆرشــگێرانە و ئازادیخوزانــە کــە  ئــازادی 

و یەکســانی ژنــان پێکهاتەیەکــی بنچینەییەتــی. 

چوارھــەم: گەنجانــی کــچ وکــوڕ، کــە زۆربەیــان یــا بێکارکــراون 
و یــا کرێکارانــی ڕۆژانــە و زەحمەتکێشــن وە یــا دەرچووەکانــی 
زانکــۆ ومعهدەکانــن و قوتابینــن، بــە ھەموویــان تۆیژگەلێكــی 
چێنــی  پێکهاتــەی  لــە  بەشــێكن  و  کۆمەاڵیەتیــن  گــەورەی 
کرێــکار، بــەاڵم ھێشــتا نــە لــە نەقابــەدا خۆیــان  رێکخســتووە 
خۆیــان  توانــرا  ئۆکتۆبەریشــدا  ڕاپەریــن  کاتــی  لــە  نــە  و 
گروپــی  لەوانــە   جۆراوجــۆردا  ڕێکخــراوەی  لــە  ڕێکبخــەن 

خەباتکارانــە و بــە کۆمەڵــی ســەربەخۆی خۆیــان.  

دەســتبەجێ  ئەرکــی  کــردن  باســم  کــە  ئەوانــی  ھەمــوو 
کۆمۆنیســتەکانە کــە کاری لــە ســەر بکــەن، و ھــەر ھەنگاۆیــک 
و ســەنگەرگرتنیک لــەم بوارانــەدا ئەبێتــە ھــۆی بەھیزکــردن و 
پتەوکردنــی بزوتنــەوەی سۆشیالیســتی پڕۆلیتاریــا و پرۆســەی 
ئــەم ماوەیــەی کــە  شۆرشــگێڕانە و ڕاپەرینەکــە. پێویســتە 
بــۆ  بهینریــت  بــەکار  نەبوەتــەوە  فــراوان  ڕاپەریــن  ھیشــتا 
ئــەوەی بتوانــرێ لــە گڕســەندنی داھاتوویــدا ھەنــگاوی گــەورە 

ــۆ پیشــەوە. ــت ب بنرێ

ئەســەد:.... ئیســتا حزبە قەومیەکانی کوردســتان لە 
الیەکــەوە لــە گــەڵ قەیرانێکــی گەورە و ئیعترازی خەڵک 

ڕووبــەڕوون، وەک چــۆن ڕژێمــی مەرکەزی لە عێراق 
ڕووبەڕویەتــی، و لــە الیەکــی ترەوە كێشــەیان ھەیە لە گەڵ 
دەســەاڵتی مەرکەزیدا و ھاوســەنگی ھێزی پێشــوویان ئیســتا 

گــۆڕاوە. ئەمــە چ جێگــە و ڕێگەیەکی ھەیە؟

موئەیــەد: گــەر بــوار ھەبێــت، پێــش وەاڵمــی پرســیارەکەت 
باســی رووداێکــی ئــەم دواییانــەی کوردســتان بکــەم. پارتــی 
دیموکراتــی کوردســتان )پارتــی( بــە بڕیــاری دادگا شــەش 
چاالکەوانــی ناڕەزایەتیەکانــی ئــەم دواییانــەی کوردســتانی 
زیندانی کردووە، و وە فەرمانی ٦ سال زیندانی بە سەریاندا 
ــانی یاســا  ــردەوەی ڕاکێش داوە. ئــەم کارەی پارتــی ھەمــان ک
و دادگایــە بــۆ ژێــر ڕکێفــی میلیشــیا و دەســەاڵتی ئێســتبدادی 

وە دکتاتۆریــەت. ئەڵبەتــە ئەمــە پێشــهاتێکی زۆر خەتــەرە و 
پێویســتە بــەری پێبگیریــت وە نەھێلڕێــت ســەربگرێ  کــە یاســا 
و دادگا بکرێتــە ئامــڕازی دەســەاڵتی میلیشــیایی و ئیســتبداد. 
ئــەوە گرنگــە بــۆ برۆلیتاریــا و ئازایخــوازان کــە نەھێڵرێــت 
ئــەو  ســەربەخۆیە ڕوکەشــیەی کــە داداگا و یاســا ھەیەتــی و 
ــە  ــت و بچێت ــەکا، وەالبنری ــای ئ ــورژوازی دەســەاڵتدار ئیدیع ب
ــگاوی  ــارە ھەن ــەوە. دی خزمەتــی دەســەاڵتی میلیشــیایی پارتی
یەکــەم لــەم بــوارەدا فشــار خســتنە ســەر پارتیــە کــە ئــەو 

ــدات. ــەر ب ــە ب چاالکەوانان

کوردســتانیش  وەزعــی  پرســیارەکەت،  وەاڵم  بچمەوەســەر 
ڕاپەرینەکــەی  ســەیری  گــەر  شــیوەی عێراقــە.  ھەمــان  بــە 
دیســمبەری٢٠٢٠بکەین، ئــەوەی کــە ســێ مانــگ پێــش ئیســتا لــە 
ھەردووپارێــزگای ســلێمانی وە  ھەڵەبجــە ڕوویــدا، ئەبینیــن 
کــە ھەمــوو شــۆینەکانی گرتــەوە، و گــەر ئــەو ســەرکوت و 
تیــڕۆرە نەبوایــە لــە ناوچــەی بادینانــی ژێــر دەســەاڵتی پارتی 
بــە ھەمــان شــیوە لەۆێــش بــاڵو ئەبــوەوە. ناڕەزایەتــی بەرامبەر 
دەســەاڵتداریەتی لــە کوردســتان لــە ھــەردوو ناوچەکــەدا ھەیــە 
و بەھیــزە بــەاڵم بــە ھــۆی ھاوســەنگی ھێــز لــە ناوچــەی 
ژێــر دەســەاڵتی پارتیــدا بزوتنــەوەی ناڕەزایەتــی جەمــاوەر 

نەیتوانیــوە بێتــەدەر.

دەســەاڵتی بــورژوا ناسیۆنالیســت لــە کوردســتاندا لــە ســەر 
بورکانــی  قەیرانیکــی گــەورە وەســتاوە و ھــەر وەک چــۆن 
ئیســامی  نیزامێکــی  دامەزراندنــی  پرۆســەی  عیراقــدا  لــە 
لــە گــەڵ ڕاپەرینــی ئوکتۆبــەردا گەێشــتە کۆتایــی ڕیگەیــک 
کــە گرتبویەبــەر و ڕاپەڕیــن بنکــەی کۆمەاڵیەتــی ئیســامی 
تــر  شــیوەیەکی  بــە  کوردســتانێش  لــە  لەرزانــد،  سیاســی  
پڕۆســەیکدا  لــە  کــورد  ناســیؤنالیزمی  دەســەاڵتداریەتی 
گەێشــتۆتە قۆناغــی کۆتایــی خــۆی ولــە دەورەیەکــی ڕێگــوزەری 
قەیرانداردایــە.  ئــەوەی کــە ھێــزی سۆشیالیســتی و کرێــکاری 
لــە کوردســتاندا ئــەو ھیــز و توانایــەی پەیــدا نەکــردووە 
بــە  و  شۆرشــیک  بــە  بگۆڕیــت  قەیرانــە  ئــەم  بتوانــی  تــا 
ڕاپەرینێکــی کۆمەاڵیەتــی گــەورە، لــەو ڕاســتیە کــەم ناکاتــەوە 
کــە پرۆســەکە و قەیرانــی دەســەالتی بــورژوا ناســیۆنالیزم 

دەســتیپێکردووە و بوەتــە واقعێکــی مێــژووی.

ھــەم دەســەاڵت لــە عێــراق و ھــەم لــە کوردســتان لــە قەیرانــدا 
ئەژیــن و گفتوگۆکانــی نیوانیشــیان مۆرکــی ئــەم قەیرانــەی 
سیاســەتێکی  گرتنەبــەری  لەســەر  باســمان  گــەر  پێوەیــە. 
کۆمۆنیســتی بێــت ئــەوە زۆر گرنگــە کــە لــەم ماوەیــەدا بتوانیــن 
بزوتنەوەیەکــی  وەک  جەمــاوەری  ناڕەزایەتــی  بزوتنــەوەی 
بکەینــە  ئەمــە  و  بەرەوپێشــبەرین،  عێــراق  سەرتاســەری 
ســتراتیژی پەیڕەوکــراو لــە الیــەن ھەمــوو کۆمۆنیســتەکانەوە. 
بزوتنــەوەی  و  کۆمۆنیــزم  بــۆ  پێــش  ھاتۆتــە  فرســەتێک 
کرێــکاری کــە بتوانــێ ئــەم بزوتنــەوە سەرتاســەریە بەھیــز 
ــە  ــێنێ ل ــی خــۆی بوەش ــەی کۆتای ــا زەرب ــکات ت ــر ب و یەکانگی

دەســەاڵت ھــەم لــە عێــراق و ھــەم لــە کوردســتاندا.  

لــە ســەر  تــا مەســەلی قەومــی توانــای کاریگــەری ھەبــێ 
ھۆشــی سیاســی خەڵــک لــە کوردســتان، ھەرچەنــدە ئیســتا 
زۆر کاڵبوەتــەوە بەھــۆی ئــەوەی کــە زۆربــەی خەڵــک ھیــچ 
پەیوەندیکــی ئەوتــۆی بــە دەســەاڵتداریەتیەوە نەمــاوە، ئەبــی 
بــە ســەرھەڵدانی  بــۆ بەرگرتــن  لــە ھەوڵدابیــن  ھەمێشــە 
خۆپێشــاندانەکانی  قەومــی.  کیشمەكێشــی  و  دووبەرکــی 
ــە و  ــوو حزبەکان کوردســتان نیشــانیاندا کــە خەڵــک دژی ھەم
ــە  ــان ھەبوای ــەر بواری ــوتاندن و گ ــی س ــن مقەرەکانیان ڕاپەڕی
لــە ناوچــەی بادینــان وە ھەولیریــش بەھەمــان شــیوە ئەبــوو، 
یانــی ئــەو دابڕانــە ڕڕوویــداوە لــە نیــوان جەمــاوەر ودەســەالتی 
بــورژوا ناســیۆنالیزمی کــورد. لــە گــەڵ ئــەو دابڕانەشــدا ئەبــێ 
ھوشــیار بیــن وە نەھێلێــن دەمارگیــری نەتەوەیــی و مەزھەبــی 
ڕێگــری  ببێتــە  کوردســتان،  لــە  ھــەم  و  عیــراق  لــە  ھــەم 
سیاســیە  و  کۆمەاڵیەتــی  بزوتنــەوە  ئــەم  بەرەوپێشــچوونی 
گەورەیــە. لــە کۆتاییــدا، جەخــت لــە ســەر ئــەوە ئەکەمــەوە کــە 
پێویســتە شــێلگیرانە لــە خەباتــدا بیــن کــە ئــەم پرۆســەیەی 
و  پێشــبەرین  بــەرەوە  لەســەرە  کوردســتانی  و  عێــراق  کــە 
پاشەکشــە پێنەکــرێ بەھــەر ھۆیەکــەوە بیــت لەوانــە ژەھــراوی 

ناسیۆنالیســتی و مەزھەبــی و ناوچەگەریەتــی.

١٣ مارسی ٢٠٢١ 

ھەر لــە ســەرەتای نەوەدەکانــەوە ھەتــا وەکــو ئێســتا دەســەاڵتی 
حزبــە قەومــی و میلیشــیاییەکانی کوردســتان بەدرێژایــی ئــەو 

مێــژوە خەریکــی ســەرکوتگەری و کوشــتن و تــاوان بــوون.

دوو  و  ڕابــەر  دوو  عومــەر(  )نەزیــر  و  )بەکرعلــی(   
ــون،  ــاوەری ب ــکاری و جەم ــەوەی کرێ ــی بزوتن ــتێرەی گەش ئەس
لــە وەســتانەوەیاندا بــەڕووی ئــەم دەســەاڵتە و لەپێنــاوی 
ســاڵەکانی  لــە  یەکســانیدا  و  ئــازادی  و  ژیــان  باشــکردنی 

تیرۆکــران. نەوەدەکانــدا 

ســەدان  بــوە  بــەردەوام  تیــرۆر  ئــەوان کاروانــی  دوابــەدوای 
نــاڕازی  خەڵکــی  و  یەکســانیخواز  و  ئازادیخــواز  خەڵکــی 
)کاوە  و  عوســمان(  )سەردەشــت  وەک  قوربانــی  بونەتــە 
گەرمیانــی( و )ســۆرانی مامــە حەمــە( و )بڕیــار و ســورکێو 
لــەوەی  و گەرمیــان و شــێرزاد و ...( دەیانــی تــر بێجگــە 
کــە ســەدان خۆپیشاندەریشــیان بریندارکــردوە و ھەموزیندانــە 
و  خۆپیشــاندەر  خەڵکــی  لــە  پڕکــردوە  تاریکەکانیشــیان 

نــاڕازی. جەمــاوەری 

وە لەنێــو ھەمــوو ئــەم تــاوان و ســەرکوتگەری و پێشــێلکاریانەی 
کێسیشــیان  یــەک  دادگاکان  فەرمانڕەواکانــدا  حزبــە 
ئازادیخــوازان،  و  خەڵــک  لەبەرژەوەنــدی  یەکانەکردۆتــەوە 
میلیشــیاییە  حزبــە  دەســت  ئامڕازێکــی  وەک  بــەاڵم 
ــۆ  ــوون ب ــردن ب ــی فەرماندەرک ــڕەواکان ھەمیشــە خەریک فەرمان
گرتــن و ســزادانی بەنــاو یاســایی خەڵکانــی ئازادیخــواز و 
لــە ھەرێمــی  نــاڕازی، بۆیــە دامــەزراوەی دادگا  جەمــاوەری 
کوردســتاندا لەگــەڵ ھەمــوو ئیدیعایەکــدا بــۆ ســەربەخۆیی 
حزبەکانــی  و  نەبــووە  ســەربەخۆ  شــێوەیەک  بەھیــچ  بــەاڵم 
فەرمانــڕەوای کوردســتان چۆنیــان و یســتبێ ئــاوا بەکاریــان 

خۆیــان. بەرژەونــدی  بەقازانجــی  ھێنــاون 

داســەپاندنی ســزای قورســی شــەش ســاڵە بەبــێ بەڵگــەی 
یاســایی بەســەر چەنــد ڕۆژنامەنــوس و چاالکوانێکــی دەڤــەری 
بادینانــدا، ئــەم جــارە بەڕەســمی ڕایــان گەیانــد کــە بــێ پــەردە 
داگا و یاســا لەبەرژەونــدی خۆیــان بەکاردێنــن لەمــەودوا، 
و  ســەورە"  "مەحکەمــەی  خاوەنــی  بەعــس  حزبــی  ھــەروەک 
حاکمــی وەک بەنــدەر عــەواد بــوو، ئــەم دەســەاڵتەش ھــەر 

ھەمــان ڕێچکــەی گرتــووە.

نەوزاد بابان

حزبــە  ئــەم  چونکــە  مەترســیدارە  زۆر  زەنگێکــی  ئەمــەش 
دەمکوتبکــەن،  ڕۆژنامەنوســان  دەیانەوێــت  فەرمانڕەوایانــە 
و  خامۆشــکردن  پێنــاو  لــە  ســەرکوتبکەن  چاالکوانــان 
کپکردنــەوەی ناڕەزایەتیەکانــی جەمــاوەری بێــکار و برســی دژ 

واڵتــە. ئــەم  سەروەتوســەرمانی  دزینــی  بــە 

ــی  ــە و ڕاگرتن ــەم واڵت ــامانی ئ ــەروەت و س ــی س  فەرھودکردن
خەڵکــی زەحمەتکێشــی کوردســتان لــە بێــکاری و برســیەتی و 
ــازادی و ھەمومافەکانمــان لــێ  ــدا، وا دەخوازێــت کــە ئ ھەژاری
ــەم مەبەســتە  ــۆ ئ ــاو دادگایانەشــیان ب ــەم بەن زەوت بکــەن، ئ
خســتۆتەگەڕ، نــەک بــۆ جێبەجێکردنــی یاســا، چونکــە ئــەوەی 
کــە بــێ یاســایی گــەورە ئەنجــام دەدات ســەرانی بەرپرســی 
و  دادگا  بدرێنــە  ئــەوان  دەبــێ  و  فەرمانڕاواکانــن  حزبــە 
محاســەبە بکرێــن، نــەک ئەوانــەی داوای موچــە و نــان و کار و 

ــن. ــی دەنوێن ــەن و ناڕەزایەت ــان دەک ــی خۆی ماف

پەرەپێدانــی  لــە  جگــە  کارەســاتە  بــەم  بەرگرتــن 
ناڕەزایەتیــەکان و سەراســەریکردنەوەیان، خۆڕێکخراوکردنــە 
لــە ڕێکخــراوە ســەربەخۆکانماندا چ ڕێکخــراوەی پیشــەیی بێــت 
یــان ڕێکخــراوەی ناوەندەکانــی ژیــان و کار، تــا بــە ڕیزێکــی 
مافیاییــەدا  بۆرژوازیــە  دەســەاڵتە  ئــەم  بەگــژ  یەکگرتــوو 

بچینــەوە.

٢٥-٢-٢٠٢١
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5ژمارە١١  مارتی٢٠٢١ ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات بانیژەی ئەدەب و کلتوور

،عومەر خەتات

ھه تاوه  مه زنه که ی ھه اڵتووی گڵێنه 
تاریکی داگره 

بۆ ئه مڕۆ له تیشکت به الفاو بڕژێنه 
ده مێکه  ئه بینم توڕه ییت ئاگره 

ئاگربه ! باسته م
ببێته  ئه ستێره ی کوژاوه 

ئاگربه ! بائیتر
وه ک ڕێژنه ی بروسکه  بڕژێیته  دونیاوه 

ھه ڵسانه و ھه ڵمه تی بازووی تۆ
تیژڕه وه .. وه ک ھه ڵۆ

شااڵوی بورکانیت
ڕژێمی بۆرژوای خستۆته  شه ک و شۆ

ھه ڵسانه و مه ھێڵه 
بۆرژوا به رگی تر کاته  به ر

پڕبه ده م ھاوارکه :
“کۆمۆنه” ی” پاریس”ین

له  عێراق دێینه  ده ر!
دارستان له  ئاستی

شااڵوی سووری تۆ. نه  چڕه و نه زه به نگ
کام شه پۆل گه وره یه  له کاتی جوواڵنتا
نایه وێ ده رکه وێ نه به ڕوو نه  به ده نگ
ده رکه وه  ئه ی ھێزی شۆڕشی ئۆکتۆبه ر
ده رکه وه  ئازادی ھه ر به تۆ دێته ده ر

ده رکه وه ! ساماڵی دوای تۆف و کڕێوه ی
ده رکه وه ! ئه زانم ده مێکه  به ڕێوه ی

ده رکه وه ، وه ک ئه وه ی
شۆڕشت بڵێسه ی سه ند بێ

ده رکه وه ، وه ک ئه وه ی
حکومه تی شوراییت

سه راسه ر واڵتی عێراقی گرتبێ!
ھه وری سوور ببارێ

وا کۆمه ڵ چاوه ڕێی بارانی پشکۆیه 
ئه ی شورای کلپه سێن!

ڕاپه ڕه  شۆڕشی نه وه ستاو به  تۆیه 
که  ده نگی ئێوه  دێ

قه ڵبه زه  شه رم ئه کات ھاژه ی خۆی ده ربڕێ
له  سیمای ئێوه دا

پڕشنگه و به  لێشاو تاریکی سه ر ئه بڕێ
ھه ر ئێوه ن برینمان گۆشته و زوون دێننه وه 

به ھاری ڕۆیشتوو جریوه  ئاسایی بۆ دڵمان دێننه وه 
ئه ی شورای کرێکار، ھه وری سوور، کڵپه سێن!

نه ھێڵن بۆ ڕێگای بۆرژوا البدرێن
ڕۆژیکه  و ھاتووه ! ده سه اڵت وه رگره 

ئه زموونه و زۆر ھه یه 
سه رمایه  نه فه وتێ ھه میشه  په نگره !

مارتی ١٩٩١

ڕێگەیەکــی  جێگــەو  وە  زینــدووە  ھەمێشــە  شــاعیر  بــژاری  ھۆنراوەیــەی  ئــەم 
ــاو ئەدەبــی سۆشیالیســتیی و شۆرشــگیریدا   ــە ن ــەڕای مــن، ل ــە، ب تایبەتــی ھەی
بــژاری شــاعیر ئــەم ھۆنراوەیــەی بــۆ شــوورا کرێکارییەکانــی مارســی ١٩٩١ داڕشــت 
وخــۆی چاالکــەوان و ئــاگاداری وردی بزوتنــەوەی شــورایی بــوو ، ھــەر بۆیــە 
توانیویەتــی بــە دروســتی ھــەم واقعــی ئــەو بزوتنەوەیــە وھێــزی چینایەتەکــەی 
و ھیــوا و ئاواتەکانــی ســەرکەوتووانە دەرببــڕی، وە ھــەم بیرکردنەوەکانــی 
ــدووی  ــێوەیەکی زین ــە ش ــەدا ب ــەم بزوتنەوەی ــەر ئ ــە بەرامب ــۆی ل ــی خ ــەو کات ئ
ــەوەی  ــە ســەرباری ئ ــەم ھۆنراوەی ــکات.  ئ ــە ب ــە ســۆز و دڵســۆزی فۆرموڵ ــڕ ل پ
کــە ھۆنراوەیەکــی تایبەتــە وە بەشــێکە لــە مێــژووی بزوتنەوەیــەک، بــۆ خۆشــی 
ــە  ــم ل ــۆی نزیکی ــە ھ ــەم ب ــە، ھ ــن ھەی ــە الی م ــی ل ــی تایبەت ــەو رێگەیەک جێگ
شــاعیر و خۆشەویســتیم بــۆی، و ھەمــوو ئــەو لــە خۆبووردییــەی کــە کــردی، 
بــە درێژایــی ســاڵەکانی ھەشــتاکانی ســەدەی ڕابــردوو وە دواتریــش بــۆ ئــەوەی 
کــە وەک خــۆی چــۆن ئەڵــی" ھەتــاوە بەرزەکــەی ھەاڵتــووی گلێنــە" دەرکەویــت، 

ــژی.  ــازاد ویەکســان ب وئینســان ئ

١
بەھار ھات!

بەاڵم نازانم بۆ
درەختەکان ناپشکوێن

به گومانم
ئەو گوڵەباخەی خۆی کوشتووه

خونچەکانیشی لەگەڵ خۆیدا بردووه؟!

٢
ژنێک کوژرا!

گوڵێک لەدەستەکانی ڕووا
لەالیەن بەھارەوه

ئەم گوڵه
به ھەموو خۆشەویستان

پێشکەش کرا!

٣
دیسان بەھار ھات

بەاڵم من
له خەونی خەیاڵی گوڵەکاندا

خەوم لێکەوت!

٤
گوڵێک تووڕه بوو!
چونکه دەیانویست

بیبەن بۆ باخچەی پاشایەک
پاش سەدان ساڵ دیتیان

ئهەم گوڵە
٥لەسەر گۆڕی ھەژارێک ڕوواوه!

به ھار!
ھەمیشه گەاڵیەکی زەرد

لەسەر شانەکانمان ئەڕوێنێت
گەاڵیەکی سەوزیش

لەسەر شانەکانی خۆی
تاکوو ئێمه پیر بین و

بەھاریش گەنج!

٦
باڵندەیەکی لەزیندانکراو

دەیویست دەالقەکەی
رووبەڕووی بەھار بکرێتەوە!

٧
لەخوێنی خۆماندا گەوزاین

تاکوو بەھار بەھەنگاوەکانی
گواڵڵە و سەوزایمان بۆ بهێنێت!

٨
دڵتەنگ ئەبم

بارانی بەھاری
دەموچاوم ئەشوا و

تنۆک...تنۆک... ماچم ئەکا!

٩
ساڵەھای ساڵه!

خەونی بەھار ئەبینم
بێئەوەی کە بەھارێکم دیتبێت!

چۆن ژنێكی یاخی نەبم

 لەم سەرزەمینەی تیای دەژیم

 مافی ژن بوون

 به پێی یاسای سەدەی ئەشكەوت پێشێل ئەكرێ

 چۆن بێ ده نگ بم

 لەم ئۆردووگا بێ یاسا و بێ دادپەوەرییە

ھەموو ڕۆژێ ڕۆح و جه ستەی ئینسانی ژن

ئەتــك  پیاوســاالریی  و  نامووسپەرســت  غــەدری  بــه   
ئەکــرێ

تاڤگە ئیبراهیم

 تایبه ت به  ڕۆژنامه ی ڕه وت :

به م نزیكانه  كۆمه ڵه  شیعری )مانیفێستی كتێبی 
سوور ( كه  نوێترین كۆمه ڵه  شیعری شاعیر 

ئیبراھیم ھه ورامانییه ،به م نزیكانه   باڵوده بێته وه  
.

ئیبراھیم ھه ورامانی له لێدوانێكدا بۆ )ڕه وت( به م 
شێوه یه  دوا:

ئه م كۆمه ڵه  شیعرییه مان نوێترین به رھه ممان 
و چه ندین ده قی شیعری ئه ده بی كرێكاری له  

خۆگرتووه ،و چه ند ده قێكیان له  ڕۆژنامه ی )ڕه وت 
( وسایتی )ڕێگای كوردستان ( باڵوبۆته وه  وه  

چه ند ده قێكی نوێش یان له  خۆ گرتووه .

ئه م كۆمه ڵه  شیعرییه مان له پاش كۆمه ڵه  شیعری 
)گوڵێ( سوور كه له ساڵی ١٩٩٥ باڵوبویه وه  ده بێته  
چواره مین كۆمه ڵه  شیعریی ئه ده بیاتی كرێكاری .

ھه روه ھا ئه م به رھه مه  نوێیه مان به  سپۆنسه ری 
ڕۆژنامه ی )ڕه وت( و به تیراژی )٥٠٠ (دانە 

چاپكراوه  و دیزاینی به رگ و الپه ڕه كانی ناوه وه  
له الیه ن به رێز كاك )نزار نوری(یه وه  كێشراوه  .

کتێبی )ئەنتۆلۆجیای شیعری 
کرێکاریی کوردی(ی عەبدواڵ 
سڵێمان)مەشخەڵ(لە دیدی 

نووسەران و ڕۆشنبیران

لە گەلەری  هونەرمەند جاسم غەفوورەوە

لە گەلەریی هونەرمەند سمکۆ ئەحمەدەوە

(موئەیەد ئەحمەد(

دکتۆر حەمە مەنتک نووسەر و مامۆستای زانکۆ : 

فۆرمــە  ئــەم  ئێســتا  تاکــوو  دەستخۆشــییە،  جێــی  زۆر 
نووســینەی ئــەدەب پەراوێزخــراوە، لــە کاتێکــدا دەبــی لــە 
مێــژووی ئەدەبــی کوردیــدا بــە وردی توێژینــەوەی لەبــارەوە 

بکرێــت. دیســان پیــرۆزە و جێــی شــانازیت.

ســایتی  بەریوەبــەری  عەبــدواڵ(  مدحەت)گــۆران  نــەوزاد 
: دەنگــەکان 

ئــەم کتێبــە ناوازەیــە بــە ھــەوڵ و ماندوبوونــی ھــاوڕێ 
بــۆ یەکەمینجــارە کتێبخانــەی  کــراوە.  ئامــادە  مەشــخەڵ 
ــن  ــە زۆرتری ــت، ک ــۆی دەگرێ ــە خ ــی وا ل ــوردی پەرتوکێک ک
شــیعری کرێکاریــی کــوردی لــە ســەردەمی کــۆن و نوێــدا لــە 

خۆدەگرێــت.

ساالر ڕەشیدی نوووسەر و وەرگێڕ : 

دەســەکانت خــۆش بــن کاک عەبــدواڵ، پێموایــە، ئەمــە 
ــی  ــی کرێکاری ــە و ماڵــی ئەدەب ــەو جۆرەی ــن کاری ل یەکەمی

کوردیــت گــرد کــردەوە.

ھەر سەرکەوتوو بیت!

پێشڕەو محەمەدی نووسەر و وەرگێڕ :

پیــرۆزە ھــاوڕێ عەبــدواڵ ســلێمان، دەبێتــە ســەرچاوە و 
شــاکارێکی ھەرمــان لــە زمانــی کوردییــدا.

سەمیر نووری ھەڵسوڕاوی سیاسیی :

دەســت  بێــت،  خــۆش  مەشــخەڵ  ھــاوڕێ  دەســتەکانی 
بردنــی  پێــش  بــەرەو  ڕاســتای  لــە  گرنگــە  پێشــخەریکی 

کرێکاریــی!! و  سۆشیالســتیی  ھونــەری  و  ئــەدەب 

لەژمــارەی داھاتــوودا دیدارێکمــان دەبێــت لەگــەڵ شــاعیر و 
نووســەر عەبــدواڵ سڵیمان)مەشــخەڵ(

 نەجم محەمەد
 ھەڵەبجە گۆرانییەکی ئاشتییە 

بۆگشت بەشمەینەتانی ئەم گێتیە

 ھەڵەبجە شۆڕشە دژی دیکتاتۆر

 دژی چەوسانەوە و شەڕ و زوڵم و زۆر

 ھەڵەبجە و ھێرۆشیما و ناکازاکی

 سێ نموونەن بۆ نێوەرۆکی فاشی

 تا داگیرکەر ھەبێ وخاوەنی شەڕبێ

 خاوەنی گاز و بۆمبی وێرانکەر بێ 

بەکۆتیا چوون بەشی ژێر دەستان ئەبێ

 شارێکی تر لە جیهان وێران ئەبی 

ئاوارەیی و برسێتی بەشمان ئەبی 

ھەڵەبجە خۆرە و بەھارە و ژیانە 

مەرگ و نەمانی ھەموو زۆردارانە

 ئەی گەالنی ستەملێکراوی جیهان

 ئەی بێبەشان لەگشت مافێکی ئینسان

 با گۆرانی ئاشتی بڵێین بەیەک دەنگ

 بسڕینەوە شوێنەواری چەک و جەنگ 

ھەڵەبجە شاری خەبات و ڕاپەڕین

 ئەی گەورە تاوانی سەدەی بیستەمین

 بوویتە تاقیگا بۆ چەکی کوشندە

 بۆ سەرمایەدارانی پیس و دڕندە

 بەاڵم ھەر زیندوویت و سەرت بڵندە
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   و. پێشڕەو محەمەد     

نوێــی  ژیاننامــەى 
كــە  چاپلیــن،  چارلــی 
كریسمســی  ڕۆژی  لــە 
دوایــی  كۆچــی   ١٩٧٧
كــرد، نیگایەكــی تیــژە 
بــۆ ژیانــی پڕلەكێشــە و 
بلیمەتــە ھونەرییەكــەى 
ئــەو. ھــەروەك "پیتــەر 

ئــەم  ژیاننامــەى  نووســەری  تازەتریــن  ئەكرۆیــد"، 
ئەســتێرەیەى فیلمــە ســەرەتاییەكان دەنووســێت، لینیــن 
ڕۆژگارێــك لــە قســەیەكی بەناوبانگــدا گوتبــووی چارلــی 
چاپلیــن "تەنهــا كەســێكە لــە جیهانــدا دەمەوێــت بچمــە 
دیــداری". لینیــن تەنهــا كــەس نەبــوو ئــەو خواســتەى 
ســاڵی  لــە  بــە قەولــی ئەكرۆیــد، چاپلیــن  ھەبــوو. 
١٩١٥، لــە كاتێكــدا تەنهــا تەمەنــی٢٦ ســااڵن بــوو، 

جیهــان".  پیــاوی  "بەناوبانگتریــن  بــە  ببــوو 

ھــۆكاری ئــەم ســەركەوتنە چاوەڕواننەكــراوی چاپلیــن لە 
میدیــا ســەرگەرمییە جەماوەرییەكانــدا، بەناوبانگتریــن 
شــانۆ:  پــەردەى  لەســەر  بــوو  ئــەو  كارەكتــەری 
"ســەرگەردانی چكۆلــە". وێــڵ و ســەرگەردانێكی مەحبــوب 
كــە دەســتیكرد بــە دژایەتیكردنــی بەرپرســان و بــەم 
ــی  ــوان بینەران ــەورەى لەنێ ــەوە خۆشەویســتییەكی گ ھۆی
نێــو چینــی كرێــكار بەدەســت ھێنــا. ئەكرۆیــد دەربــارەى 
ویقارێكــی  و  "گەشــبینییەك  دەنووســێت:  چاپلیــن 
ســەركێش لــە )دونیایەكــی تــەواو زاڵمانــەدا(. ڕەوانیــی 
و ڕۆشــنیی ئــەو بــێ ســنوورە: تەقریبــەن ھــەر ھەســتێك 
كــە بتوانیــن بــۆ ئینســان بیــری لێبكەینــەوە، لــەودا 
بەئاســانی دروســت دەبــوو، ئەویــش بەخێرایــی تیشــكی 
خــۆر. بــۆ نموونــە ئــەو دەتوانێــت لێــرەدا ھــەم شــەرمن 
ــەاڵم  ــە، ب ــڕپۆش و غەمگین ــەڕانگێز. ش ــەم ش ــت و ھ بێ
ــەو بەشــێوەیەكی  ھەرگیــز ناچەمێتــەوە و دانانەوێــت. ئ
ناكۆتــا داھێنــەر، پــڕ دەســتكەوت و نەرمونیانــە: ئــەو 
بــەاڵم  دەبێتــەوە،  بەربەســت  ڕووبــەڕووی  ھەمیشــە 
ھەرگیــز شكســت ناھێنێــت: بەژنــی داچەمیــوە، بــەاڵم 

نەشــكاوە". 

چاپلیــن گەلێــك فیلمــی بەرھەمهێنــان، بــەاڵم ئەمــڕۆ 
ــی  ــیكە بێدەنگەكان ــە كاس ــگای فیلم ــدا لەڕێ ــە بنەڕەت ل
وەك "عەودااڵنــی ئاڵتــوون" )١٩٢٥(، "ڕووناكییەكانــی 
شــار" )١٩٣١( و پاشــان فیلمــە "دەنگــدارەكان"ی وەك 
"ســەردەمی نــوێ" )١٩٣٦( و "دیكتاتــۆری گــەورە" )١٩٤٠( 
باســی چاپلیــن دەكــەن. وێــڕای ئەمــان چاپلیــن دەیــەى 
١٩٥٠ لەالیــەن ھۆڵیــوودەوە وەك ڕەزاگــران و ڕەتكــراوە 
و ناپەســەندێك ســەیركرا و وەك قوربانییەكــی شــێتانە 
و ئــازار و ئەزییەتــی سیاســەتە دژەكۆمۆنیســتییەكانی 
ســەردەمی جەنگــی ســارد، لــە ویایەتــە یەكگرتووەكانــی 

ــەوە.  ــكا دوورخرای ئەمری

چاپلیــن، كــە لــە ســاڵی ١٨٨٩ لەدایكببــوو، لــە ناوچــە 
ــوو.  ــدەن گەورەب ــووری لەن ھەژارنشــینە پیســەكانی باش
زڕباوكەكــەى، ھونەرمەندێــك لــە ھۆڵەكانــی مۆســیقای 
پاشــان  و  ڕۆیشــت  مــاڵ  لــە  زوو  زۆر  بەریتانیــا، 
مــرد.  زۆرەوە،  خواردنەوەیەكــی  مەشــروب  بەھــۆى 
دایكــی گۆرانیبێــژ بــوو، ئــەو ژنــەى بــۆ پەیداكردنــی 
ــی  ــوو دەرگایەك ســەرەتاییترین پێداویســتییەكان لەھەم
دەدا و تووشــی چەندیــن نەخۆشــیی دەروونیــی ببــوو و 
تەنانــەت ســەردەمێكیش لــە نەخۆشــخانەى دەروونیــی 
مایــەوە. زۆر دەھاتــە پێــش چارلــی و براكــەى نــاوە 
نــاوە الی خزمــان بمێننــەوە، لەســەر عــەردی پاركــەكان 
بخــەون یــان بەناچــاری بڕۆنــە ھەتیوخانــەكان. ئــەو بــە 
ــە  ــوو ك ــاری شــەقامەكان ب ــە گۆشــە و كەن ســەماكردن ل
پــارەى خواردنــی پەیــدا دەكــرد. ھــەر ئەمــە بــووە یەكــەم 
ڕۆڵگێڕانــە پیشــەییەكانی ئــەو. كاتێــك تەمەنــی نــۆ 
ســااڵن بــوو، ئاشــنا بــوو بــە گروپــی "ھەشــت كوڕیژگــەى 
النكشــایەر" كــە ســەمایەكی ناوچەییــان بــە پێاڵوگەلــی 
داریــن ئەنجــام دەدا. ئــەو دوای ماوەیــەك حســاباتی 
دەكــرد.  دابــەش  لینــۆ"  "دۆن  لەگــەڵ  تێچوونەكانــی 
چاپلیــن بــە ســپیكردنی دەموچــاوی خــۆى، لەبەركردنــی 
بــە  دەســتیكرد  ناجــۆر،  پێــاڵوی  و  فــەراح  پانتۆڵــی 
و  لینــۆ  شــانۆییەكانی  كارەكتــەرە  تەقلیدكردنــەوەى 
جیهانیــی  ناوبانگێكــی  چكۆڵــە"  "ســەرگەردانی  وەك 

پەیداكــرد. 

ــاڵیدا  ــی ٢١ س ــە تەمەن ــن ل چاپلی
شــانۆیی  گروپــی  لەگــەڵ  ھــاوڕا 
"فێــرد كارنــۆ" ڕۆیشــتە ئەمریــكا 
یەكێكــی  لۆرێــل"(  )"ئۆســتین 
دیكــە بــوو لــە ئەندامانــی گروپــی 
لەژێــر  چاپلیــن  ئەكتــەرەكان(. 
سەرپەرشــتیی مامۆســتا كارنــۆدا، 
لــە  سەرســوڕھێنەری  توانایەكــی 
و  فیزیكــی  كۆمیدیــی  ھونــەری 
كارنــۆ  دا.  پیشــان  جەســتەییدا 

ــش  ــە ئەوی ــن دا ك ــە چاپلی ــی "ھەمیشــە مەســت"ی ب ڕۆڵ
بــە نموونەھەڵگرتنــەوەى زڕباوكەكــەى، ئــەم ڕۆڵــەى 
ئەنجــام دا. چاپلیــن پەیوەندیــی كــرد بــە ســتۆدیۆی 
"كیســتۆن"ی ســەر بــە "میــك ســێنت" لــە كالیفۆرینیــا 
ھەبــوو.  خێــرا  جێگرەوەیەكــی  بــە  پێویســتییان  كــە 
گەورەتریــن  بــۆ  گۆڕابــوو  ئــەو  مانگێــك  چەنــد  دوای 
ئەســتێرەى ســتۆدیۆیی كــە زیاتــر بەھــۆى دەســتێوەردانی 
بەرپرســان بــە نوكتەبازییەكانــی "پۆلیســانی كیســتۆن" 

دەناســرێتەوە. 

ئــەو كاتــەى چاپلیــن وەك كەســێكی كامــڵ دەیویســت 
و  خێــرا  ڕیتمــە  ئــەم  دەربهێنێــت،  خــۆى  فیلمەكانــی 
ــێنتدا  ــەڵ س ــردن لەگ ــەى كارك ــوون و داچوون ــڕ ھەڵچ پ
ــا(  ــەم دەھێن ــی بەرھ ــێ فیلم ــەك س ــەر حەفتەی ــەو ھ )ئ
كاریگەرییەكــی زۆری لەســەر چاپلیــن بەجێهێشــتبوو. 
چاپلیــن جارەھــای جــار ســەرلەنوێ وێنــەى دیمەنــی 
دیمەنەكانــی  تەنانــەت  دەگرتــەوە،  ســەكۆكانی 
لــە  دواجــار  تــا  دەكردنــەوە،  دروســت  ســەرلەنوێ 
ئەنجامــی كارەكــەى ڕازی بێــت، و ئەمــەش لەڕادەبــەدەر 
شــێتانە  چاپلیــن  دەكــرد.  مانــدوو  ئەكتەرەكانــی 
دەینووســی، دەرھێنانــی دەكــرد و تەنانــەت ھــەر خۆشــی 

دەكــرد.  ئامــادە  فیلمەكانــی  مۆســیقای 

فیلمی دووەمی، "كێبڕكێی سایەقیی لە ڤینسیا" )١٩١٤(، 
ــە  ــە"ی ب ــەر و شەخســییەتی "ســەرگەردانی چكۆل كارەكت
بینەرانــی ســینەما ناســاند كــە ســەركەوتنێكی خێــرا 
ئــەم  وەســفكردنی  بــۆ  ئەكرۆیــد  بــوو.  بەرجەســتە  و 
كارەكتــەرە دەنووســێت: "قارەمانێكــی چینــی كرێــكار، 
ئیمتیــازە  خــاوەن  و  دەوڵەمەنــدان  دژی  خەبــات  كــە 
تایبەتــەكان دەكات". لــە فیلمەكانــی دواتریــدا، ئــەم 
"ســەرگەردانە"، وێــڕای ئــەوەى ڕۆچووەتــە نێــو شكســت و 
ڕســواییەوە، بــەاڵم چیتــر بــە غــرورەوە فیــرار نــاكات، و 
بەمجــۆرە ھەســتی ئومێــد بــە بینەرانــی دەدات. چاپلیــن 
لــە ســاڵەكانی دروســتكردنی فیلمــدا، ئازایانــە، بــە 
دەرككردنــی بینــەر و قۆشــمەییەكی زیرەكانــەوە، بــە 
زۆر بابەتــی ســەرەتایی و بەگشــتیی موناقەشــەئامێزەوە 
خەریكبــوو: لــە تــرس و تۆقینەكانــی ســەنگەرەكانی 
جەنگــی یەكەمــی جیهانــەوە بیگــرە تــا دەگاتــە ئــازار و 

ئەزیەتــی كۆچبــەر و پەنابــەران. 

ناوبانگــی چاپلیــن، لــە ســینەما تێپــەڕی. ئــەو كــە لــە 
ســەرەتاكانی دەیــەى ١٩٢٠ چووبــووە نیویــۆرك، "ئاشــنای 
گروپێــك بــوو كــە خۆیــان بــە سۆسیالیســت دەزانــی ... 
ــات  ــەر و ئەدەبی ــارەى سیاســەت، ھون ــوو دەرب ــرەوە ب لێ
ــن  ــیی چاپلی ــی سیاس ــە قســەكردن". ڕوانین ــتیكرد ب دەس
لــە دەیــەى ١٩٣٠، واتــا لەنــاو جەرگــەى "گرانــی گــەورە" 
و ســەرھەڵدانی فاشــیزمدا بــوو كــە بەتــەواوی دەركەوت.

ێ نــو می  ە د ر ســە
ــوون و  "ســەردەمی نــوێ"، بەشــێوەیەكی درەوشــاوە نامۆب
چەوســاندنەوەى كرێكارانی پیشەســازیی پیشــان دەدات. 
كارەكتــەری چاپلیــن لــەم فیلمــەدا، بــە فۆرمێكــی ڕەمزیــی 
جوڵێنەرەكانــی  و  لۆكۆمۆتیــڤ  لەنێــو  )ســیمبولی(، 
كارگــەدا دێــت و دەچێــت. ئــەو كــە چیتــر ناتوانێــت 
بەرگــەى ڕیتمــی بەرھەمهێنانــی كارگــە بگرێــت، تووشــی 
كەوتن و داڕمان دەبێت، لە نەخۆشــخانەوە بۆ زیندان و 
دواجــار قڵــپ دەبێتــەوە نێو بێكارییەكی كارەســاتبارەوە. 
لــە یەكێــك لــە دیمەنــە لــە بیرنەكراوەكانــی فیلمەكــەدا، 
خۆپیشــاندانێكی  بــەرەو  ســاتمەوە  و  بەنوچكــە  ئــەو 
تونــدی سەرشــەقام دەڕوات و بەگوێــرەى ڕێكــەوت، خــۆى 
لــە ســەرووی كرێكارانــی مانگرتــووەوە دەبینێتــەوە. لــە 

فیلمــی "دیكتاتــۆری گــەورە"دا، چاپلیــن بــێ ڕەحمانــە 
و بــێ پــەردە قەشــمەریی بــە ھیتلــەر دەكات. بــە 
لەبەرچاوگرتنــی ئاراســتەى سســت و وشــكی زۆرینــەى 
نوخبــەى حاكــم و دەســەاڵتدارانی كاریگــەر و بەنفــوزی 
لــەو  نازییــەكان  ڕژێمــی  بــە  بەرانبــەر  ھۆلیــوود 
قۆناغــەدا، كارەكــەى چاپلیــن بڕیارێكــی ئازایانــە و 

ســەرەڕۆیانە بــوو. 

ئەكرۆیــد دەڵێــت منداڵیــی پــڕ چەرمەســەریی چاپلین، 
ــێ ڕەحــم  ــە كەســێكی خۆنەویســت، ب ــوو ب ــەوی كردب ئ
و پــڕ لــە وزە و ئەنــرژی. وێــڕای ئــەو ســەروەت و 
ســامان و ناوبانگــە گەورەیــە، كەچــی تــرس و تۆقینــی 
ھەژاریــی،  نێــو  بــۆ  دووبــارەی  قڵپبوونــەوەى  لــە 
نیگەرانبــوون لەبەرانبــەر تەحەمولكردنــی كێشــەكانی 
كێشمەكێشــمێكی  دایكییــدا،  دەروونــی  تەندروســتیی 
چاپلینــدا.  دڵــی  لەنێــو  دروســتكردبوو  ھەمیشــەیی 
پەیوەندیــی ئــەو بــە ژنانــەوە، ھــاوڕا لەگــەڵ دوو 
ھاوســەرگیریی كورتمــاوە، پــڕ لــە كێشــە و ھەڵچــوون 
و داچــوون بــوو. كاتێــك ھاوســەری چاپلیــن، "جــۆوان 
بەھــۆى  كــردەوە  دادگا  ڕووبــەڕووی  ئــەوی  بێــری"، 
ســاڵە )كچــی  ئۆنیــل"ی ١٧  "ئۆنــا  بــە  پەیوەندیــی 
ــەڕووی  ــن ڕووب ــل"ی شــانۆنووس(، چاپلی ــن ئۆنی "یۆجی
و  سەرزەنشــت  شــەپۆلێكی  و  گشــتیی  ڕســواییەكی 

ڕەخنەگرتــن بــووەوە. 

سیاســەتمەدارانی  ســارددا،  جەنگــی  فــەزای  لــە 
ڕاســتگەرای ئەمریــكا، بــۆ الوازكردنــی ئــەو، ســوودیان 
چەپگەرایــی  و  "ئەخــاق"  شەخســیی،  ژیانــی  لــە 
چاپلیــن  ١٩٤٧دا،  ســاڵی  لــە  وەرگــرت.  چاپلیــن 
چاالكییــە  بــۆ  ئامادەكاریــی  "كۆمیتــەى  لەالیــەن 
"جۆزێــف  سەرپەرشــتیی  بــە  دژەئەمریكییــەكان"، 
ــدڕەو،  ــیناتۆری دژەكۆمۆنیســتی تون ــی"، س ــەك كارت م
ھــۆى  بــە  چاپلیــن  كــرا.  لەگــەڵ  لێكۆڵینــەوەى 
بەرانبــەر  لــە  ســۆڤێت  لــە  خــۆى  پشــتیوانیكردنی 
نازیزمــدا لــە ســەردەمی جەنگــی دووەمــی جیهانــدا، 

بــووەوە.  گــەورە  ھێرشــی  ڕووبــەڕووی 

دادگا  بــۆ  پاســاوھێنانەوە  بــۆ  چاپلیــن  بــەاڵم 
كــە  پرۆســەیەك  وەك  ســتالین  "نمایشــییەكان"ی 
كــرد"  تــەواو  الڤالەكانــی  و  كۆیزلینگــەكان  "كاری 
ــج  ــە نەروی ــەكان ل )سیاســەتمەدارانی ھــاوكاری نازیی
و "ڕژێمــی ڤیشــی" لــە فەڕەنســا بەدرێژایــی جەنــگ(، 
خۆیــدا  كارنامــەى  لــە  تــەواوی  ئیعتبارییەكــی  بــێ 
تۆماركــرد. ئەمــە لەكاتێكــدا بــوو دادگا نمایشــییەكان 
لەپێشــەوە  ســتالین،  حســابییەكانی  تەســفییە  و 
ــۆن ترۆتســكی  ــەت لی ــەكان و بەتایب بەلشــەڤیكە كۆن
كــە  ئامانــج  كردبــووە  چەپــی  "ئۆپۆزیســیۆن"ی  و 
ــی  ــە یەكێتی ــی ل ــیی كرێكاری ــە دیموكراس ــان ل بەرگری

ســۆڤێت و خەباتیــان لــەو پێنــاوەدا دەكــرد. 

چاپلیــن  ھاوڕێیانــی  لــە  گواســتنەوە  بــە  ئەكرۆیــد 
و  بــوو  ناســك"  "چەپێكــی  ئەكتــەرە  ئــەم  دەڵێــت 
"ئامــادەى قبوڵكردنــی بیروبۆچوونــی سۆسیالیســتیی 
بــوو، بــێ ئــەوەى ھــەوڵ بــۆ بەدیهاتنیــان بــدات". 
ئــەو  بڵێیــن  "باشــترە  ئەكرۆیــدەوە،  لەڕوانگــەى 
ــوو، ھــاوڕا بــە ئاراســتەگەلی نزیــك  ئازادیخوازێــك ب
بــوو  تــوڕە  "بەغەریــزە  چاپلیــن  ئەنارشــیزم".  لــە 
ــدا  ــوو ژیانی ــە ھەم ــەو ل ــە ناعەدالەتــی و ســتەم: ئ ل
ســتەمكاریی  دەســەاڵتی  و  كۆنتــڕۆڵ  دژی  خەباتــی 

كــرد". 

ڕەشــبگیرییەكانی  و  ڕاوەدوونــان  شــەپۆلی  بــەدوای 
مــەك كارتــی لــە ئەمریــكا، زیاتــر لــە ٣٠٠ كــەس لــە 
لیســتی ڕەشــدا كاركردنیــان لــە ســتۆدیۆكانی ھۆلیــوود 
لیســتی  لــە  ڕاســتەوخۆ  چاپلیــن  قەدەغەكــرا.  لــێ 
ڕەشــدا نەبــوو، بــەاڵم لــە كاتــی ســەفەریدا بە كەشــتی 
بــۆ لەنــدەن لــە ســاڵی ١٩٥٢، بــۆی دەركــەوت ڤیــزای 
دووبــارە گەڕانــەوەى بــۆ ئەمریــكا لێســەنراوەتەوە. 
چاپلیــن ھەمــوو تەمەنــی خــۆى لــە دوورخراوەییــدا 
ــە  ــە سویســرا و دواجــار ل ــەت ل ــرد، بەتایب بەســەر ب

ڕۆژی كریسمســی ١٩٧٧كۆچــی دوایــی كــرد. 

جەمــاوەری  زەینــی  و  بیــر  لــە  چاپلیــن  مانــەوەى 
خەڵكــدا، بابەتــی نزیكــەى ٢٠٠ كتێــب بــووە دەربــارەى 
ئــەو  ئەگەرچــی  ئــەو.  چاالكییەكانــی  و  ژیــان 
ژیاننامــە پوختــەى پیتــەر ئەكرۆیــد نووســیویەتی، 
بابەتەكــەى  قووڵــی  ھەڵســەنگاندنی  توانــای 
نییــە، بــەاڵم وەســفێكی ھۆشــمەندانە و بــێ الیەنــە 
بــۆ ھونەرمەندێكــی درەوشــاوە و ژیانــی چاپلیــن و 
شــاكارەكەى ئــەو، "قۆناغــی ســەرگەردانی چكۆڵــە"، 
ئەمــەوە  بەھــۆى  خەڵــك  كــە  بەرھەمێــك  وەك 
كــرد.  لەگەڵــدا  ھاوخەمییــان  و  ناســی  چاپلینیــان 

نووسینی ئەم وتارە: ٢٥ی دیسەمبەری ٢٠١٥، لەندەن

بەبیانووی ٣٨ ساڵیادی كۆچی دوایی "چارلی چاپلین"، 
كۆمیدیكاری دیار و مەحبوبی چینی كرێكار

   نایل مال هۆلەند

ئەڵێن..ئهنفال

ئهڵێم،ئۆقیانووسێکیسوێر

لهئهسرینیماسییهسووره
یاخییهکانی..حهوزیوالی

شۆڕهبیهکیپیریکهنهفت

چاوهڕوانییتارماییهکان

پیرهمهگروونێکلهحهسرهت

شێرهبهفرینهیهکبڕواشبهکتێبه
پیرۆزهکان

بیابانێکلهنهفرهتیههمیشهداخ
لهئاسمانو

پڕبهمشتێکخۆڵهمێشیڕهحمهتی
خواش

پووشهخورمایهکگلهییش
لهمانگهشهو

کهنهیوێراشایهتیبات

کۆڵهپشتیحوشترێکیشسهبروئومێد

بههاتنهوهیههاڵڵهدزراوهکانو

بندهوهنێکیدڕکاویلهمتمانه
بههاوسێکانینیشتمان

ههسارهیهکسهرزهنشت
لهسهرکردهکان

ڕههێڵهیهکلهتفبارانلهسیاسهت

دۆزهخێکیشلهیادگاریههمیشهسهوز

ئهڵێن..ئهنفال

ئهڵێمههزارههاسندوقپڕلهشمشاڵی
لوالقو

کوخیچۆڵیکهللهسهرو

لهقهفهسیبێپهڕهندهشلهپهراسوو

ههزارههاسندوقیپڕلهبۆنیروح

بۆنیمێخهک

بۆنیڕیحانهیباخهاڵن

بۆنیخاکوخۆڵیتهڕیدواینهرمه
وهشتودومهاڵن

بۆنیشیریخاویمهمکێ

بیستساڵلهمهوهبهرلهدهمی
کۆرپهیهکیانڕائهپسکان

ههزارههاسندوقیپڕلهمێوژیوشک
ههاڵتوویچاوهکانو

لهجیڕهجیڕیددانو

تۆپهخورییڕهشوزهردوخورماییقژ

ههزارههاسندوقیپڕلههاوارو
لهقریشکهو

لهههناسهپهنگهکانونیگارهبێ
ڕهنگهکانیبهرلهمردن

ئهڵێن..ئهنفال

ئهڵێمپیشانگایهکلهلم

لمجامانهولمکاڵولمکهوشوکاڵهو
پێاڵوو

لمپشتوێنولمشهرواڵولم
مهمکهشووشهیمناڵو

لمسوخمهوکهواوژێرکراسودهسماڵ
ولمسهرپۆشوتهزبیحبهرماڵو

لمسمێڵوڕدێنوبرۆوپرچوبرژانگی
چاوکهژاڵو

لمسهگهڕهشو

جرجوقهلوداڵیرهشوپۆستاڵو

لمزیندهکابوسێکیخهونو

ڕهوێکیبێههواڵ

لمنیشتمانێکگۆڕیونوههموو
شتێکیتاڵ

ئەڵێن..ئهنفال

ئهڵێم،چمکێلهبهخشینیعهرشی
وهههاب

الپهڕهیهکلهبهرنامهیڕاووڕووتو
لهئیغیتساب

ئهڵێممشتێکلهخهرمانیمیراتییهکهی
عاسوخهتتاب

ئهڵێمدیاریدهستیئههلیوههمو
تلیاکوئیغتیراب.

ئهڵێن..ئهنفال

ئهڵێم،دهقێکلهکلتووریڕقوکینهو
غهدروسهراب.

بەندی عەلی  

٢٠٠٨ 

 ئاژانســه  ھه ســتیاره کان زۆر بــه  نهێنــی بــه  پیاوانــی خۆیــان راگه یانــد، زاناکانــی بــواره  جیاجیــاکان کۆببنــه وه ، 
دواتــر پێیــان وتــن: کار لــه کار تــرازاوه و کۆنترۆڵمــان لــه  ده ســت ده رچــووه ، ھــه ر بۆیه  کاتی ســفر دوای چلوھه شــت 
ــن  ــه  زووتری ــار: ب ــت. بڕی ــی زه وی بێ ــه ره تای مه رگ ــه  س ــی ھه فت ــه  کۆتای ــه ری ھه ی ــت و ئه گ ــر دیاریده کرێ کاژمێ
کات خۆتــان کــۆ ده که نــه وه  بــۆ ئــه وه ی بــه  که شــتی ئاســمانی پێنجــه م بــه ره و ھه ســاره ی )Qx٠٠٥( به رێبکه ویــن 
کــه  ده که وێتــه  گۆشــه ی )VV-٠٥١٢.ml(ـــی رۆژاوای ھێڵــی کاکێــش، کاره کان به مشــێوه یه  دابه شــکراون: که شــتی 
یه کــه م دیزاینــه کان بــه  ھه مــوو جۆره کانییــه وه ، که شــتی دووه م کــۆده کان و )DNA( ھه مــوو بوونــه وه ره کان 
وه ک ته واوکــه ری بنه ڕه تــی بــۆ سروشــتی ھه ســاره که ، که شــتی ســێیه م بنــه و نــاوك و تــۆوی ھه مــوو جــۆره  
ــپۆرن،  ــدا پس ــینه کان تیای ــه  سه رنش ــتییه کان ک ــتکردنی پێداویس ــی دروس ــواره م ئامێره کان ــتی چ ــك، که ش رووه کێ
ھه رچــی که شــتی پێنجه مــه  تایبــه ت ده بێــت بــه  زانایــان و بیرمه نــدان و پیاوانــی بواره کانــی سیاســه ت، تێکــڕای 
سه رنشــینه کان لــه  ھــه ر پێنــج که شــتییه که  نزیکــه ی )٣٠٠( ھــه زار خێــزان ده بیــن و دوای دوو ده یــه  لــه  ســه فه ری 
ســه خت، خــۆر به ســه ر ژیانێکــی نوێــدا ھه ڵدێــت و دواتــر ده ســتبه جێ و له ماوه یه کــی پێوانه ییــدا به پێــی 
به رنامــه و کارنامــه  دارێــژراوه کان ئه رکــه کان له نــاو خۆمــان دابه شــده که ین و به رده وامــی بــه  ژیانــی خۆمــان 
ده ده یــن. کاتێــک ســتۆنگه  ئاگرینه کــه  وه ک تۆپه ڵێکــی زه بــه الح بــه ر زه وی ده که وێــت؛ دامــه زراوه  ئه تۆمییــه کان 
و کارگــه و جبه خانه کانــی ته قه مه نــی ئاگره که یــان زیاتــر خۆشــه  ده کــرد؛ بــه و ھۆیــه وه  نــه ك ژیــان به ڵکــو 
مردنیــش له گــه ڵ مردنــی دواییــن بوونــه وه ر له ســه ر زه وی کۆتایــی ھــات. پێنــج که شــتییه که  یــه ک لــه دوای 
ــاوه دان کــرده وه ، دوای  یــه ک نیشــتنه وه و بــه  دابه شــکردنی کارو ئه رکــه کان له نــاو خۆیانــدا ھه ســاره ی نوێیــان ئ
ماوه یــه ک ســه رۆك لــه  وتارێکــی مێژوویــدا زۆری لــه  ســه روه رییه کان خســته روو، ئامــاژه ی به وه شــکردو وتــی: 
ــه ،  ــان بهێنای ــه ڵ خۆم ــان له گ ــه و پینه دۆزێکم ــۆن وه ربگرتای ــه ی ئه فاڵت ــاره  یۆتۆپییه ک ــه  کۆم ــوودمان ل ــوو س ده ب

چــۆن ده بینــن ئه مــڕۆ ھــه ر ھه موومــان پــێ خاوســین!!

چیرۆك

 عه بدولره حیم سه ره ڕۆ

 ئه و ھه موو كۆشك و ته الره

  ئه و ھه موو باخچه  و

 زه وییه  پڕ له  گوڵزاره 

ئه و ھه موو كااڵیه ..

چیت بوێ؟

 چی بخوازی

 له ده ستی منه وه 

 به ده ستت دێ.

 ئه وه ی من به رھه می ده ھێنم

 لێناگه ڕێی، 

ئێمه ی ئینسان سودمه ندبین لێی.

 كه  برسی بووین

 نان بخۆین

 كه  ماندوو بووین 

پشوو بده ین.

 لێ ناگه ڕێی

 لێ ناگه ڕێی

 ئێمه ش، ھه روه ك ئینسان بژین.

 بۆئه وه ی ئێمه ش ھه بین

 بۆئه وه ی ئێمه ش برسی نه بین

 ھه ربه ته نیا ماندوو نه بین

ڕه نــج  بــێ  و  به رھــه م  پــڕ   
. نه بیــن 

 ده بێ ئیتر ڕێگه  نه ده ین

 بوار نه ده ن، 

چیتر زیاتر ڕه نجمان بدزن.

 ماندوبوونمان خه سار بده ن

ڕێ له  ژینی ئاسووده یی و 

ژیانێكی باشتر بگرن.
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بانیژەی ئەدەب و کلتوور : شــیعر جگە لە 
پەیامــە کۆمەاڵیەتییەکــەی کە ناوەڕۆکە، 
ھەڵگری شــێوازێکی تایبەتی دەربڕینیشــە. 
پەیوەندی نێوان ناوەڕۆک و شــێواز چۆنە و 

ئــەم پەیوەندییــە چۆن دەبینن؟
ســەعید ئەمانــی:  بــە بــڕوای مــن پێوەنــدی نێــوان ئــەو 
دوو الیەنــە پێوەندیەکــی گەلێــک گرنــگ و پــڕ بایەخــە، 
بەکورتــی ھەردوکیــان بــە یەکــەوە دەتوانــن دەقێکــی 
شــێعریی کامــڵ و بــە تــەواو مانــا بخوڵقێنــن. دەقێکــی 
شــێعری جێــی ســەرنج و بایەخــدار شــێعرێکە کــە بــە 
شــێوازێکی جــوان و نوێگەرانــە نــاوەرۆک و پەیامەکــەی 
و  مەبەســتم پەیــام  دیــارە  بەردەنــگ.  گەیەندرابێتــە 

ناوەرۆکێکــی ھیۆمانیســتی و بــە دەروەســتانەیە.

بانیــژەی ئــەدەب و کلتــوور: ھەموو داھێنانێک 
دەقــە، بــەاڵم ھەمــوو دەقێک داھێنان نییە، 
بەبۆچوونــی بەڕێزتــان داھێنانی ئەدەبیی چی 

دەگەێنێت؟
ســەعید ئەمانــی : داھێنانــی ئەدەبــی دەربڕینــی ئێــدە، 
لــە  کــە  کەســێکە  بۆچونــی  و  ھەڵوێســت  ئاڕمــان، 
ڕوانگەیەکــی تایبــەت بــە خۆیــەوە ســەرنجی کۆمەڵــگا 
لــێ  دەرئەنجامــی  ھێندێــک  داوە،  دەوروبەرەکــەی  و 
ــاوەکان و  ــواو و ب ــێوازە س ــە ش ــە دور ل ــاوە و ب ھەڵێنج
ــۆی  ــەی خ ــە تایبەت ــەو دنیابینی ــازە ئ ــێوازێکی ت ــە ش ب
خســتۆتە بــەر دیــدە و زەینــی خوێنــەر و بەردەنــگ و 
ــێکی  ــە کەس ــەی، ک ــەرنجە قوڵ ــوێ و س ــە ن ــەو ڕوانین ب
ــە قوڵــی  ــێ ب ــەاڵم ناتوان ــێ ب ــە دەیانبین ئاســایی رۆژان
ھەســتیان پێبــەکات، بەردەنــگ ڕادەچڵەکێنــێ و وادار بــە 
بیرکردنــەوەی دەکات، یــان چێژێکــی ئەزمــوون نەکــراوی 

پێدەبەخشــێ.

بانیــژەی ئــەدەب و کلتــوور : لە پانتایی 
ئەدەبــی کوردیــدا ھەژموونی ئەدەبی بۆرژوا 
لیبــراڵ بــە ئاشــکرا دەبینرێت، تۆ زاڵبوونی 

ئــەم ھەژموونــە دەگەڕێنیتەوە بۆچی و 
ھۆیەکان چین؟

ــە  ــە ک ــۆکارەکان ئەوەی ــە ھ ــک ل ــی: یەکێ ســەعید ئەمان
کۆمەڵــگای کــوردی بــە درێژایــی مێــژوو کۆمەڵگایەکــی 
کەمتریــن  بــووە.  داخــراو  و  ژێردەســتە  ســەرکوتکراو، 
ئــازادی لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــدا بــە خۆیــەوە بینیــوە 
و بــەردەوام محافــەزەکار و خــۆ سانســۆڕ کــەر بــووە. ھــەر 
بۆیــە لــە بــواری ئەدەبیاتیشــدا نەیتوانیــوە ئازادانــە 
و بوێرانــە ئیــدە و ئاڕمــان و ئــارەزو داخوازیەکانــی 
و  بــۆرژوازی  ھەژموونــی  شــێوەیە  بــەم  و  دەرببڕێــت 
لیبڕالیزمــی قەبــول کــردوە. مــن پێموایــە لــە چەنــد 

دەیــەی ڕابــردوودا و دوای ڕاپەڕینــی خەڵکــی ئێــران 
و کرانــەوەی کەشــی سیاســی لــە کوردســتانی ئێــران و 
کرێــکاری  و  سۆسیالیســتی  و  چــەپ  ڕەوتێکــی  بوونــی 
وەک کۆمەڵــە لــە گۆڕەپانەکــەدا پاشکشــە بــەو گرایشــە 
دەکرێــت و جۆرێکــی تــر لــە ھونــەر و ئەدەبیاتیــش، 
لــە سەردەســتی کانوونــی ھونــەر و ئەدەبیاتــی کرێــکاری 

کوردســتان، ئەزمــوون دەکرێــت. 

بانیــژەی ئــەدەب و کلتــوور: ماوەیەکە دەبینین 
ئەدەبی کرێکاریی بەرەو ھەڵســانەوە و 

دەرکەوتنــەوە ھەنــگاو دەنێــت، تۆ چۆن لەم 
ھەڵسانەوە دەڕوانیت؟

ســەعید ئەمانــی: ھەمــووان دەزانــن کــە لوتکــەی گەشــەی 
شۆڕشــی  لەســەردەمی  کرێــکاری  ئەدەبیاتــی  و  ھونــەر 
لــە ڕوســیەدا  مەزنــی ئۆکتۆبــر و دەســەاڵتی شــوڕایی 
ــە ئاســتی  ــکاری ل ــەوەی کرێ ــووە. واتــە کاتێــک بزوتن ب
ــەر و  ــووە ھون ــدا ب ــە و ھەڵدان ــی گەش ــە حاڵ ــادا ل دنی
ئەدەبیاتەکەشــی بووژاوەتــەوە و گەشــەی ســەندوە. بۆیــە 
دوای خــاو بوونــەوەی ڕەوتــی بزوتنــەوەی کرێــکاری و 
بلشــوێکدا  کــە بەســەر رێبەریــی حیزبــی  ئاڵوگۆڕێــک 
ھــات و ئــەو ئاڵگۆڕانــەی دوای ڕوخانــی بلۆکــی شــۆڕەوی 
ڕوویانــدا، ھونــەر و ئەدەبــی کرێکاریــش توشــی نەکســە 
بــوو. دامــودەزگا زەبەالحەکانــی دەوڵەتانــی بــۆرژوازی 
گومانــی  و  ڕاگەیانــد  مێژویــان  کۆتایــی  جیهانــی 
الی  ســەرمایەداریەکان  نیزامــی  بوونــی  ھەتاھەتایــی 
بەشــێک لــە خەڵکــی دنیــا دروســت کــرد. بــەاڵم ئــەم 
تەمــی گومانــە زۆری نەخایانــد ڕەویــەوە و دەرکــەوت 
ســەرمایەداری  ئینســانی  دژی  و  وەحشــی  نیزامــی  کــە 
نوقمــی قەیرانەکانیەتــی و جارێکــی تــر بزوتەنــەوە 
و  خوازانــەکان  ئــازادی  و  پێشــڕەو  کۆمەاڵیەتیــە 
بزوتنــەوەی کرێــکاری لــە سەرتاســەری دنیــادا ھاتنــەوە 
ــەوەی ئەدەبــی کرێکاریــەش  ــەم بوژان روو. ســەرچاوەی ئ

لێرەوەیــە. 

بانیژەی ئەدەب و کلتوور: گۆڤاری پێشــەنگ 
کانوونــی ئــەدەب و ھونــەری کرێکاریی دەور و 
نەخشــێکی گرنگی گێرا لە بردەنەپێشــەوەی 
ئەدەبــی رادیــکاڵ و کرێکاریــی. ئێوە جارێکی 
تــر ئــەو گۆڤارەتــان بە دزاینێکی تر چاپ 

کــردەوە. ئامانــج لەم کارەتان چییە؟
ــرد  ــان ک ــان ئاماژەت ــی: ھــەروەک بەڕێزت ســەعید ئەمان
ئەدەبیاتــی  و  ھونــەر  کانوونــی  زمانحاڵــی  پێشــەنگ 
کرێــکاری کوردســتان بــوو بــۆ پــەرەدان بــە ھەنــەر و 
ــە، نووســەر  ــکاری و پێشــکەوتن خوازان ــی کرێ ئەدەبیات
ــەرانی  ــان تێکۆش ــتی ی ــەنگ بەگش ــی پێش و بەڕێوەبەران

نێــو ڕیزەکانــی تەشــکیاتی کۆمەڵــە بــوون، یــان نزیــک 
بــوون لــەو ڕێبــازە. دوای ئــەوەی کــە بــە ھــۆکاری جــۆراو 
جــۆر ئــەو ئازیزانــە بــەرەو واڵتانــی ئوروپایــی چــوون، 
پێشــەنگ کــە تــا ئــەو کات ١٦ ژمــارەی لــێ چــاپ و 
بــاڵو کرابــۆوە، بــۆ مــاوی چەنــد ســاڵێک دەرنەچــوو. 
ئێمــە ژمارەیــەک لــە پێشــمەرگەکانی کۆمەڵــە، کــە لــە 
بــواری ھونــەرو ئەدەبیاتــدا کارمــان دەکــرد، بــە ھەســت 
کــردن بــە گرنگــی و جێــگای بەتاڵــی گۆڤارێکــی وەک 
پێشــەنگ و ھــەر لەســەر ڕێبــازی ھاوڕێیانــی پێشــومان، 
دەســتماندایەوە  تــردا،  فۆڕمێکــی  و  قەبــارە  لــە 
ــە  ــە ل ــەوەی پێشــەنگ ک ــاڵو کردن ســەرلەنوێ چــاپ و ب
دەورەی دوھەمیشــدا ٢٤ ژمــارەی لــێ بــاڵو کرایــەوە. بــە 
کورتــی ئامانــج خزمــەت بــووە بــە پــەرەدان بــە ھونــەر و 

ئەدەبیاتــی پێشــرەو و کرێــکاری.

بانیــژەی ئەدەب و کلتوور: ئاســتەنگەکانی 
بەردەم ڕەخنەی ئەدەبی مارکسیســتی چین و 
جێوشــوێنی ئەو ڕەخنەیە لە ئەدەبی کوردی 

چۆن دەبینن؟
ســەعید ئەمانــی: بــە بــڕوای مــن ئاســتەنگی گــەورە 
ــۆ  ئەوەیــە کــە کەمتــر کەســێک خــۆی تەرخــان کــردوە ب
کار کــردن لەســەر ڕەخنــەی ئەدەبــی ماڕکسیســتی و ئــەو 
کەســانەش کــە ئاوڕیــان لێداوەتــەوە و خەریکــن کاری 
لەســەر دەکــەن دەنگیــان بــە باشــی بــە بەردەنــگ نــاگات 
و سپۆنســەریان نییــە. ئێســتا کــە بــوار و زەمینــە لەبــارە 
بــۆ کار کــردن لــەو بــوارەدا پێویســتە کارێــک بکرێــت 
کــە ئــەو کەســانە بتوانــن بەرھەمەکانیــان بــە ھاســانی 
چــاپ و بــاڵو بکرێتــەوە و دەنگیــان بــە بەردەنگــی خۆیــان 
بــگات، ئەویــش بــە یارمەتیدانــی مــادی و مەعنــەوی 
ئــەو کەســانەی کــە ســەرقاڵی ئیشــن لــەو مەیدانــەدا.

بانیژەی ئەدەب و کلتوور: دوا قســەتان بۆ 
خوێنەرانــی بانیــژەی ئــەدەب و کلتوور ؟

و  ســپاس  وێــرای  دا  کۆتایــی  لــە  ئەمانــی:  ســەعید 
پێزانیــن بــۆ ئــەوەی ئــەم دەرفەتەتــان خوڵقانــد تــا 
قســیەک  کورتــی  بــە  گرنگــە  بابەتــە  ئــەو  لەســەر 
ژیانــدا. و  کار  لــە  ســەرکەوتنتانە  ھیــوام  بکەیــن، 

 

 سازدانی : عەبدوال سڵێمان)مەشخەڵ(

سازدانی بانیژەی ئەدەب و کلتوور 

پرســیار: ھاوڕێی خۆشەویســتمان، کاک 
ســلێمانی قاســمیانی، یەکجار ســوپاس بۆ 

بەخشــینی کات بــە بانیــژەی ئەدەب وکلتوور 
لــە ڕۆژنامــەی ڕەوت، ئەگــەر کات بۆ تۆ 
گونجــاو بێت، بــە دڵنییاییەوە، گەلێک 

بــواری ھونەری کرێکاریی ھەیە، پێویســتی 
بە ســەرنج و بۆچوونەکانی تۆ ھەیە کە 
ھیواداریــن لــە ژمارەکانی داھاتوودا بۆت 
بگونجێــت، بەاڵم ئێســتا گۆڤاری ھانا 

بۆ یادی ١٥٠ ســاڵەی کۆمۆنەی پاریس، 
ژمارەیەکــی تایبەتــی بەرھەمهێناوە، پڕ بە 
دڵ پێرۆزبایی ودەستخۆشــی گەرممان، بە 
المانــەوە یەکجــار گرنگــە، ئەم پرۆژەیە بە 

خوێنەران بناســێنی؟ 
ئــەم بــۆ  دەکــەم  سپاســتان  زۆر  قاســمیانی:   ســلیمان 
 دەرفەتــە کــە بــە منتــان داوە بــۆ ناســاندنی ژمــارەی
 تایبەتــی گۆڤــاری ھانــا، لــە ســەر "کۆمۆنــەی پاریــس".
 ١٨ مارســی ئەمســاڵ، ١٥٠ ســاڵ تێپەڕیــوە بــە ســەر
و کرێــکاران  کرێــکاران.  شــورایی  دەســەاڵتی   یەکــەم 
ــە پێشــەنگی ڕاپەڕینێــک  زەحمەتکێشــانی پاریــس بوون
 کــە نــە تەنیــا دژ بــە بــورژوازی ناوخــۆ بــوو، بەڵکــوو
دژ بــە ھێــزی داگیرگــەری پــرۆس )ئەڵمانیــای ئەمــرۆ(
 ش بــوو کــە گەمــارۆی شــاری پاریســی دابــوو. دەوڵەتــی
 ئــەو کاتــەی فەرانســە لەگــەڵ داگیرکەرانــی پرۆســی
خۆیــان تــەواوی  بــە  عەمەلــدا  لــە  و   رێککەوتبــوو 
جەمــاوەری و  کرێــکاران  بــەاڵم  دابــوو،   بەدەســتەوە 
خۆبەدەســتەوە پاریــس  نەبــوون  ڕازی   زەحمەتکێــش 
ــۆ لەشــکری پــرۆس بخاتــە ــی شــار ب ــدات و دەرگاکان  ب
 سەرپشــت. کرێــکاران بەالیەنــەوە ئاشــکرابوو کــە بــاری
 جەریمــە و دارایــی ئــەم خۆبەدەســتەوەدانە لــە دواییــدا
و ھەژاریــی  بــە  ئــەوان  دەخرێتــەوە سەرشــانی   ھــەر 
 بێبەشــی زیاتــر. کۆمۆنــەی پاریــس بــە چینــی بندەســت
 دەڵــێ کــە تەنیــا ڕێگــەی کۆتایــی ھێنــان بــە ھــەژاری و
 نایەکســانی بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵتە، دەســەاڵتێک
 کــە خەڵــك بتوانــن بیگــۆڕن ھــەر کاتێــک کــە بیانــەوێ،
 نــەوەک دەســەاڵتی بۆرژوایــی بــە گشــتی و نــە وەک
 دەســەاڵتی پەرلەمانــی بــە تایبەتــی، کــە وەختێــک
تــا بــوون،  خەڵــك  ســەری  ســواری  و   ھەڵبژێــردران 
 وادەی پەرلەمانــە کۆتایــی پێنەھاتــووە ھــەروا گــون
 شــۆڕدەکەونەوە بــە ســەر خەڵكــدا. ڕێزگرتــن لــە یــادی
 کۆمۆنــەی پاریــس بــۆ ئێمــە لــە گۆڤــاری "ھانــا" دا،
چینــی ئەزموونەکانــی  ســەر  بــە   پێداچوونەوەیــە 
 بندەســت بــۆ ڕزگاری یەکجــاری لــە ژێردەســتەبوون، لــە
 ســەرکوت و چەوســانەوە، لــە نایەکســانی و لــە ملۆزمــی
 ئاییــن و ھەرچــی کۆنەپەرســتی و نەتەوەچێتییــە کــە
ــە مرۆڤایەتــی ــی و ل ــە تایبەت ــکاران ب ــە کرێ ــی ل  ژیان
 بــە گشــتی تــاڵ کــردووە. ئێمــە لــەم ژمارەیــەدا بــە
 بینینــی ڕۆحــی کۆمۆنــەی پاریــس جارێکــی تــر ئاوڕمــان
 داوەتــەوە ســەر ئــەو ئەزموونــە ھــەم لــە پاریــس و ھــەم
 لــە کوردســتان. لــەم ژمــارە تایبەتــەدا، ئێمــە چــەن
 ئەزموونــی جەماوەریــی و کرێکارییمــان لــە کوردســتان
تایبەتییــان گرنگییەکــی  کــە  بەرچــاو   خســتووەتە 
 ھەبــووە لــە ڕەوتــی خەباتــی جەماوەریــی و کرێکارییدا.
 "کۆچــی مەریــوان" لــە ســاڵی ١٩٧٩، کاتێــک کــە خەڵكــی
 شــار بــۆ ناڕەزایەتــی دژ بــە کۆمــاری ئیســامی نزیکــەی
ڕێپێوانــی یــان  بەجێهێشــت،  شــاریان  حەوتــوو   دوو 
و بانــە  و  ســنە  شــارەکانی  لــە  خەڵــک   جەمــاوەری 
ــەو کۆچــە، ــۆ پشــتیوانی ل ــوان ب ــەرەو مەری ــۆکان... ب  ب
راپەرینــی پێشــڕەوانەیە.  ئەزموونــە  لــەو   یەکێــك 
ــی ــووراکانی کرێکاری ــوور و ش ــتانی باش ــە کوردس  ١٩٩١ل
 و خەڵکیــی، ئەزموونێکــی بــە نرخــی تــرە کــە دەبــێ
ــەڕەک ــی گ ــەریدا بچینەوە."بنکەکان ــە س ــر ب  زۆر قووڵت
 لــە شــاری ســنە لــە ســاڵەکانی ١٩٧٩-١٩٨٠" یەکێکــی
 تــر لــەو ئەزموونــە بەنرخانەیــە کــە لــەم ژمــارەدا لــە

 .ســەری نووســراوە

پرســیار: پرســیارێکی ھەندێک تایبەت تر 
بکرێــت، ئایــا ئــەدەب و ھونەر چ ڕۆڵێکیان 

لــە ژیانــی کۆمۆنارەکان و شۆڕشــەکەدا بینیوە؟ 
پاریــس کۆمۆنــەی  تەمەنــی  قاســمیانی:   ســلیمان 
بتوانــێ تــا  نەبــوو  ڕۆژ   ٧٠ لــە  زیاتــر   بەداخــەوە 
 ئاســەواری خــۆی بــەو جــۆرەی کــە شــایانی کۆمۆنەیــە،
 بــە ســەر ھونــەر و ئەدەبــدا پێشــان بــدا. کۆمۆنــە لــەو
 ماوەیــەدا، لەگــەڵ دوو دوژمنــی چەکــدار ڕووبــەڕوو بــوو،
 لــە الیەکــەوە حکوومەتــی ڕاکــردوو کــە لــە ڤێرســای
 گیرســابۆوە و لــە الیەکــەی تــرەوە لەشــکری پــرۆس کــە
ــە ــەو ٧٠ رۆژە ل ــوو. ئ ــارۆی پاریســی داب ــەردەوام گەم  ب
 تەمەنــی کۆمۆنــە، ســێبەری شــەڕ و ھێــرش بــەردەوام بــە
 ســەر خەڵکــی پاریــس و بــە تایبــەت کۆمۆناردەکانــەوە
ــەی ھــەوڵ و ھەڵســووڕانەکان  قورســایی دەکــرد و زورب
مەســەلەی و  چەکدارانــە  بەرەنــگاری  لــە   ڕوویــان 
داخــەوە بــە  بــوو.  تەقەمەنــی  و   خۆپڕچەککــردن 
ــە ســێبەری شــەڕ ــوا دوور ل ــۆی نەل ــس ب ــەی پاری  کۆمۆن
 و مەترســی قەتڵوعــام، دەروازەکانــی ھونــەر و ئــەدەب
 لــە کۆمۆنــەی بــێ چەوســانەوە، لــە کۆمۆنــەی یەکســان
 بــەو جــۆرەی کــە دەیەویســت بکاتــەوە. بــەاڵم ســەرەڕای

 ئــەم تەمەنــە کورتــە لێوالێــو لــە گەمــارۆی چەکدارانــەی
 دوژمنــان، دیســانیش کۆمۆنــە توانــی زۆر الیەنــی جــوان
 لەمبــارەوە لەخــۆی پیشــان بــدات. زۆرێــک لــە ڕابــەران و
 ھەڵســووراوانی کۆمۆنــە، ھونەرمەنــدی ناســراو و نــاودار
 بــوون. گوســتاو کوربــێ کــە وەکــوو باوکــی رێئالیســم لــە
 تابلۆکێشــاندا دەناســرێ، لــە ڕابەرانــی کۆمــۆن بــوو.
 ھــەر بــە پێشــنیار و لــە ژێــر چاوەدێــری گوســتاو کوربــێ،
 دینگــەی )ئەســتوونی( "وانــدۆم" ، ڕۆژی ١٢ی ئەپریــل
 لــە پاریــس ڕووخێنــرا. ئــەم دینگەیــە بــە پەیکەرەکــەی
 ســەرییەوە، ھێمــای زۆرگۆیــی و ئاغایەتــی فەرانســە
 بــوو بــە ســەر خەڵکانــی تــر و لــە قاڵکرانــی ئــەو
 تۆپانــە دروســتکرابوو کــە لــە شــەڕەکانی ناپۆلیونــدا
بەســەرداگیرابوو. دەســتیان  داگیرکــراو  واڵتانــی   لــە 
 گوســتاو کوربــێ شانبەشــانی "ئوژێــن پوتیــە"ی شــاعیر،
و نووســی  ھونەرمەندانیــان  فیدراســیونی   مانیفســتی 
 ئــەو فیدراســیونەیان پێــک ھێنــا کــە بــە ئاشــکرا دژ
 بــە ھونــەر و دەســەاڵتی چینایەتییــە و قامــک دادەنــێ
 لــە ســەر ئــەوەی کــە دەرگاکانــی ھونــەر و بەرھەمــی
 ھونەریــی بــە ســەر جەمــاوەری خەڵکــدا بکرێتــەوە و
ــۆ وێنــە بــاس  لەژێــر دەســەاڵتی داراکان دەربهێنــرێ. ب
ــە ــەو ئیمکان ــە ئ ــەن ک ــەکان دەک ــانگا ھونەریی ــە پیش  ل
لێــی و  پێبــگات  دەســتیان  ھەمــووان  کــە   بڕەخســێنێ 
 بەشــداربن. بەناوبانگتریــن بەرھەمــی ھونــەری کۆمۆنــەی
ئوژێــن کــە  ئەنتەرناســیۆنال"ە  "ســروودی   پاریــس، 
 پوتیــە ی شــاعیر نووســیویەتی و "پییــەر دەگیتــە" کــە
 کرێــکار بــوو ئاھەنگەکــەی بــۆ دانــا و باڵویــان کــردەوە.
 "ســروودی ئەنترناســیوناڵ" دیــاری کۆمۆنــەی پاریســە و
 لــە ھەمــوو دونیــا وەکــوو ســروودی یەکێتیــی جیهانــی
 چینــی کرێــکار ناســراوە و وەرگێڕدراوەتــە ســەر زۆربــەی
 زمانەکانــی دونیــا. "ژان باتیســت کلێمــان" شــاعیر و
 ھەڵبەســتوانی بــە ناوبانــگ کــە خاوەنــی شــیعرەکانی لــە
 زیاتــر لــە ٣٠٠ گۆرانییــە، لــە کۆمۆنــاردە نــاودارەکان
ــدا ــگاری پاریس ــە بەرەن ــی ل ــی زۆر گرنگ ــوو و ئەرکێک  ب
لــە یەکێــک  خوێنــاوی"  "حەوتــووی  گۆرانــی   ھەبــوو. 
 گۆرانییەکانــی "کلێمــان"ە کــە بــەدوای قەتلوعامکرانــی
 کۆمۆنــاردەکان لــە دواییــن حەوتــووی کۆمۆنــەی پاریــس،
ــە دەرد و ــان" ل ــی "کلێم ــیعری گۆرانییەکان ــراوە. ش  نووس
ــە دەدوێ و زۆر ــانی کۆمەڵگ ــکاران و بێبەش  ڕەنجــی کرێ
 خۆشەویســتی ھــەژاران بــووە. شــاعیرێکی بەناوبانگــی
 تــر، لــە "کۆمۆنــەی پاریــس" دا، "لویــز میشــێل"ە کــە
 بــە "خاتوونــی ســووری کۆمۆنــە"ش نــاوی دەرکــردووە.
 لویــز یەکێــک لــە کۆمۆنــاردە بوێرەکانــە و بــوو و بــە
 ســیمای بەرەنــگاری و کۆڵنەدانــی کۆمۆنــە، کاتێــک لــە
ــە ڕووی جەلادەکانــی ــەر "دادگای لەشــکریی"دا ب  بەرامب
 لەشــکردا تەقییــەوە و وتــی کــە تاوانبــارەکان ئەوانــن
 کــە دەبــێ دادگایــی بکرێــن بــۆ قەتڵوعامــی وەحشــیانەی
 خەلــك لــە پاریــس. ئــەو بەوپــەڕی نەترســی ڕایگەیانــد
خــۆی لــە  نایــەوێ  لەشــکرییدا  بێــدادگای  لــە   کــە 
ئەگــەر نەبــێ  منەتیــان  ھیــچ  و  بــکات   پارێــزگاری 
 بیانهــەوێ بیکــوژن. لویــز بــە ڕاشــکاوی ڕایگەیانــد کــە
 ئــەو ئامادەیــە جارێکیتــر دەســت بداتــەوە چــەک بــۆ
 ســەندنەوەی تۆڵــەی خوێنــی کۆمۆنــاردەکان و ھەژارانــی
 پاریــس. لویــز یەکێــک لــە ڕابــەران و دامەزرێنەرانــی
 یەکێتیــی ژنــان بــوو لــە پاریــس. یەكێــک لــە شــیعرە بــە
 ناوبانگەکانــی لویــز، شــیعری "مێخەکــی ســوورە" کــە لــەم
 ژمــارە تایبەتییــەدا ھاتــووە. ویکتــۆر ھیوگــۆ نووســەری
 پێشــرەوی فەرانســی، کۆمۆنــارد نەبــوو بــەاڵم الیەنگــری
ــن ــۆ ڕێزگرت ــەزن"ی ب ــرای م ــیعری "وێ ــوو و ش ــە ب  کۆمۆن
 لــە ڕاوەســتانی قارەمانانــەی لویــز میشــێل لــە بەرامبــەر
 "دادگای لەشــکریی" و بەرەنــگاری کردنــی لــە کۆمۆنــە و
 ئایدیاکانــی کۆمۆنــەی پاریــس، نووســیوە. ئــەم شــیعرەش
 لــەم ژمــارەدا پێشــکەش کــراوە. ڕۆڵــی ھۆنــەر و ئــەدەب
کاریگەرییەتــی ھەروەھــا  و  پاریــس  کۆمۆنــەی   لــە 
 کۆمۆنــەی پاریــس بــە ســەر ھونــەر و ئــەدەب دواتــر،
 پێویســتی بــە لێکۆڵینــەوەی زیاتــر ھەیــە. بــە داخــەوە
کرێکاریــی نووســەرانی  بەرھەمەکانــی  لــە   زۆرێــک 
بــۆ و  تــر  زمانــی  ســەر  وەرنەگێڕاونەتــە   فەرانســی، 
ــگاوی ــە ھەن ــە، ل ــوورە چینایەتیی ــەم کەلەپ ــینی ئ  ناس
 یەکەمــدا پێویســتی ھەیــە بــە شــارەزایی بــە ســەر زمانــی
 فەرانســەدا و دواییــش لەنــاو ئەوانــدا کەســانێک کــە
 دڵیــان بــۆ یەکســانی و دونیــای بــێ چەوســانەوە لێــدەدا.
ــاندنی ــۆ ناس ــە ب ــەم دەرفەت ــۆ ئ ــپاس ب ــر س ــی ت  جارێک
 ژمــارە شەشــی تایبەتــی گۆڤــاری ھانــا بــۆ یــادی ١٥٠

.ســاڵەی بەرپابوونــی کۆمۆنــەی پاریــس

ســەرەتا دەیزانــی شــتی لــەو بابەتــە ھەیــە، باڕێکــی زۆر و زەوەنــد بــۆ ڕاحەتــی 
مێشــک و کچانێکــی زۆریــش بــۆ تــە ســکینی الشــە. بــەاڵم ئەمــە یەکەمیــن کەڕەتــی 
بــوو؛ بــە ھــۆی چەنــد برادەرێکــەوە ســەردانی بازاڕێکــی لــەم بابەتــە بــکا. 
ــب ســەرمایەداری  ــە کتێ ــۆ ب ــۆر ت ــی )دکت ــە ژوورەوە وتــم پێ ــەوەی بچین پێــش ئ
ــە  ــردووە ک ــار ک ــی ناچ ــەرمایە خەڵکانێک ــۆن س ــە چ ــرە بڕوان ــی؛ وەرە لێ دەناس
ســۆز و الشــەیان دەفرۆشــن، کرێــکارە بێزارەکانــی وەک ئێمــەن.  ھــەر کــە 
دانیشــتین، ســەرەتایەکی ناخــۆش بــوو بــۆ دکتــۆری برادەرمــان. لــە بــری ئــەوەی 
کچــان بێــن، بۆیەکــە کــوڕ بــوو ھــات چــاوم ھەڵبــڕی زیاتــر کچــەکان ھەندێکیــان 
خەریــک ســەماکردن بــوون ھەندێکشــیان بــە نێرگەلــە و بیــرە خواردنــەوەوە لــە 
دەور یەکــدی دانشــتبوون. چینییــەک ھــات لەنزیــک منــەوە دانیشــت ،بــۆ ئــەوەی 
قســەکەم زیاتــر بســەلمێنم ئامــاژەم بــە دکتــۆر دا ، کــە بچێتــە الی. خەریــک بوو 
ھەڵســێ ،دکتــۆر وتــی "مــن عەرەبــم دەوێــت!" ئەوەنــدە بــە ماریفــەت بــوو خــۆی 
نەشــکاندەوە ، چــوو بــۆ نــاو ئاپۆرەیــەک لــە کچــان کــە خەریــک بیــرە خواردنــەوە 
ــا  ــی ھێن ــە عەرەبێکیش ــەوە ، کچ ــۆی ھات ــوو وەک خ ــدەی پێنەچ ــوون.  ئەوەن ب
بــوو. کچــە عەرەبەکــە نزیــک دکتــۆر دانیشــت، ئــاگام لێبــوو پێیــوت )مــن ئەمــە 
ھەوەلیــن کەڕەتمــە بێمــە شــۆێنی لــەم چەشــنە دوواتــر ببــوورە مــن نــە ھاتــووم 
شــەھوەت و الشــە بكــڕم! کاتــێ مــن دەتوانــم تــۆ وەک الشــەیەکی چێژھاوەر ســەیر 
بکــەم، دەبــێ ســەرەتا پــڕ بــم لــە ئەویــن و عشــقی تــۆ ( کچــە کــە لەبــەر ئــەوەی 
زەخیــرەی قســەی کــەم بــوو وتــی )بــای بــە ئــارەزووی خــۆت ( ھەڵســاو لەبــری 
ئــەم، دواى ئــەوەی دانیشــتەوە الی برادەرەکــەی ئەوبــەری، داری نێرگەلــەی 
نابەدەمییــەوە و لــە حاســتیدا دەســتی ھەڵبــڕی. )بۆیەکــە( ھاتــەوە ئــەوەی 
ــە  ــۆر دەســتی دای ــرد. دکت ــەوە ک ــا و دەســتمان بەخواردن ــوو داین ــرد ب ــان ک داوام
لێوانەکــەی و پــڕی کــرد لــە بیــرە. ھــەوەل قوومــی بــوو نایــە ســەرەوە و ئــاوڕی 
لــە ھەردووکمــان دایــەوە .وتــی )جیــا لەناســینی ســەرمایە ئێــرە دونیایەکــی تــرە 
خــۆ مــن ھــەر خەریــک ســەردانی کتێبخانــە و دونیــای کتێبــم. وەرە دونیایەکــی 
ــە تەنیشــتت بــێ و زەفــەری چوونــت نەبــێ ( لێــی ھاتمــە وەاڵم )دکتــۆر  تــر ل
کتێــب لــە بــری ئــەوەی ژیانــت بداتــێ، کەچــی لێتــی ســەندۆتەوە. واز لــەو ژیانــە 
مــردووە بێنــە بــۆ خــۆت دونیــا ببینــە ( کــەوام وت، وتــی )تــو خــودا بــا نەڕۆیــن. 
واز لــە کتێــب دەھێنــم بــە قســەت دەکــەم ئەممــا بانگــی کچێکــی تــر بــا بکەیــن ( 
ئەســڵەن خەڵکانێکــی زۆر کەمــی لێبــوو وردە وردە کچــەکان خۆیــان بــە دەورمانــدا 
دەھاتــن پێویســت بــەوە نەبــوو بانــگ بکرێــن خۆیــان بــۆ ئــەوە ھاتبــوون نێچــر 
ڕاو بکــەن نێچیــری پــارەدار. چاوگەشــێک نزیکمــان کەوتــەوە مــن ئامــاژەم پێــدا 
لــە تــەک دکتــۆر دابنیشــێ. کچــە کــوردە کــە لەدوایــەوە ھــات ســەیر بــە دەســت 
ئاماژەیــدا مــن دەچمــە ناوەڕاســت. دکتــۆر پێــی ســەیر بــوو کوردیشــی لێیــە 

بەچــاو حاڵــی کــردم کــە دونیایەکــی 
ســەیرە. ئیتــر ھەریــەک بەداوێنــی 
ــدەی  ــەاڵم ئەوەن ــن، ب ــەوە بووی کچێک
نەبــوو  کــچ  بــووم  لەھەوڵیــدا 
لەھەڵســوکەوت  دەمویســت  زیاتــر 
و دووانــی ئــەم بڕوانــم بزانــم چــی 
تەنیشــتی  کچەکــەی  دەگــووزەرێ؟؟ 
ســەحنەکە  ســەر  گۆرانــی  ئاوێتــەی 
بــوو کــە چەنــد کورێــک و کچانێــک 
دەگــەڵ  کچەکــە  دەکــرد  ســەمایان 
مەمکەکانــی  ھــەردوو  خۆبادانــەوە 
لەبەرچــاو دکتــۆردا دەلەرزانــدەوە، 
لێــوە  لــە  نزیــک  لەرزانەوەیــەک 
ماچــی  کەپێدەچــوو  ئاڵەکانــی 
کچانــی پــێ ھــەر نەکردبــێ. کچەکــە 

لــە بێکاردانــەوەی دکتــۆردا منــی دووانــد )ئــە م بــە ردە ( کــە وای وت ھاتــە 
دووان) مــن حــە زم ناجوڵــێ بەداخــەوە کــە ئێــوە دەبینــم ناچــاری ئــەم کارە بوونــە، 
نیگــەران دەبــم. ڕقــم لــە ژنیــش دەبێتــەوە ڕووی کــردە کچەکــە ئێــوە قەحپــە نیــن، 
ئەوانــە قەحپــەن کــە ئێوەیــان بــۆ پەیداکردنــی بژێــوی ناچــار بــەم کارە کــردووە ، 
بــە شــەریش وا بێنــرخ ، درێــژەی دا و بــە کچەکــەی وت بەچەنــد دێــی ئــەم تەنهــا 
لــە نرخەکــەی قســەی ھــه بــوو. کچەکــەش لەخســتنە دواوە ( مــن دەمزانــی ســەر و 
بەرەیەکــی نــەزۆک دەکات کــە گوێــم لــە قســە کانــی بــوو ئیتــر مــن بێئومێــد بــووم 
ــن  ــەاڵم ھــەر کچــە و دەســتی راداشــت کردی ــن. کچــەکان ھەڵســان ب ــدا بڕۆی ئاماژەم
ــرا.   ــەش نەک ــوو بێب ــار ب ــەو ماچــە دی ــش ل ــە ماچــەوە بەجێیانهێشــتین. دکتۆری و ب
دەمزانــی کــە بچینــە نــاو ســەیارەکە وەک مناڵێکــی ھیــچ نەدیتــە قســەم بــۆ دەکات. 
خەڵــک پاپۆرەکــەی دەگــەڵ شــەپۆڵی دەریایــەک دەخــات نــا ئــەم نــا، دەیهــەوێ 
دونیــا و کۆمەڵگــە و دەریاکانــی بچنــە نــاو پاپۆڕەکەیــەوە. زۆر قســەمان کــرد بــەاڵم 
مــن ھــه ر لەخەیاڵــی ئــەوەدا بــووم کــە ئــەم دەســت لــەو ڕەوشــتەی بەرنــەدا. ئیــدی 
تــەواو بۆیەکــە دابــەزی وتــم ئەمجــارە دێمــەوە ئەتبــەم! ھاتــە پێشــەوە وتــی )کــورە 
بــۆ کــۆی دەمبــەی ھەمــوو شــۆێنێک ھــەروەک ئــەوێ دەچــێ مــاوە تەنهــا چــاو بکەمــەوە. 
دەڵێــی دەورانــی فرۆیــدە بــۆ بیرەکــەش خــودا کــە ریمــە( ، کــە ســوراینەوە، ئــاگام 

ــوو. ــەوە ب ــە چاوەکانیی ــوو دەســتی ب لێب

سلێمانی ٢٠٢١/١/٣ 

بەرزان بابەشێخ 
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عەبدواڵ سڵێمان ( مەشخەڵ( دەینوسێت

گەردوونگەرایی،وەک 
جادوویەکی مۆدێرن

ئۆرگانیکیــی  توخمێکــی  وەک  ئینســان   
گەردوونگەراییــە،  نــا  سروشــتی  ھەڵگــری 
شــوێنکاتەوە.  دەرەوەی  ناکەوێتــە  چونکــە 
گەردوونگەرایــی وەک تەجریــدی ئینســان و 
ــتا،  ــع و ئێس ــە واقی ــان ل ــی ژی ماتریاڵەکان
ســەرەتا وەک کۆنســێپتی فەلســەفی کەوتــە 
نێــو بــواری نووســینەکانی زانســتی الھــوت 
و دوواتریــش پەڕییــەوە بــۆ نێــو جیهانــی 
ھونــەر و ئــەدەب. گەردوونگەرایــی بەپێــی 
و  توخــم  بــەو  ڕەخنەگــران،  بۆچوونــی 
ڕەگەزانــە دەوترێــت کــە دەکەونــە ئەودیــو 
ئەودیــو  شــوێنەوە،  و  کات  ســنوورەکانی 
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە.  نەریتــە  و  کلتــوور 
ئــەم چەمکــە لەنــاو زۆربــەی فەلســەفەکاندا 
گــەرای ناوەتــەوە. لــە ئەدەبــدا لەگۆشــە و 
دەبینرێــت  لێکۆڵینەوەکانــدا  کەنارەکانــی 
و بەرچــاو دەکەوێــت. ئــەو دەقــەی گوایــە 
زەمــەن  و  کلتــوورەکان  ســەرووی  دەکەوێتــە 
نەخشــێنراوە،  بەکاڵــی  تیایــدا  شــوێن  و 
بــە  گەردوونگەراییــە.  شوناســی  ھەڵگــری 
ــەو دەقــەی خــۆی کەمتریــن  وشــەیەکی تــر ئ
ژیــان  واقیعــی  بــۆ  خــۆی  پابەندیبوونــی 
ڕابگەێنــێ، کەمتریــن پەیوەســتبوونی خــۆی 
ــە  ــۆ ھەلومەرجــی کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵگــە ل ب
لەخەیــاڵ  مرۆڤــی  دابێــت،  نیشــان  خۆیــدا 
و  وەرگرتبێــت  ئەبســتراکت  بەشــێوەیەکی 
ڕایەڵــەی  لــە  کردبێتــەوە  ڕووت  ژیانــی 
ــووری و کۆمەاڵیەتییــەکان،  پەیوەندییــە ئاب
کاتەگــۆری  لەژێــر  خــۆی  بەشــانازییەوە 
گەردوونگەراییــدا پۆلیــن دەکات. زۆرجاریــش 
ڕەخنەگرانێــک دێــن ئــەم گەردوونگەراییــە بە 
دەیانەوێــت  و  دەدەن  گــرێ  ئەبەدییەتــەوە 
ــن  ــۆ بخولقێن ــری ب ــراوی ت ــێکی داتاش شوناس
ببەخشــن.  دەق  بــە  نەمــری  ســیفەتی  و 
ژیــان  ڕایەڵەکانــی  تــەواوی  لەکاتێکــدا 
ئابوورییەکانــی  یاســا  کاریگــەری  لەژێــر 
کۆمەڵــی بۆرژوازیــدان و بنەمــای ملمانێــێ 
و  دیارخــەر  ســەرمایە،  و  کار  نێــوان 
بــە  ئینســانەکانە  ژیانــی  ڕەنگڕێژکــەری 
ھونەرەکەشــییەوە.  و  ئــەدەب  و  ســەرخان 
تــری  جادوویەکــی  گەردوونگەرایــی  بۆیــە 
ئەدیبــان و نووســەرانی بۆرژوازییــە لەپێنــاو 
ــانەکان  ــی ئینس ــی ژیان ــە واقیع ــتکردن ل پش
و فێڵکردنێکــی نوێیــە لــە خەڵکــی کرێــکار 
زەینــی  دوورخســتنەوەی  و  زەحمەتکێــش  و 
کۆمەڵگەیــە  ســتەملێکراوانەی  ھێــزە  ئــەو 
ڕێــگای  ناســینی  و  ھۆشــیاربوونەوە  لــە 
خەبــات بــۆ دەربازبــوون لــە دۆزەخــی ئــەم 
گەردوونگەرایــی  چینایەتییــە.  کۆمەڵگــە 
بەدەســت  تــرە  مۆدێرنــی  جادوویەکــی 
ــا  ــی، ت ــا کرێکاری ــی ن ــەران و ئەدیبان نووس
شۆڕشــگێڕانەی  مەوقیعیەتــی  لــە  ئینســان 
خــۆی ھەڵتەکێنــێ و دوور بخاتــەوە. ئەگــەر 
و  الھــوت  زانســتی  لــە  گەردوونگەرایــی 
زانســتی فیزیــای کــۆن و نــوێ جێگەیەکــی 
و  زانســتییەکان  ھاوکێشــە  لــە  و  ھەبێــت 
و  خوێندنــەوە  شــایانی  فەلســەفەییەکاندا 
خزمەتکردنــی  لەپێنــاو  بێــت  وردبوونــەوە 
ئاســۆی  فراوانترکردنــەوەی  و  ئینســانییەت 
بیرکردنــەوەی ئینســان، ئــەوا لــە دونیــای 
ئــەدەب و ھونــەری لێوڕێــژ لــە خەیــاڵ و 
جوانــی، ڕۆڵێکــی ناشــیرین دەگێرێــت دژ بــەو 
خــەون و ئــارەزووەی ئینســان بــۆ ڕزگاربــوون 
بنیادنانــی  و  چەوســانەوە  و  ســتەم  لــە 
و  ڕزگاریــی  لــە  پڕاوپــڕ  جیهانێکــی 
بەختەوەریــی. ئــەدەب ناتوانێــت گەردوونیــی 
کاتــەی  ئــەو  تەنهــا  و  تەنهــا  بێــت، 
ئینســانەکان ژیــان لەژێــر ســتە و جــەوری 
ســەرمایەداری ڕزگاری دەبێــت و کۆمەڵگــەی 
کۆمۆنیــزم بنیــاد دەنێــت. ئــەوکات ئــەدەب و 
ھونــەر ئینســانیی بــۆ ھەمیشــە گەردوونــی 

دەبــن.

وەرگێرانی لە فەرەنسییەوە : جێف سکینەر
لە ئینگلیزییەوە : عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(

یەکەمیــن  خۆیــدا،  جەوھــەری  لــە  پاریــس  کۆمۆنــەی 
ئەزموونــی بەرفراوانــی حکومڕانــی سۆشیالیســتی بــوو. 
١٨٧١،کرێکارانــی  ســاڵی  ئــازاری  مانگــی  ی   ١٨ لــە 
گاردی  لــە  خۆیــان  کــە  پیشــەوەران  و  ڕادیــکاڵ 
ســوپای  ھەڵهاتنــی  ڕێکخســتبوو،لەگەڵ  نیشــتمانیی 
نیزامــی فەرەنســا، بەشــێوەیەکی تەواوەتــی دەســتیان 
کۆمۆنــە  ڕۆژێــک  چەنــد  دوای  گــرت.  شــاردا  بەســەر 
ھەڵبژێــردرا و یەکســەریش ڕایگەیانــد کــە کرێــکاران 
ــوەی  ــدا بگــرن و بەڕێ ــن دەســت بەســەر کارگەکان دەتوان
ســەربازی  خزمەتــی  بڕیارەکانــی  ھەروەھــا  بــەرن. 
ئیجبــاری و ســزای ئیعــدام ھەڵوەشــێنرانەوە و ئاییــن 
لــە دەوڵــەت جیاکرایــەوە و تەئمینــی کۆمەاڵیەتــی و 
مووچــەی خانەنشــینی جێگیرکــرا. کرێکارانــی شۆڕشــگێڕ 
و دیموکراســیخواز ڕۆژانــە ڕێــگای نوێیــان دەدۆزییــەوە بــۆ 

شــار. بەڕێوەبردنــی 

و  ڕادیــکاڵ  لەڕەگــەوە  تــەواو  ڕێگایەکــی  ئەمــەش 
جیــاوازی  ھێنایــە ئــاراوە بــۆ بەرخوردکــردن بــە ھونــەر. 
و  ١٨٧١،ھونەرمەنــدان  نیســانی  مانگــی  ١٥ی  لــە 
پەیکەرســازان و شــارەزایانی جوانســازی لەسەرتاســەری 
پاریــس بــە جەســتاف کوربیــەی گــەورە ھونەرمەنــد و 
ــە نووســەری ســروودی  ــوو ب ــر ب ــە دوات ــە ک ــن پۆتی ئوژی
ئەنتەرناســیوناڵ، کۆبوونــەوە و بــۆ دیاریکردنــی شــێوازی 
چۆنیەتــی ئــەم بەرخوردکردنــە بــە ھونــەر. ھۆکارەکانــی 
ئــەم پێشــنیارە ڕوون بــوون. کۆنتڕۆڵــی ھونەرمەنــدان 
مــاف،  وەکــو  کلتــوور  و  ھونــەر  ھونــەرەوە،  بەســەر 
ھەروەھــا پرســیاری ئەوەیــان کــرد بۆچــی دەوڵــەت و 
دەوڵەمەنــدان تەنهــا چێــژ لــە ھونــەر وەردەگــرن. بۆیــە 
لەســەر مکــوڕی ئــەم ھونەرمەندانــە فیدراســیۆن پێکهــات 
کــە ھەمــوو کــەس مافــی ئــەوەی ھەیــە لەناوەندێکــی 
ــەری  ــتین ڕۆز نووس ــت. کریس ــکات و بژێ ــدا کار ب جوانی
سیاســی  خەیاڵــی  کۆمەڵگــە،  )ڕیفاھیەتــی  کتێبــی 
کۆمۆنــەی پاریــس( بەمجــۆرە بایەخدارانە وێنای دەکات؛ 
)ڕەنگــە وا دەرکەوێــت کــە ئەمــە داواکارییەکــی بچــووک 
و تەنانــەت ڕازاێنــەرەوە بێــت، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ئــەوە 
بــەو مانایەیــە کــە دەبێــت تــەواوی پەیوەندییەکانمــان 
نــەک تەنهــا لەگــەڵ ھونــەر، بەڵکــو لەگــەڵ  کار و 
پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان و سروشــت و تەنانــەت 
ــای  ــە مان ژینگــەی ژیانیشــەوە ڕێکبخەینــەوە. ئەمــەش ب
گشــتیکردنی ھونــەر و جوانیــی و تێکەاڵوکردنییەتــی 
ھۆڵــە  لــە  نەشــاردنەوەیانە  و  ڕۆژانــە  ژیانــی  بــە 
لەبیرەوەرییــە  کۆنەکردنەوەیانــە  و  تایبەتییــەکان 

نەتەوەگەرییــەکان.)١( قێزەوەنــە 

ئــەم دەقــەی خــوارەوە کــە لــە ڕاپــۆرت و باڵوکــراوە 
مانیفێســتی  وەرگێــراوە،  کۆمۆنــەوە  ڕۆژانەییەکانــی 
ئــەو  تــا  ئەمــەش  لەخۆدەگــرێ.  ھونەرمەندانــە  ئــەو 
جێگەیــەی کــە ئێمــە ئــاگادار بیــن، یەکەمیــن وەرگێرانــی 

پاریســە.)٢( کۆمۆنــەی  ھونەرمەندانــی  مانیفێســتی 

کۆمەڵەی ھونەرمەندان
ھونەرمەنــدان  دیــداری  دوو،  کاتژمێــر  لــە  دوێنــێ 
لەســەر داوای بەڕێــز کۆربــی بــە ڕەزامەنــدی کۆمۆنــە 
ــە  ــژی پزیشــکی ھات ــە کۆلێ ــەوە ل ــە وتن ــی وان ــە ھۆڵ ل
ســازکردن. ھۆڵەکــە جمــەی دەھــات و ھەمــوو ھونــەرەکان 
نوێنەرایەتــی دەکــران. لەوانــە بــۆ ھونــەری شــێوەکار 
ھــەردوو ھونەرمەنــد فەیــن پێریــن و ھیــرەو، ھەورەھــا 
لــە پەیکەرســازیی بەڕێــزان موولینــە و دیابانــش و 
ھونــەری کارتــۆن بێرتــۆڵ و ھونــەری ھەڵکۆڵیــن بەڕێــز 
میشــاڵن و ڕەخنــە بەڕێــز فیلیــپ بۆرتــی و ژمارەیەکــی 
زۆر لــە ئەندازیارانــی تەالرســازی لــەوێ بــوون. بــۆ 
 ٤٠٠ لــە  زیاتــر  ھونەرمەنــدان  کۆمەڵــەی  پێکهێنانــی 

ــوون. ــدارە ب ــەو دی ــادەی ئ ــەس ئام ک

و  دەکــرد  دیدارەکــەی  ســەرۆکایەتی  کۆربــی  بەڕێــز 
ھەریــەک لــە موولیــە و ئۆژیــن پۆتیــەش یارمەتیــدەری 
بــوون. پۆتییــە یەکەمجــار و وە پێــش ھەمــوو شــتێک 
ڕاپۆرتــی لێژنــەی ئامــادەکاری خوێنــدەوە کــە ھــەر خــۆی 
دۆکیومێنتــە  ئــەم  کردبــوو.  ئامادەشــی  و  نووســیبووی 
لــە  بــوو  لێوانلێــو  بەڕاســتی  بایەخــەی  جێــی  زۆر 
بیرکردنــەوەی بــەرزی پێداویســتییەکان و چارەنووســی 

ھاوچــەرخ. ھونــەری 

داوا لــە ھونەرمەنــدان کــرا کــە خۆیــان بەرژەوەنــدی 
بپارێــزن. خۆیــان 

ئەمــەش ئــەو بیرۆکەیــە زاڵــە بــوو کــە لەروحــی ڕاپۆرتی 
ئــەوەش  نیشــاندابوو.  خــۆی  فەرعییەکانیشــدا  لیژنــە 
ھونەرمەندانــی  فیدراســیۆنی  دامەزراندنــی  پرســیاری 
پاریــس بــوو، کــە بەرھەمەکانیــان لەژیــر ئــەو نــاوو 

ــەن. ــش دەک ــانە نمای نیش

فیدراســیۆنی ھونەرمەندانی پاریس
ــە بنەماکانــی  ــی پاریــس بەپشــت بەســتن ب ھونەمەندان
کۆماریــی کۆمــۆن ھەســتان بــە بنیادنانــی ئــەم یەکێتییــە.

ئــەم یەگکرتنــە ھەمــوو ھــزرە ھونەرییــەکان دەگرێتــەوە 

کــە لەســەر بنچینەکــەی :

فراوانترکردنــەوەی ئازادانــەی ھونەر، دوور   -
لــە ھەمــوو چاودێرییەکــی حکومیــی و ھــەر ئیمتازاتێــک

یەکســانی لەمافــی ھەمــوو ئەندامانــی ئــەو   -
کێتییــە یە

ھەمــوو  کەرامەتــی  و  ســەربەخۆیی   -
لیژنــەی  پێکهێنانــی  لەالیــەن  ھونەرمەندێــک 
ئازادانــەی  و  گشــتی  دەنگدانــی  بــە  ھەڵبژێــردراو 
ــە ھەوڵــی  ــەم لیژنەی ــێ. ئ ــزراو دەب ــدان پارێ ھونەرمەن
توندوتــۆڵ کردنــەوەی ھاوکارییــەکان و ھەمئاھەنگــی 

دەدا.

پێلهاتنــی لیژنە
لیژنە لە ٤٧ ئەندام پێک دێت کە نوێنەرایەتی 

١٦ شێوەکار

١٠ پەیکەرساز

٥ تەالرساز

٦ ھەڵکۆڵەر)نەقاش(  

ڕازێنەرەکان)زەخرەفییــەکان( ھونــەرە  ئەندامــی   ١٠
پیشەســازی ھونــەری  دەگوترێــت  پێــێ  کەبەھەڵــە 

نهێنــی  دەنگدانــی  و  لیســت  سیســتەمی  بــە  کــە 
. ێــن ر د ێر بژ ە ڵد ھە

ــر  ــەزی نێ ــەردوو ڕەگ ــە ھ ــە ب ــتوانی پاریس ــی دانیش ماف
و مــێ کــە توانیبێتیــان جــێ و شــوێنی خۆیــان وەکــو 
ھونەرمەنــد بســەلمێنن – جــا چ لەڕێگــەی ناوناوبانگــی 
ئیشــە ھونەرییەکانیانــەوە بێــت، یــان لەڕێگــەی دەلیلــی 
پێشــانگاکانیانەوە، یانیــش بــە پاڵپشــتی بەدەســت و 
خــەت نووســراوی دوو ھونەرمەنــدی سپانســۆر، بەشــداری 

پرۆســەی دەنــگان بکــەن.

ئەندامانی لیژنە بۆ ماوەی یەک ساڵ ھەڵدەبژێردرێن.

ــەم نوێنەرایەتییــە،  ــاوەی ئ لەکاتــی کۆتایــی ھاتنــی م
ــی  ــی نهێن ــە دەنگدان ــە ب ــان ک ــە ئەندام ــەس ل ــزە ک پان
ســاڵی  مــاوەی  بــۆ  لیژنەکــە،  بــۆ  ھەڵدەبژێــردراون 
 ٣٢ بــەاڵم  دەمێننــەوە،  خۆیــان  لەشــوێنی  داھاتــوو 
پــڕ  شــوێنیان  ھەڵبــژاردن  بــە  تــر  ئەندامەکــەی 
دەکرێتــەوە. ئــەو ئەندامانــەی کاریــان تــەواو بــووە تــا 
ھەڵبژێردرێنــەوە. دووبــارە  ناتوانــن  دواتــر  ســاڵێک 

ھــەر ئەندامێــک ئەگــەر بــە کاری خــۆی ھەڵنەســتێت 
لێســەندنەوەی  دەســەنرێتەوە.  لــێ  ئەندامەتــی 
فیدراســیونە  کۆنگــرەی  بەدەســت  تەنیــا  ئەندامەتــی 
بەشــداربووانی  ســێی  لــە  دوو  بەدەنگــی  پێویســتی  و 
نابــێ  ئەنــدام  ھەڵپەســاردنی  ھەیــە.  کۆنگرەکــە 
ئاشــکرابکرێ تــا مانگێــک بەســەربریارەکەدا تێنەپــەڕی 

بێــت.

کوربــی  داوای  لەســەر  فانــدووم  ئیمپراتــۆر  دینگــەی   
ڕووخاندیــان. کۆمۆنــارەکان 

دەرکردنی بڕیارنامە
ئــەم  کــە  ھونەرییــە  جیهانــی  دەســەاڵتەی  ئەمــە 
پێســپێردراوە. ھونەرمەندانــەوە  لەالیــەن  ئەرکانــەی 

ڕابــردوو  گەنجینەکانــی  لــە  پارێــزگاری   -
. ت بــکا

ڕاپەڕانــدن و تیشــک خستنەســەر ھەمــوو   -
ئەوڕۆییــەکان. ڕەگــەزە 

نوێکردنــەوەی داھاتــوو لەرێگــەی پــەروەردە   -
فێرکردنــەوە. و 

شوێنەوار و مۆزەخانەکان  -

ھونەرییــەوە،  گۆشــەنیگای  شــوێنەوارەکان،لە 
پاریــس  دامودەزگاکایانــەی  ئــەو  و  مۆزەخانــەکان 
لەوانــە ھۆڵەکانــی نمایــش و کۆکــراوە ھونەرییــەکان و 
ــەر  ــە س ــان تێدای ــی ھونەریی ــە بەرھەم ــەکان ک کتێبخان
بــە کەســی تایبــەت نەبــن و دەخرێنــە ژێــر چاوردێــری و 

فیدراســیۆن. بەڕێوەبەرایەتــی  لیژنــەی  کارگێــڕی 

و  پاراســتن  و  رێکخســتن  بــە  ھەڵدەســتێت  لیژنــە 
چاککردنیان،نەخشــەکانیان بــۆ تــەواو دەکات و ژمــاردن 
و پێڕســت و کەتەلۆگیــان بــۆ تــەواو دروســت دەکات .

ھانــدان  لەپێنــاو  جەمــاوەرەوە  خزمــەت  دەیانخاتــە 
ئــارەزووی  بەجێهێنانــی  لەپێنــاو  لێکۆڵینــەوە  بــۆ 

ســەردانیکەران.

تێبینــی کردنــی دۆخــی پاراســتنی باڵەخانەکان و ئاماژە 
بــە چاککردنــەوەی دەســتبەجێیان و ئینجــا لیســتی کارە 

بەردەوامەکانیــان پێشــکەش بــە کۆمۆنــە دەکات.

لــە  لێکۆڵینــەوە  و  توانــاکان  پشــکنینی  دوای 
ســکرتێرەکان  و  بەڕێوەبــەران  ئینجــا  ئاکارباشــییان، 
پاســەوانەکان  و  ئەرشــیفەکان  بەڕێوەبــەری  و 
دادەمەزرێــن. لەپێنــاو دەســتەبەرکردنی پێداویســتییە 
ئــەم دامــودەزگا و پێشــانگایانە  خزمەتگوزارییەکانــی 

دەکەیــن. لەبــارەوە  قســەیان  دواتــر  کــە 

 پێشانگاکان
لیژنــە ھەڵدەســتێت بــە کردنــەوەی پێشــانگای کۆمۆنەیــی 

بەکۆمەڵــی نیشــتمانی و نێودەوڵەتــی لــە پاریــس.

بە نســبەت ئەو پێشــانگا نیشــتمانی و نێودەوڵەتییانەی 
کــە لــە پاریــس ناکرێنــەوە، لیژنەیەکــی بەرپرســیار 
ھونەرمەنــدە  بەرژەوەنــدی  بــۆ  پێکدەھێنرێــت 

پاریســییەکان.

لەالیــەن  کــە  وەردەگرێــت  بەرھەمانــە  ئــەو  تەنهــا 
ــران  ــەرە ڕەســەنەکان و وەرگێ ــەوە، خولقێن دانەرەکانیان
لــە ھونەرێکــەوە بــۆ ھونەرێکــی تــر  واژوو کرابێــت،وەک 
ئــەو ھەڵکۆڵینانــەی دەگوێزرێنــەوە ســەر تابلــۆکان و 

تــاد.

زۆر بــە توونــدی ھەمــوو ئــەو پێشــانگا تەماحکارانــە 
ڕەت دەکاتــەوە کــە دەیانەوێــت نــاوی بەڕێوەبــەر و یــان 

ــۆڕن.  ــەکان بگ ــەری بەرھەم خولقێن

خەاڵت بە ھیچ کەســێک نادرێت.
بــەو  دەدرێــت  کۆمۆنــە  ئاســاییەکانی  ھونەرییــە  کارە 
خــاوەن  ھەمــوو  دەنگدانــی  بــە  کــە  ھونەرمەندانــەی 

دیاریکــراون. پێشــانگاکان 

بەاڵم کارە نائاساییەکان دەخرێنە پێشبڕکێوە.

پەروەردە و ڕۆشــنبیری
لیژنــە چاودێــری وانــەی وێنەکێشــان و نموونەیــی لــە 
قوتابخانــە ســەرەتایی و پرۆفیشــناڵەکان دەکات کــە 
ــان  ــبڕکی دەستنیش ــەی پێش ــەر بنچین ــتاکانی لەس مامۆس
میتــۆدە  ناســاندنی  ھانــی  ھەروەھــا  دەکرێــن. 
دەکات  مــۆر  مۆدێلــەکان  دەدات.  سەرنجڕاکێشــەکان 
ڕوحــی  کــە  ڕێکدەخــات  بابەتانــە  ئــەو  ھەروەھــا  و 
پێویســتە  ھەروەھــا  کەشــفکراوە.  تیایانــدا  بــەرز 
لێکۆڵینەوەکانیشــیان لەســەر بودجــەی کۆمۆنــە تــەواو 

بکرێــن. 

بــۆ  گــەورە  کــە ھۆڵــی  ئــەوەش دەدات  لیژنــە ھانــی 
خوێندنــی بــااڵ و کۆنفرانــس لەســەر جوانناســی و مێــژوو 

و فەلســەفەی ھونــەر بنیــاد بنرێــت .

باڵوکردنەوە

بەنــاوی  پێکدەھێنێــت  باڵوکردنــەوە  ئۆرگانێکــی 
ھونــەرەکان بەرپرســیارێتی 

ئــەم  لیژنــە،  بەرپرســیارێتی  و  چاودێــری  لەژێــر 
باڵوکراوەیــە ئــەو ڕووداوانــەی کــە پەیوەنــدن بــە جیهانی 
ھونەرمەنــدان  بــۆ  بەســوودی  زانیــاری  و  ھونــەرەکان 

تێدایــە، بــاڵو دەکاتــەوە.

ھەروەھــا باڵوکراوەکــە لێکدانــەوەکان لەســەر کاروبــاری 
لیژنەکــە وپڕۆتۆکۆڵــی کۆبوونــەوەکان و بــڕی پــارەی 
ئیشــوکارە  ھەمــوو  و  خەرجکــراو  و  بەدەســتهاتوو 
ئامارەییــەکان کــە ڕۆشــنایی دەخەنــە ســەر پرســەکان و 

ئامادەکاریــی ڕێکوپێــک، بــاڵو دەکاتــەوە.

ــەو وتارانــەی  ــۆ ئ بەشــی ئەدەبیــش تەرخــان دەکرێــت ب
بوارێکــی  دەنووســرێن،ھەورەھا  ئیســتاتیکا  لەســەر 
و  بیروبــاوەڕ  ھەمــوو  بــۆ  دەبێــت  کــراوە  بێایەنــی 

مێک. سیســتە

و  بەڕێــز  ســەربەخۆیی،  پێشــکەوتووخوازیی،  بــە 
بەرپرســیارێتی  باڵوکــراوەی  خۆیــەوە.  ڕاســتگۆیی 
ــۆ  ــەرەکان دەبێتــە جیددیتریــن بەیاننامــەی ئێمــە ب ھون

نوێبوونەوەمــان.

ناوبژیکەران
بەنیســبەت ھەمــوو ئــەو ناکۆکییــە جیاوازانــەی لەســەر 
مەســەلەی ھونەریــی دێنــە ئــاراوە، لیژنــە لەســەر داوای 
غەیــری  یــان  ھونەرمەنــدان  پەیوەندیــدار)  الیەنــی 

ئــەوان( ناوبژیــوان دیاریــدەکات.

گشــتی  بەرژەوەنــدی  مەبدەئییانــەی  کێشــە  ئــەو  بــۆ 
تێــدا بێــت، لیژنــە شــورای ناوبژیــوان دادەمەزرێنێــت و 
بڕیارەکانــی لــە باڵوکــراوەی بەرپرســیاتێتی ھونــەرەکان 

ــەوە. ــاڵو دەکات ب

دەستپێشــکەری ئیندیڤیجواڵ
لیژنــە بانگــەوازی ھەمــوو دانیشــتوان دەکات بــۆ ناردنــی 
ھــەر پێشــنیار و پــڕۆژە و ڕاپــۆرت و بیروڕایــەک کــە 
ڕزگاربوونــی  یــان  ھونــەر  پێشــکەوتنی  ھــۆی  دەبێتــە 
فیکــری یــان مەعنــەوی ھونەرمەنــدان یــان بەپێزکردنــی 

ماتریاڵــی بەرھەمەکانیــان لەبەرچــاوە.

ــە دەکات  ــە کۆمۆن ــک پێشــکەش ب لەوبارەشــەوە ڕاپۆڕتێ
و پشــتیوانی مەعنــەوی خــۆی و ھــاوکاری لەگــەڵ ھــەر 

شــتێک کــە بەگونجــاوی بزانێــت، دەردەبڕیــت.

داواش لــە ڕای گشــتی دەکات بــۆ پشــتگیری لــە ھــەر 
پێشــنیارانەی  ئــەو  و  پێشــکەوتووخواز  ھەوڵێکــی 
بــاڵو  ھونەرەکانــدا  بەرپرســیارێتی   باڵوکــراوەی  لــە 

دەکرێتــەوە.

لــە کۆتاییــدا، بــە وشــە، بــە پێنــووس، بــە خامە،بــە 
جەماوەرییــەکان،  شــاکارە  چاپکردنــەوەی  دووبــارە 
بــە وێنــەی وشــیار و بەرزکــەرەوە کــە دەتوانــرێ بــە 
زۆری باڵوبکرێتــەوە و لــە ھۆڵەکانــی شــارەوانی الدێ 
لیژنەکــە  بکرێــت،  نمایشــی  فەرنســا  بێنازەکانــی 
گرتنەدەســتی  تازەبوونەوەمــان،  لەســەر  کاردەکات 
ــاوە و  ــووی درەوش ــی، داھات ــامانی کۆمەاڵیەت ــەوی س جڵ

گەردوونیــی. کۆمارێکــی 

گ کۆربی ، موولینە ، ســتێفەن مارتان ، ئەلێکســاندەر 
ژووس ، ڕۆزینیــش ، تریشــون ، دەلــوو ، ژوو لێهیــرو ، 
س شــابرێت ، ه دوبــوا ، ئــەی ڤالینیــەر ، ئوژیــن پۆتیــە 

، پیرایــن ، ئــەی میولــارد.

فیدراســیۆنی   : ئینگلیــزی  وەرگێــڕی  تێبینــی 
لــە  پێکهاتــوو  ڕادیکاڵــی  گروپێکــی  ھونەرمەنــدان، 
شــێوەکاران و پەیکەرســازان و شــارەزایانی ڕازێنــەرەوە، 
لــە مانگــی نیســانی ســاڵی ١٨٧١ کۆبوونــەوە بــۆ دووبــارە 
ھەڵســەنگاندنەوەی ڕۆڵــی ھونــەر لــە ھەنــاو کۆمۆنــەی 

پاریســدا.

تێبینییەکان مەشخەڵ ئامادەی کردوون :
(١(ڕیفاھیەتــی کۆمەاڵیەتــی خەیاڵــی سیاســی کۆمۆنــەی 
پرێــس(  )مەیپــڵ  چاپخانــەی  ڕۆز  کریســتین  پاریــس 

ئەمریــکا ٢٠١٥.

(٢(ئــەو پێشــەکییە لــە نووســینی دەســتەی بەرێوەبــەری 
نیســانی  ١٥ی  لــە  کــە  )Red Wedge(ە  ســایتی 
ــان لــە ســایتەکەیان ئامــادە  ســاڵی ٢٠١٦ ئــەم بابەتەی
وەرگێرانــی  یەکەمیــن  کــە  وەرگێــراوە.  و  کــردووە 
مانیفێســتی ھونەرمەندانــی کۆمۆنــەی پاریســە بــە زمانــی 
ئینگلیــزی و جێــی خۆشــیەتی بڵێـــم یەکەمیــن وەرگێڕانــی 

ــوردی. ــی ک ــەر زمان ــۆ س ــە ب ــەو مانیفیستەش ئ

(٣(ناوەکان وەک خۆیان بەپیتی التین:

G. COURBET, MOULINET, STE-
 PHEN MARTIN, ALEXANDRE
JOUSSE, ROSZEZENCH, TRI-
 CHON, DALOU, JULES HÉREAU,
C. CHABERT, H. DUBOIS, A. FA-
 LEYNIÈRE, EUGÈNE POTTIER,

PERRIN, A. MOUILLIARD

سەرچاوە : 

http://www.redwedgemagazine.
com/online-issue/manifesto-federa-

tion-artist-commune
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چاوپێکەوتن لەگەڵ 
عومــەر محمەد لەیادی 

ئەنفالدا
ــەو  ــۆ ئ ــوپاس ب ــەک س ڕەوت: دونیای
دەبەخشــی،  ئێمــەی  بــە  کاتــەی 
ســوپاس بــۆ دەربەســتی و دڵســۆزیت 
بــۆ خەڵکــی کوردســتان، بۆ کەســوکار 
شــکۆدارڕاگرتنی  و  ڕێزگرتــن  و 
ئــەو ھەمــوو ســاڵەت. تــۆ یەکێــک 
شــارەزاترین  و  ئینســانیترین  لــە 
لــە  زۆرێــک  لــە  ئەنفالــی،  دۆزی 
پێداگــری  چاوپێکەوتنەکانتــدا 
لەســەر دوو شــت دەکــەی: لێبوردەیــی 
و خۆشەویســتنی ئینســان لەالیــەک و 

کۆتایهێنــان بــە مەترســی ئەنفــال لــە ڕێــگای ناســاندنی ئــەم 
ــە  ــەری ل ــک جەوھ ــێکی گەلێ ــاید، شوناس ــە وەک جینۆس تاوان
ماکــی ئــەم دیدگایــەدا ھەیــە، بکرێــت لــەو بــارەوە ھەندێــک 

الیەنــی ڕوونتــر بکەیتــەوە؟

کــە  دەکــەم  بەریزتــان  سوپاســی  منیــش  محمــەد:  عومــەر 
ــال  ــارەی ئەنف ــان گرنگــە دەرب بەســەرتان کردومەتــەوە و بۆت

قســە بکەیــن.

بــۆ  مــن  پێداگــری  دەربــارەی  بەپرســیارەکەت  ســەبارەت 
وای  مــن  لەڕاســتیدا  ئینســان،  خۆشەویســتی  و  لێبوردەیــی 
دەبینــم کــە ئــەوە بەرپەرچدانــەوەی بەکــردەوەی ئەنفالــە، 
مــرۆڤ ئەگــەر بییــەوێ سیاســەت بــکات دەتوانێــت لەبەرانبــەر 
توندوتیــژی، توندوتیــژی نەنوێنــی و ئازایەتیــش نەدۆڕێنــێ، 
بکــوژێ و  مــرۆڤ  دەتوانێــت  مــن ھەمــوو ھێزێــک  بەبــروای 
کۆمەڵکــوژی بــکات، بــەاڵم ھەمــوو ھێزێــک ناتوانێــت سیاســی 
بێــت،  بــاش  تاکتیکیــی  فیکــرو  خــاوەن  ناتوانێــت  بێــت، 
بەواتایەکــی تــر ھەمــوو ھێزێــک ناتوانێــت مــرۆڤ دۆســت و 
ژینگــە دۆســت بێــت، دیکتاتۆرییــەت و تۆتالیتاریــزم سروشــت 
و  ژیاندۆســت  ناتوانــن  ئــەوان  توندوتیژییــە،  مۆراڵیــان  و 
ژینگەدۆســت بــن بــەو واتایــەش ناتوانــن مرۆڤدۆســت بــن، 
ئــەوان لەبنەڕەتــەوە وای دەبینــن جیــاوازن لــە خەڵکــی تــر، 
نــەک ھــەر  پیرۆزتــر و گەورەتــر خۆیــان دەبیــن، خۆیــان 
ــان  ــت یاســا پارێزەری ــو دەبێ ــن بەڵک لەســەروی یاســاوە دەبین
بێــت نــەک ئــەوان یاســاپارێز بــن، ئــەو ئەرکــە بۆخەڵــک 

بەجێدێڵــن.

لــە دیــد و تێڕوانینــی ئەوانــدا: خەڵــک دەبێــت، ئەوانیــش 
ــرۆز  ــا بەپی ــک یاس ــەوان کاتێ ــە ئ ــزن، چونک ــاش بپارێ و یاس
دەزانــن کــە ســەرۆک و بنەماڵــەی ســەرۆک و دامودەزگاکــەی 
بپارێــزێ ئەگــەر وانەبــوو ئــەوە نەیاســایە و نەپیرۆزیشــە، 
ئــەو تیروانینــە برۆکراتیــە بــۆ ئینســانیش ھەروایــە مــرۆڤ 
بنەماڵــەی  و  ســەرۆک  کــە  بەژیانــە  شــایان  ھەرئەوەنــدە 
ســەرۆک و یاســای ســەرۆک دەپارێزێ و خێریان بۆ دەداتەوە، 

بەپێچەوانــەوە مــرۆڤ بۆچــی باشــە؟

وەک عەلــی حەســەن مەجیــد بەڕاشــکاوی لــە کۆبوونەوەیەکــدا 
بــە بەرپرســانی حــزب و حکومەتــی گوتــووە ئێــزدی بۆچــی 
ــن؟  ــن عەرەبی ــک دەڵێ ــن و ڕۆژێ ــن کوردی ــک دەڵێ ــن؟ ڕۆژێ باش
بــە  بوونــەوە  بەتــوڕە  وە  نیــن،  بــاش  ھیــچ  بــۆ  بێگومــان 
پیــرۆزی  نەتــەوەی  "دەتانــەوێ  دەڵــێ:  موســڵ  پارێــزگاری 
عــەرەب بــەم ھیــچ و پوچانــە زیــاد بکەیــن؟ نــا نەخێــر لەمەوال 
لەھەرکــوێ بینیتانــن وەک خەیــار لەتیــان بکــەن، ئەوانــە 

بابــڕۆن وەک کــەر لــە چیــاکان بژیــن" ...

ــەی  ــەی قس ــن، ئەمان ــان نی ــن بوخت ــن نی ــی م ــانە ھ ــەم قس ئ
بەرپرســێکی بــااڵی حزبــی بەعســە بەدەنگــی خــۆی، لەراســتیدا 
ئەمانــە بەتەنهــا قســەی عەلــی حەســەن مەجیــد نیــن قســەی 
فاشــیزمن قســەی فاشــییەکی کــوردە ھــی فاشــیەکی عەرەبــە 
ئــەوا  فاشــی  بەرپرســێکی  و  ســەرۆک  ھەمــوو  تورکــە  ھــی 
تەماشــای نەیــار دەکات. بۆیــە لەبەرانبــەر ئــەم دڵرەقیــە 
ــە، ئاخــر  ــی ھەی ــە ئازایەتــی و لێبوردەی ئێمــە پێویســتمان ب
بەعــس  و  داعــش  لەبەرانبــەر  کــورد  ئەوەیــە  ئازایەتــی 
ئازایەتــی  لــەوان،  بەوێنەیــەک  نەبێــت  بــەاڵم  نەبــەزێ، 
ــار  ــیانە ڕەفت ــن بەفاشــی و فاش ــیزم نەبی ــەدژی فاش ــە ل ئەوەی
نەکەیــن ... بۆیــە جەخــت لەخۆشەویســتیش دەکەمــەوە مــرۆڤ 
بەبــێ خۆشەویســتی یەکتــری ھەمیشــە دڕدۆنــگ و نــەزان و 
دەمارگیــرە بەبــروای مــن مــرۆڤ کــە لــە خۆشەویســتی بێبــەش 
بــوو ئیــدی دەبێتــە مرۆڤێکــی و شــکهەاڵتوو دەبێتــە دەمارگیــر، 
جــا ئــەو دەمارگیرییــە لــە ئایدۆلۆژیــا و لەئایــن و لــە حیزبــدا 

عومەر محەمەد:  ئەمریکا و ئەوروپا و تەنانەت ژاپۆنیش نەیاندەویست ئەنفال بگاتە دادگای نێودەوڵەتی
عەلــی مەحمــود: تاوانــی ئەنفــال چەنــدە  پەیوەنــدی بــە ئایدۆلۆجــی فاشیســتانەی بەعســەوە هەیــە،  هێنــدەش 
ــەوەی ئیســامییەوە هەیــە ــی، پارتــی، حســک، بزووتن پەیوەنــدی بــە دەســت تێکەڵکردنــی هەندێــک الیــەن وەک یەکێت

هیدایــەت مــەال عەلــی :تاوانــی کیمیابارانــی هەڵەبجــە بەرئەنجامــی کۆبوونــەوەی بەرژەوەندییەکــی هاوبەشــی هێــزە 
جیهانــی و ناوچەیــی و ناوخۆییــەکان بــوو، کــە لــە فۆڕمــدا لــە شــێوازی شــەڕ و ملمانێــدا دژبەیــەک دەردەکەووتــن، 

◄◄◄بۆ ل١٠

خــۆی لــە کارەکتــەر و کەســایەتیەکاندا 
دەبینێتــەوە.

خــۆت  وەک  ئەنفــال  تاوانــی  ڕەوت: 
نــەک  دەکەیــت،  لەســەر  پێداگــری  زۆر 
کــە  لــەوەی  بەگومانــی  وە  کارەســات، 
ــی بەعــس،  ــەدام حســین و حزب بۆچــی س
لەســەر ئــەم تاوانــە گەورەیــە دادگایــی 
نەکــران، بــە نەخشــەیەکی ئیمپریالیســتی 
ھەلومەرجێکــی  لەنێــو  و  لێکدەدیتــەوە 
دەوڵەتــی  الیەنــی  گەلێــک  جیهانیــدا 
یــان  و  بەشــدارن  تیــا  نێودەوڵەتــی  و 
یــان  پیادەکــراوە،  ئــەوان  بەئــاگاداری 
ھــەر  ئەمــە  ئایــا  داخســتووە؟  چاویــان 
بەرژەوەنــدی  و  بەڵگــە  یــان  گومانــە 
ھەقیقەتــە  ئــەم  کــە  ھــەن  ڕوداو  و 

لمێنێ؟ بســە

عومــەر محمــەد: ســەدام دادگایــی کــرا، ســەدام و ســەرانی 
بەعــس لەمــەڕ دۆســێی ئەنفــال و تاوانەکــە دادگایــی کــران، 
دۆســێی  بۆچــی  کــە  ئەوەیــە  گومانەکــە  و  پرســیار  بــەاڵم 
ئەنفــال وھەڵەبجــە لــە دادگای دادی نێودەوڵەتــی دادگایــی 
نەکــران؟ بۆچــی لــە عێــراق دادگایــی کــران؟ لەڕاســتیدا ئەمــە 
گوتــووە،  شــوێن  زۆر  لــە  ئــەوەم  گومانەکەیــە،  و  پرســیار 
بەشــێکی ئەناالیــزە، شــرۆڤەیە، بەشــێکی ڕاســتییە و ھەندێــک 

گومانیشــی تێدایــە.

ــەت  ــا و تەنان ــکا و ئەوروپ ــە، ئەمری ــتییە ئەمەی ــەوەی ڕاس ئ
ژاپۆنیــش نەیاندەویســت ئەنفــال بگاتــە دادگای نێودەوڵەتــی، 
کیمیاییــان  ســەرەتایی  مــەوادی  بۆخۆیــان  چونکــە  بۆچــی؟ 
)الھــای(  لــە  دادگاکــە  ئەگــەر  فرۆشــتبوو،  عێــراق  بــە 
ســەربەخۆ بەرێوەدەچــوو پارێزبەنــدی و قەرەبوشــی  بوایــە 
کۆمەڵێــک  ئەمــەش  لێدەکەوتــەوە،  کــورد  قوربانیانــی  بــۆ 
ئــەم  بۆئــەوەی  ئینجــا  دەنایــەوە،  بــۆ واڵتــان  سەریەشــەی 
بەرپرســیارێتی  و  نەکــەن  دروســت  بۆخۆیــان  سەریەشــەیە 
لــە  کــرد  پەلەیــان  خۆیــان  ئەســتۆی  نەخەنــە  یاســایش 
دامەزراندنــەوەی دەوڵەتــی عێــراق و دەرکردنــی یاســای ژمــارە 
(١٠(ی ســاڵی )٢٠٠٥( یــش . ئەمانــە ھەموویــان وەک دەڵێــن 
"کاڵوی کورد"یــان ناســی بــوو، دەیانزانــی بەکــەم قایــل دەبــن و 
گەلێکیــش مەمنــون و ڕزایــن. ئــەی باشــە لــە دادگای )الھــای( 
ئەنفــال و ھەڵەبجــە یەکایــی ببونایەتــەوە دەبــوو چەنــد 

دەوڵــەت تێوەبگلێــن؟ ھەمــووش دەبــوو قەرەبــوو بدەنــەوە ئــێ 
قەرەبــوش ھــەر پــارە و مــاددە نییــە بەرپرســیارێتی یاسایشــە.

زۆر  بەڵگــەی  بێگومــان  ھەیــە،  بەڵگــە  بــەوەی  ســەبارەت 
لەبەردەســتن، ڕەنگــە باشــترین بەڵگــەی باوەرپێکــراو دۆســێی 
ــن  ــە م ــۆ ک ــەی خ ــت، ئ ــدی بێ ــرات(ی ھۆڵن ــان ئان ــس ڤ )فران
بــاس ناکــەم، )تەنــاکا(  باســی ژاپــۆن دەکــەم لەخۆمــەوە 
ھاواڵتیەکــی ژاپۆنیــە و لــە دادگا ھاتــووە کەشــایەتی لەســەر 
ئــەو لەژاپــۆن  کــە  بازرگانــە ھۆڵندییەکــەدا و ســەلماندی 
مــەوادی کڕیــوە و بەعێراقــی فرۆشــتووە، بــەاڵم ژاپــۆن زۆر 
لــەو بەرپرســیارێتیە ڕزگارکــرد ھــەر زوو  زیرەکانــە خــۆی 
بڕیارێکــی دەکردبــوو كــەوا حكومەتــی ژاپــۆن لــە ڕێکەوتــی 
(٢٦-٧-١٩٨٤(ەوە فرۆشــتنی بەواڵتانــی ڕۆژھەالتــی ناوەڕاســت 
بەگشــتی و عێــراق و ئێــران بــە تایبەتــی قەدەغەكــردووە، 
ــوو كــەوا جەنگــی  ــەوەی كردب ــەوەی ژاپــۆن پێشــبینی ئ لەبەرئ
عێراق-ئێــران بــەرەو قوڵبوونــەوە و تاوانــی مرۆیــی ملدەنــێ.

خۆرئــاوای  ئەوروپــای  واڵتانــی  ژاپــۆن  بریارەکــەی  بــەاڵم 
نەگرتــەوە و فرۆشــتنی بــەوان ئــازاد بــوو. بریارەكــەش لــە 
نەتــەوە  داوای  و  ویســت  دەرچــووە،   )١٩٨٤ ئــازاری  (١٢ی 
بۆیــە  لەســەربووە.  ژاپۆنیشــی  واڵتــی  و  یەكگرتــووەكان 
یــان  عــەرەب  بۆنمونــە  ڕاســتەوخۆ  بازرگانێكــی  ئەگــەر 
فــارس یــان تــورک بوایــە ھەرگیــز واڵتــی ژاپــۆن مامەڵــەی 
)واتــا  ئــەو  بــەاڵم  نەدەكــرد.  لەگــەڵ  مادەكیمیاویەكانــی 
فرانــس ڤــان ئانراتــی ھۆڵنــدی( بەقژێكــی زەرد و چــاوی 
شــینەوە مامەڵــەی مــادە كیمیاویەكانــی دەكــردوو بــە نیازێكــی 
و  ژیــان  لــە  بەعســیانەوە  ناخێكــی  و  پەرســتانە  قازانــج 
ــووە  ــگ نەب ــەوە گرن ــەوەی بەالی ــوە و ئ ــی ڕوانی پەیوەندیەكان

بەھــای مــرۆڤ و زیندەگــی بــووە.

تــۆ تەماشــا بکــە مــەوادی ژاپۆنــی چــۆن گەیشــتووەتە عێــراق؟ 
ــەم  ــژەی ئ ــراق درێ ــە عێ ــۆن نەیویســتووە بگات ــدا ژاپ لەکاتێک
چیرۆکــە لــەالی )ئیشــرۆ تەناکا(یــە کــە لــە ھۆڵنــدا بــووە 

ــرات(ەوە. ــان ئان ــس ڤ ــەر )فران ــگ بەس ــایەتحاڵێکی گرن ش
)ئیشــۆ( لەدایــک بــووی ســالی )١٩٢٧(ی شــاری ئۆســاكاوایە 

(٤( جــار بەمەبەســتی گرتنــی فرانــس ڤــان ئەنــرات، لەگــەڵ 
ــەو  ــراوە، ئ ــدا ك ــۆی لەگەڵ ــی گفتوگ ــاكای ژاپۆن پۆلیســی ئۆس
بەتەمەنێكــی زۆرەوە ھەتاكــو ســاڵی )٢٠٠٥( لــە کۆمپانیایەکــی 
ژاپۆنیــدا کاری کــردووە، ســاڵی )١٩٩٨( بــۆ دواجــار، لەگــەڵ 
كــردووە.  گفتوگۆیــان  بەتەلەفــۆن  ئانــرات(  ڤــان  )فرانــس 
كالیفۆرنیــا  و  نیــورۆك  لــە  جارێــك  چەنــد  پێشــتریش 

یەكترییــان بینیــووە.

ڕێکەوتــی )٢-٦-٢٠٠٥( دادگایكردنــی )فرانــس ڤــان ئەنــرات( 
پیــرە  پیــاوە  ئــەم  لەگــەڵ  بەلێپرســینەوە  بــوو  تایبــەت 
ــەو  ــەن ئ ــاوی لەالی ــاددەی كیمی ــردن بەم ــە و بازرگانیك ژاپۆنی
گــەورە بازرگانــەوە، لێــرەدا ھەڵوەســتیەك گرنگــە ئەمجــارە 
بــۆ  دۆســێكدان  لــە  پێكــەوە  ھۆڵنــدی  و  كــورد  و  ژاپۆنیــی 
ــادەن،  ــە كــورد ئام لێپێچینــەوەی تاوانێكــی گــەورە دەرھــەق ب
تاوانــە  ئــەو  ھەمــوو  لــە  جیهــان  پێشــتر  دەزانــن  خۆتــان 
بێدەنــگ بــوو، لەســایەی ئــەو بێدەنگیەشــەوە دەبــوو ھەندێــک 
دەوڵــەت بــەدوای پینەكردنــی عەیــب و عارەكانیانــدا بگەڕێــن، 
ــدەن. دەنــا خێــرە پۆلیســی ژاپــۆن  ــا دەبێــت باجەكــەی ب دەن
لــە )تەنــاكا دەپرســێتەوە( و ڕەوانــەی ھۆڵنــدای دەكات؟! 
بێگومــان ھۆكارەكــەی ئەوەیــە ژاپــۆن دەیەوێــت لەكەیــەك لــە 
ڕوخســاری خــۆی داماڵــێ و بــە ئابــڕوی شــكاوەوە نەچێتــە نــاو 

دنیــای گلۆبالیزەیشــنەوە.

ڕەوت: ئازار و برینەکان، کارەســات و ڕوداوە جەرگبڕە مرۆیی 
و ژینگەییــەکان، ھــەر گونــد و الدێ و حەوشــەیەک، تۆمارێکــی 
مێژوویــن، گــۆڕە بــە کۆمەڵــەکان و ســەدان و ھــەزاران بەڵگــە 
و ئارشــیف ھــەن کــە دەیتوانــی ببێتــە ســەرەتایەکی نــوێ 
بــۆ ژیــان و کۆتایــی بــە جینۆســاید و قڕکــردن، نەدەبــوو 
وەک  ھێشــتا  دوبارەبونەوەیــان  ئەگــەری  و  کارەســاتەکان 
ئــەم  ڕاســتیەکەی  بمێنــێ.  ســەرمانەوە  بەســەر  مۆتەکــە 
ناوچەیــە ھێشــتا لــە نێــو درێژکراوەیــی ئــەم مەرگەســاتەدایە، 
ھێزێکــی  چ  چییــە؟  ڕزگاری  ڕێــگای  ئەوەیــە،  پرســیارەکە 
لــەو  کۆمەڵگایانــە  ئــەم  دەتوانێــت  کۆمەاڵیەتی-سیاســی 

مەترســیە جددیانــە ئــازاد بــکات؟

کوردســتان  خەڵکــی  ئــەوەی  لەڕاســتیدا  محمــەد:  عومــەر 
خۆیەتــی،  ھۆشــیاری  دەخاتــەوە،  دور  مەترســیانە  لــەم 
لــەڕوداوەکان،  ھەڵوەســتە  ڕابــوردوو  لــە  وەرگرتــن  پەنــد 
بەرپرســیارێتی  ھــەر  ئەمــە  ناوخــۆ،  شــەڕی  بەتایبەتیــش 
بزوتنــەوەی  ئەخاقیشــە،  بەرپرســیارێتی  نیــە  سیاســی 
بەتایبەتیــش  تاوانانــە  ئــەم  لــەدوای  دەبــوو  کوردایەتــی 
سیاســەت  فیــری  )١٩٩١(دا  ســاڵی  ڕەخســاوی  لەدەرفەتــی 
بوایــە، بــەاڵم ئــەوەی نەیتوانــی ھیــچ لــەم دەرفەتــە بچنێتــەوە 
ئــەوە بــوو کــە دونیابینــی ســەرانی حزبــە کوردســتانیەکان بــێ 
ڕوئیــا و بــێ ئایدیــای قــوڵ بــوون، لــە سیاســەتدا بەرژەوەنــدی 
خــواز و لــە داواکاریــدا بــێ ئەزمــون و شــەرمن بــوون. )برێمــەر( 
بەڕاشــکاوی لــە بیرەوەرییەکانیــدا )ســاڵەکەم لــە عێــراق( 
نوســیوێتی لــە داواکاری کــوردەکان تۆقــی بــووم وامزانــی داوای 
داوای  ئــەوان  بــەاڵم  دەکــەن،  ســەربەخۆیی  و  جیابوونــەوە 
ــان کــرد. کەواتــە ســەرانی حزبــە قەومیــەکان بەشــوێن  پارەی
مافــە سیاســیەکانی کــورد و مافــی چارەنوســی کــوردەوە نەبــوون 

لــە عێراقــدا بەڵکــو بــەدوای پشــک و پــارەوە بــوون.

لەڕاســتیدا خەڵکــی کوردســتانیش ھۆکارێــک بــوون کــە ڕیشــی 
خۆیــان دایــەوە دەســت ھەمــان ئــەو ھێــزەی کــە بوونــە ھــۆکاری 
ئەنفــال و کیمیابــاران و لەدەرفەتــی ڕەخساویشــدا ھیچیــان 
بــۆ داوا نەکــرد، ئــەوان وەک نەیانتوانــی خەڵــک بپارێــزن، 
نەشــیانتوانی وەفــاداری ئــەو ھەمــوو زیانــە مرۆیــی و ماڵییــەی 
خەڵــک بــن، دەبــوو خەڵکــی کوردســتان تێبــگات ئــەو ھێزانــەی 
مافەکانیــان  و  کــورد  ھەڵگرتــووە،  کوردایەتیــان  دروشــمی 
بــەالوە گرنــگ نیــە، بەڵکــو دۆســێی کــورد بــۆ ئــەوان بزنێــس 
و مامەڵــە و ســەودای بازرگانــی سیاســیە. ئــەوان بەھــەزار 
فاکتــەر و ئامــاژە ســەلماندویانە خەڵکــی کوردســتان و "خوێنــی 
بــەالی  بێبایەخــە،  و  ھــەرزان  بــەالوە  کورد"یــان  خەڵکــی 
داڵدەنــەدەن،  ئەنفــال  تۆمەتبارانــی  نەیانتوانــی  کەمــەوە 
تەنانــەت کــە دادگا داوای کــردن نەیانهێشــت دادگایــی بکرێــن.

بزوتنــەوەی  کــە حزبەکانــی  ئەوەیــە  ئاکامــی  ئەمــە  ئیــدی 
کوردایەتــی توانیویانــە بــە زەبــری چــەک و بــە ھرەبــەرداری 
ڕابــەر  و  ســەرۆک  وەک  خۆیــان  نەتەوایەتــی  ســتەمی  لــە 
داســەپێنن بەســەر خەڵکــی کوردســتاندا، وە جــاش و کۆنــە 
ــەوە،  ــدا جێبکەن ــی خۆیان ــزی حزبایەت ــە ڕی بەعســیەکانیش ل
ــە  ــەم حزبان ــرێ ئ ــە نازان ــت ک ــاوای لێدێ ــوس ئ ــارە چارەن دی
خراپیــان  پێشــهاتێکی  چ  ڕوبــەروی  و  دەبــەن  بۆکوێیــان 

دەکەنــەوە.

و  بخــات  ڕێــک  خــۆی  دەبێــت  خەڵــک  مــن  بەبــروای  بۆیــە 
لــەم  خــۆی  جیــاوازەوە  تــەواو  و  ڕوون  سیاســی  بەدیدێکــی 
ــێ  ــەوە و تێبکۆش ــی جیابکات ــەوەی کوردایەت ــە و بزوتن حزبان
بــۆ دامەزراندنــی کۆمەڵگەیەکــی ئــازاد و ھۆشــیار و شــکۆمەند.

سەرەتای مارسی ٢٠٢١

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
عومەر محمەد قادر
•ساڵی ١٩٦٨ لەدایكبووە.

ھەیــە،  فلمســازی  لەھونــەری  وبەکەلۆریســی  شــانۆ  لەھونــەری  دبلۆمــی   
سەرنوســەری گۆڤــاری ئەنفالســتانە، ھەشــت ســاڵ بەڕێوەبــەری ناوەنــدی چــاک 
بــووە لەکوردســتان. شــەرەفی ئەندامــی فەخــری لــە کۆمەڵەکانــی ئەنفــال و 
ــۆ ناوچــە  ــە ب ــۆردی ڕێکخــراوەی ســپی ی ــی ب ــی پێبەخشــراوە. ئەندام کیمیاباران
کیمیابارانەکراوەکانــی کوردســتان. ئەندامــی ڕێکخــراوی ئازادبوون-بــۆ مافەکانــی 
مڕۆڤ.سەرپەرشــتی چەندەیــن پــرۆژەی فریاگــوزاری و ھۆشــیاری بــۆ قوربانیانــی 
کیمبارانــەکان وئەنفالکراوەکانــی کــردووە.  خۆبەخشــانە لــە بــواری پەروەردەیــی 
ــس و  ــن کۆنفران ــە چەندی ــان کاردەکات. ل ــەس وکاری قوربانی ــۆ ک ــایی ب و یاس
کۆنگــرەی تایبــەت بــە ئەنفــال و جینۆســاید  توێژینەوەکانــی پێشــکەش کــردووە.  
شــەش کتیبــی چاپکــراوی لــە بــواری  تاوانــی ئەنفــال وکیمیابــاران باڵوکردۆتــەوە 

و حــەوت کتێبــی  بــۆ چــاپ ئامــادەن.

برینە قوڵ و ســارێژ نەبووەکانی ئەنفال و 
کیمیاباران

چاوپێکەوتــن لەگــەڵ عەلی مەحمود

ڕەوت: زۆر زۆر ســوپاس بــۆ ھاوڕێیــەک ھەمیشــە گــەش و پــڕ 
ووزە بۆ کێشــە و دۆزی چەوســاوەکان. ســوپاس بۆ دەربەســتیت 
بــە برینــە قــوڵ و ســارێژ نەبوەکانــی ئەنفــال و کیمیابــاران.

ــی  ــە دوای ــەی ک ــەو الوان ــۆ ئ ــت ب ــەرەتا دەمانەوێ ــیاری س پرس
ــدا؟،  ــی ئەنفــال بۆچــی ڕووی ــوون، تاوان ــە دایــک ب ئەنفــال ل
پرۆســەکە چــۆن بــوو؟ وە تــەواوی ئــەو کەســانەی کــە بــەر ئــەو 

شــااڵوی مەرگــی بــە کۆمەڵــە کەوتــن چەنــد بــوو؟

عەلــی مەحمــود: ئەنفــال لــە نێــوان دوو سێشــەمەی ســاڵی 
(١٩٨٨(دا ئەنجامــدرا، لــە ڕۆژی سێشــەممە  ڕێکەوتــی )٢٣-٢-
١٩٨٨( بۆ سێشــەمەی رێکەوتی )٦-٩-١٩٨٨(، بە )٨( قۆناغ 
و لــە )٦( جوگرافیــای جیــای کوردســتان، ئۆپەراســیۆنی مــاوە 
بەرفراوانــی و سســتەماتیکی )١٩٧( ڕۆژەی بــە نەخشــە بــوو، 
نــەک ئۆپەراســیۆنی کتوپــڕ، پێــش دەســتپێکی مەبەســت ھەبووە 
لــە ئەنجامدانــی، ئەویــش ســزادان و لەناوبردنــی بــە کۆمەڵــی 
ئــەو مرۆڤانــەی لــە ناوچەیەکــی جوگرافیــای قەدەغەکــراوی 
بــۆ  جیاکرابونــەوە  خەڵکەکــەی  دەژێــن،  دەستنیشــانکراو 
ســزادان، خرانــە دەرەوەی بازنــەی  ئامارکردنــەوە و لــە مافــی 

ھاوواڵتیبــون ســڕا بونــەوە.

کلدانــی  و  ئاشــور  ھاواڵتــی   )١٥٢( ئەنفالکراوانــدا  لەنــاو 
کریســتان و )١٨٣( ھاوواڵتــی ئێزیــدی  ھــەن، ڕێکخــراوی 
لەســەر  کــردووە  مەیدانــی  کاری  کــە  ۆچ(  ڕایــت  )ھیومــان 
ئەنفــال لــە ڕاپۆرتەکــەی خۆیــدا ژمــارەی ئەنفالکــراوان  لــە 
نێــوان )٥٠،٠٠٠( بــۆ )١٠٠،٠٠٠( و زیاتریــش دیاریکــردووە، 
)عەلــی حەســەن مەجید(یــش کــە بکــەری تاوانەکەیــە بــە 
لێبوردنــی  )ڕێکخــراوی  دیاریکــردووە،  کەســی   )١٠٠،٠٠٠)
جیهانــی(ش لیســتی )١٧،٠٠٠( نــاوی ئەنفالکراوانــی الیــە، 
ڕاپۆرتــی دەســتەی پارێزەرانــی بەرگریــکاری قوربانیــەکان لــە 
دۆســیەی تاوانــی ئەنفــال بــۆ چــوار قۆناغــی ئەنفــال "٢-٣-٤-
٥-٦-٧"، چــوار ژمارەیــان باڵوکردۆتــەوە لــە بەرگرینامەکــەی 
خۆیــان "٢٨،٧٧٧" ئەنفالــی ســێ، )١٧،٣٤٠( ئەنفالــی پێنــج 
 )٢٨،٥٥٠( دوو،  ئەنفالــی    )٢١،٩١١( حــەوت،  و  شــەش  و 

ئەنفالــی چــوار.

ســەرکردەی  واژۆی  بــە  بەڵگەنامەیــەک  بەپێــی   ھەروەھــا 
ئەلــزەرب(،  محەمــەد  )یوســف  ڕوکــن  لیــوا  ئۆپەراســیۆن 
فەرمانــدەی لەشــکری پێنــج لــە جــۆری )ئــەو پــەڕی  نهێنــی 
 و تایبــەت( بــە ژمــارە )ح٢ ٢٤٢٢( لــە )٢٥ ک.١. ١٩٨٨( 
لــە  دیاریکــروە  نــاردووە،  ســوپای  گشــتی  فەرماندەیــی  بــۆ 
ــی ھەشــتدا )١٣،٥٥٣( کــەس دەســتگیرکراون،  شــااڵوی ئەنفال
وە بەپێــی بەڵگەنامــەی بەڕێوەبەرایەتــی ئەمنــی ســلێمانی 
ــەری  ــۆ بەڕێوەب ــارە )٢٥١٦٣(ی ڕێکەوتــی )٢٩-١٠-١٩٨٨( ب ژم
ــەس  ــت )٩،٠٣٠( ک ــاردووە دەڵێ ــی ن ــەی ئۆتۆنۆم ــی ناوچ ئەمن
لــە ئەنفالــەکان دەســتگیر کــراون، بەمــەش  تەنهــا بــە پێــی 
کــەس   )٢٢،٥٨٣( دەردەکەوێــت  بەڵگەنامەیــە   دوو  ئــەم 

ئەنفالکــراون.

لــە کوردســتانیش ژمارەکــە بــە )١٨٢،٠٠٠( کــەس  دیاریکــراوە. 
تــا ئێســتا ئامارێکــی وردی فەڕمــی باڵوکــراوە لەبەردەســتدا 
و   قوتابخانــە  و   ڕوخــاو  الدێــی   بــۆ  تەنانــەت  نییــە، 

مزگەوتەکانیــش. و   نەخۆشــخانە 

کــۆی  مــرۆڤ،  کۆمەڵکــوژی  وێــڕای  ئەنفالــدا  پرۆســەی  لــە 
گشــتی )٢،٤٥١(  گونــد لــە ناویانــدا )٣١( گونــدی کریســتان 
خاپــور کــران، )٤( قــەزا، )٣٠( ناحیــە، )٢٠٢٧( مزگــەوت 
و  ســەرەتایی  قوتابخانــەی   )١٣٤٤( و  کەنیســە   )٢٧( و 
ناوەنــدی و )٢٧٠( نەخۆشــخانە ڕوخێنــران، لــە گــەڵ ئــەو 
ــد  ــتی )٤٠٤٩( گون ــۆی گش ــران، ک ــران ک ــتر وێ ــەی پێش گوندان
لــە کوردســتاندا لــە الیــەن حکومەتــی عێرقیــەوە  خاپــور کــرا،  
کــە )٧٤٢( گونــدی لــە نێــوان ســااڵنی )١٩٧٤( بــۆ )١٩٧٩( 
خاپــور کرابــوون، لــە ھەرســێ پارێــزگای ھەولێــر و ســلێمانی 
و دھــۆک تەنهــا )٦٧٣( گونــد بــە پێــوە مابــوون، بەشــی زۆری 
ئەمانــەش بــە پێــی بڕیــاری )٣٤٣٨(ی مەکتەبــی باکــووری 
حیزبــی بەعــس، فەرمانــی چۆڵکــردن و خڕکردنەوەیــان بــۆ 
دەرچــوو بــۆ ڕێگــەدان بــە دروســتکردنی بەنــداوی بێخمــە لەســەر 
زێــی گــەورە، زیاتــر لە)٤٥٠(یــان لــە ئاکــرێ و مەخمــور و 
ســورچیەکانی  گونــدی  )٣٠٠(یــان  نزیــک  بــوون،  ھەولێــر 
ئاکــرێ بــوون، لــە )کانوونــی یەکەمــی ١٩٨٨(دا، )١٤( گونــدی 
)١٥-٤-١٩٨٩(ش  ڕێکەوتــی  لــە  ڕوخێنــرا،  حەریــر  دەشــتی 
بڕیــاری ڕوخاندنــی گوندەکانــی برادۆســتی و دۆڵەمــەڕی نزیــک 
لــە حکومــەت دران، پێــش ڕاپەڕیــن ھەندێــک پێیــان وایــە 
تەنهــا تەنهــا )٣٤٨( گونــد لــە کوردســتان مابــوون ئەوانیــش 
خەڵکەکــەی چەکــداری حکومــەت بــوون، دوای ئەنفــال، یــەک 
لــە پارێزگاکانــی کەرکــوک و دیالــە و  گونــدی کوردنشــین 
ســەالحەدین و موســڵ نەمــان، )٤٢،٤٨٨( کیلۆمەتــر چوارجــار 

ــرا. ــب ک خــاک تەعری

لــە   ،)٦-٣-١٩٨٨( بــۆ  )٢٣-٢-١٩٨٨(ەوە   رێکەوتــی  لــە 
چوارچێــوەی ئۆپەراســیۆنەکانی ئەنفالــدا، النــی کــەم )٤٨( 
تایبەتــی   چەکــی  بــە  زیاتــر   گونــد   )١٥٢( لــە  جــار،  
کیمیــاوی "گازی خــەردەل، مێشــک، ســارین" دراوە و ھــەزاران 
پێشــتر  ئەوانــەی  لــە  جگــە  لێکەوتۆتــەوە،  قوربانــی 
کیمیــاوی  چەکــی  بەکارھێنانــی  ئامانجــی  ئەنجامــدران، 
کۆمەڵکوژیکردنــی  ســڤیل  گوندنشــینانی  بــە  بەرامبــەر 
ڕاســتەوخۆیانە، بــۆ قەاڵچۆکردنــی ھەمــووە لــەو جوگرافیــا 
ــە  ــی شــاری ھەڵەبجــە  ک ــڕای  کیمیابارانکردن ــراوە، وێ داریک
قوربانــی  شــاری  یەکــەم  وەک  گینــزەوە  پەرتووکــی  چــووە 
چەکــی کیمیــاوی کــە زۆرتریــن ژمــارەی مرۆڤــی تێــدا کوژرابێــت 
لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا کــە لــە کات و ســاتی ئەنفالــی 

بــە  قوربانیەکانیشــی  ھەرچەنــدە  ئەنجامــدرا،  یەکــدا 
(٤٠٠٠( ھەژمارکــراوە نــەک )٥٠٠٠( کــەس، و وێــڕای مردنــی 
بریندارەکانــی دواتریشــی و یاخــود ئەوانەشــی لــەو چرکــە 
ســاتەدا مــردن بــەاڵم ھاوواڵتــی خــودی شــارەکە نەبــوون و 

ئێرانیشــەوە. ســەربازانی  بــە  ئامــارەوە  نەچوونــە 

ڕەوت: ناســینی تاوانــی ئەنفــال چ وەک تاوانێکــی گــەورەی دژە 
ئینســانی لەالیــەن کۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی یــەوە، چ پرۆســەی 
ناســاندنی تاوانــی ئەنفــال بــە جینۆســاید لــە الیــەن دامەزراوە 
و دەوڵەتــەکان و نێوەنــدە جیهانیەکانــەوە بایەخێکــی یەکجــار 
گــەورەی سیاســی ھەیــە، بەڕێزتــان تەمەنێکــە لــەو پێنــاوەدا 
خەبــات درێــژە پیــدەدەن، چیتــان کــردووە؟ بەکوێ گەیشــتوون؟ 

ڕێگرییەکانتــان چییــە ؟ ئاینــدە چــۆن دەبینــن؟

عەلــی مەحمــود: لــەم بــوارەدا کاری زۆر بــاش کــراوە، بــە 
ــە  تایبــەت )ڕێکخــراوی چــاک( کاری مێژویــی گــەورەی کــرد ل
ئاســتی پەرلەمانــەکان، لــە ئاســتی حکومــەت و دادگاییــش  
پرۆســەی دادگاییکردنــی بازرگانــی چەکــی کیمیــاوی ھۆڵەنــدی 
ــە  ــوو، تاوانەک ــەزن ب ــەیەکی م ــرات( پرۆس ــان ئان ــس ڤ )فران
ــی دژ بــە  ــگ و تاوان ــا وەک تاوانــی جەن لــە ئاســتی ئەوروپ
مرۆڤایەتــی ناســێنرا، دەکــرا کاری زۆر باشــتر بکرێــت بەھــۆی 
بوونــی مــۆرەی گــەورەی تاوانەکــە لــە دەرەوەی واڵت، وەلــێ 
ــە  ــی حکومەتــی ھەرێمــی کوردســتان ن بەھــۆی ھــاوکار نەبوون
توانــرا. دەتوانــرا )وەفیــق ســامەرائی(  لــە لەنــدەن، )نیعمــە 
فــارس محیــاوی( لــە نەمســا، )مــەال عوزێــر( کــە قوربانیــان لە 
ھۆڵەنــدا ســکااڵیان دژی تۆمــار کردبــوو، بکرانایــە ھۆکارێــک 
بــۆ ئــەوەی ئەنفــال تــا ئاســتی تاوانــە ناســراوەکانی جیهــان 

ــەوە. ــەرز بکرێت ــەکان ب ــوژی ئەرمەن ھۆلۆکۆســت و کۆمەڵک

ڕەوت: تــۆ لــە زۆرێــک کۆنفرەنــس و کۆنگرەکانــی تایبــەت 
گشــتیت  شــارەزاییەکی  بوویــت،  بەشــدار  جینۆســاید  بــە 
و  وتــار  چەندیــن  بــارەوە  لــەو  و  ھەیــە  بارەیانــەوە  لــە 
لێکۆلینــەوەت نوســیوە: ئایــا تایبەتمەندییــە جەوھەرییەکانــی 
ئــەم تاوانانــە چیــن؟ ئایــا پەیوەندییەکیــان بــە ئایدیۆلــۆژی و 

ھەیــە؟ ناسیۆنالیســتیەکانەوە  و  ئاینــی  سیاســاتە 

عەلــی مەحمــود: تاوانــی ئەنفــال چەنــدە  پەیوەنــدی بــە 
ھێنــدەش  ھەیــە،   بەعســەوە  فاشیســتانەی  ئایدۆلۆجــی 
بــە دەســت تێکەڵکردنــی ھەندێــک الیــەن وەک  پەیوەنــدی 
ــە  ــامییەوە ھەی ــەوەی ئیس ــی، حســک، بزووتن ــی، پارت یەکێت
لەگــەڵ ئێــران و ئەنجامدانــی شــەڕی ھاوبــەش، ئــەو شــەڕانە  
جینۆســاید  بەعســەوە   فاشــیزمی  دەســت  دایــە  بەھانەیــان 
ئەنجــام بــدات، ھەرچەنــدە بەھانــە ھەرچییــەک بێــت، تــاوان 
ھــەر تاوانــە و لــە ڕووی یاســاییەوە  پێناســەکە، حەقیقەتــی 

تاوانەکــە ناگۆڕێــت.

ئۆپەراســیۆنی ئەنفــال  لــە ســەرەتادا بەنــاوی  )محەمــەد  
ڕەســول اڵلــە(  ئەنجامــدرا،  دواتــر لــە کۆتایــی ئۆپەراســیۆنی 
جەنابــی(  ســاجد  )کەمــاڵ  الیــەن  لــە  یەکــدا،  ئەنفالــی 
ــەی  ــەوە، ناوەک ــوپای عێراقیی ــی س ــی یەک ــەرکردەی فەیلەق س
ــورەتی  ــاوی س ــە  ن ــال، ک ــیۆنی ئەنف ــۆ ئۆپەراس ــت ب دەگۆڕدرێ
ھەشــتەمی  قورئانــە و بــە مانــای دەســتکەوتی جەنــگ دێــت، 
بــەاڵم بــە مەرجێــک لــە بــێ بــاوەڕان و لــە گۆڕەپانــی جەنگــدا 
بــە دەســت ھێنــرا بێــت، بەمــەش ھــەزاران مزگــەوت و دەیــان 
تەکیــە و مەرقــەد و ئارامــگای پیاوچــاکان و ئەســحابەکان 
لــە ژێــر نــاوی ئەنفالــدا ڕوخێنــران، ماڵــە ســەید زادە و شــێخ  
زادە و مــەال و حاجــی و پیــاو چــاکان و گیــان بــە دەســتنوێژان 

تــااڵن کــران.

بیــری  ناسیۆنالســتی تەوزیفــی   دەبینیــن ھێزێکــی  لێــرەدا 
ــان  ــری ھەم ــە ھەڵگ ــک ک ــوژی گەلێ ــۆ کۆمەڵک ــی دەکات ب ئاین

ناســنامەیە.

مامەڵــەی  کــوردی؟  دەســەاڵتی  و  ئەنفــال  تاوانــی  ڕەوت: 
بزنســی ئــەم دۆزە؟ پەیوەنــدی تاوانــی ئەنفــال و ھەڵوێســت و 

ئەرکەکانــی بزوتنــەوەی چــەپ چــۆن لێکدەدەیتــەوە؟

مێــژووی  لــە  حکومــەت  بێدەربەرســتترین  مەحمــود:  عەلــی 
قڕکــردن  پرۆســەی  کۆمەڵێــک  بــە  بەرامبــەر  مرۆڤایەتــی 
ــی  ــۆ ئەنجامدان ــۆکارن ب ــیان ھ ــۆ خۆش ــەاڵتدارەکانی ب ــە ەس ک
وەک  جینۆســاید  ئــەوان  کوردســتانە،  ھەرێمــی  حکومەتــی 
داخیلەیــەک بــەکار دەھێنــن بــۆ دەســت کــەوت، تەنانــەت ڕێــز 

لــە ھەســت و کەرامەتــی قوربانیانیــش  ناگــرن.

چــەپ  لــە ڕابــردوودا ھــۆکاری ئەنفــال نەبوونــە، چەپــەکان  
لــە ســەروبەندی ئەنفالــدا نــەک بەشــێک نەبــوون لــەو شــەڕە 
و  ئێــران  لــە  بەڵکــە  عێــراق،  ئێــران  کۆنەپەرســتانەیەی 
عێــراق  ئــااڵی ڕاوەســتانی دەســت بەجێــی شــەڕیان  بــەرز 
کــردەوە،  لــە ئێستاشــدا  ھێــزە دەســەاڵتدارەکان کــە سازشــی 
پێــوە دەکــەن، لــە ڕووی بژێوییــەوە کەســوکاری قوربانیــان 
ژیانێکــی کولەمەرگــی دەژێــن، ئەرکــی چەپــە داکۆکــی لــە مافــە 
یاســاییەکان و بژێــوی ئــەم توێــژە  بــکات، بەرامبــەر بــەم 

کەیســە مرۆییــە دەربەســتانەتر ھەڵوێســت وەربگرێــت.
سەرەتای مارسی ٢٠٢١

-.-.-.-.-.-.-

عەلی محەمەد مەحمود:

ھەڵســوڕاوێکی دیــاری سۆشیالیســتی و بزوتنــەوەی چــەپ و ئازادیخوازییــە، 
لەســەرەتای الوییــەوە تێکــەڵ بــە ژیانــی سیاســی بــووە.

بەشــداری چەندیــن خۆپیشــاندانی خوێندکارانــی زانکــۆی ســەالحەدین بــووە لــە 
ســەردەمی بەعــس. لەگــەڵ چەنــد ھەڵســوراوێکی تــردا یەکەمیــن کۆمەڵەیــان 
ھەولێــر  لــە   ١٩٩٢ لەســاڵی  کوردســتان(  ئاوارەکانــی  )کۆمەڵــەی  بەنــاوی 

دامەزرانــدووە.

ئەندامــی )ناوەنــدی ســەردەم( بــووە، ســەرۆکی )ڕێکخــراوی چــاک( بــووە، دەیــان 
لێکۆڵینــەوە و چەندیــن کتێبــی نوســیوە.

ھەڵســوڕاوێکی بەرچــاوی ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانەکان بــووە لــەدژی شــەڕی 
ــن  ــەداری چەندی ــەدژی ھــەژاری و ن ــی و ئیســامیەکان. ل ــە قەوم ــی حزب نێوخۆی
کەمپینــی بەڕێخســتووە. ئاکتفیســتێکی ماندونەناســی بــە جینوســاید ناســینی 

ــەوە. ــو دەوڵەتیی ــگای نێ ــەن کۆمەڵ ــە لەالی ــال و ھەڵەبجەی ــی ئەنف تاوان
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات10 ژمارە١١  مارتی٢٠٢١ 

کیمیابــاران لــە ھەڵەبجە بەردەوامە
ھیدایــەت مەال عەلی

تاوانــی  بەســەر  ســاڵ   )٣٣( بــە  نزیــک   )١٦-٣-٢٠٢١)
دەســتەاڵتی  بەســەر  ســاڵ   )٣٠( و  کیمیابارانــی ھەڵەبجــە 
حیزبەکانــی بزووتنــەوەی کوردایەتــی و ھاوپەیمانەکانیانــدا 
تێدەپەڕێــت لــە کوردســتان، تاوانــی کیمیابارانــی ھەڵەبجــە 
یەکێکــە لــە کۆمەڵکوژیەکانــی ســەدەی ڕابــووردوو کــە لەالیــەن 
دەســتەاڵتێکی ڕەش و ســەرکووتگەری وەک حیزبــی بەعســەوە 

ئەنجامــدرا.

تاوانــی کیمیابارانــی ھەڵەبجــە بەرئەنجامــی کۆبوونــەوەی 
و  ناوچــەی  و  جیهانــی  ھێــزە  ھاوبەشــی  بەرژەوەندییەکــی 
ناوخۆییــەکان بــوو، کــە لــە فۆڕمــدا لــە شــێوازی شــەڕ و 
ملمانێــدا دژبەیــەک دەردەکەووتــن، بــەاڵم لــە ناوەڕۆکــدا ھــەر 
ــوری  ــۆ مســۆگەرکردنی ئامانجێکــی ئاب ــە ب ــەم ھێزان یەکێــک ل
و سیاســی و چینایەتــی ئاگــری ئــەم تاوانەیــان جۆشــدەدا.

دەوڵەتــە ســەرمایەدارە گــەورەکان بــۆ ســاغکردنەوەی چــەک و 
کەرەســتەی ســەربازی و تاقیکردنــەوەی گازە ژەھراوییەکانیــان 
بەکااڵکردنیــان  بــۆ  کاریگەرییەکانــی  مســۆگەرکردنی  و 
بــۆ  ھەبــوو  بەتاقیگەیــەک  پێوویســتیان  لەبازاڕەکانــدا، 
بــە  پێوویســتان  ھەمانــکات  پرۆســەیە،  ئــەم  ئەنجامدانــی 
و  کۆمەاڵیەتــی  پێگــەی  و  ســەربازی  ھاوســەنگی  ڕاگرتنــی 
ئابووریــان ھەبــوو لــە ناوچەکــەدا، شــەڕی ٨ ســاڵەی ئێــران و 
عێــراق و ھەڵەبجــە کەرەســتە و جوگرافیایــی یەکایکردنــەوەی 

ئــەم ھاوکێشــەیەبوو.

تاوانــی کیمیابارانــی ھەڵەبجــە دۆســییەکی گــەورەی جیهانــی 
و ناوچــەی و ناوخۆیــە، وەک چــۆن دۆســییەکی سیاســی و 
ئینســانی و کۆمەاڵیەتیە، )٣٣( ســاڵە ھێزە بەشــداربووەکانی 
ئــەم تاوانــە ھــەر ھێزێکیــان بەپێــی پێگــە و جێگاوڕێــگای 
ســەربازی و ئابــوری و بەرژەوەندییەکانیــان بــۆ بەشــداری لــە 
تاوانەکــەدا، ھــەوڵ و کۆششــێکی مەزنیــان بەڕێکخســتووە بــۆ 
ئاوەژووکردنــەوەی ئــەم تاوانــە گەورەیــە و ســنووردارکردنی 
ڕەھەنــدە فراوانەکانــی ئــەم کۆمەڵکوژیــە گەورەیــە لــە ئاســتە 

ــدا. جیاوازەکان

ــی  ــی کیمیاباران ــەوەی تاوان ــی کردن ــەدان و ناوخۆی لەمەنگەن

►►►

کۆمەڵگــەی ئێمــە پڕیەتــی لە کارەســاتی گەورە، دەســەاڵتێکی 
بێــکاری،  لــە   گــەورە  لەشــکەرێکی  ســەرکوتگەر،  و  دز 
کۆمەاڵیەتــی،  گــەورەی  ڕەشــبینیەکی  زۆر،  ھەژاریەکــی 
ھەڕەشــەکانی  چینایەتیــەکان،  جیــاوازە  گەورەبوونــی 
خەڵکــی  بــە  تەنگــی  تــر  بەدبەختــی  زۆر  و  دەوروبــەر 
کوردســتان ھەڵچنیــووە، ئــەوەی جێگــەی تێرامانــە ئەوەیــە 
کــە ئــەم کێشــە گــەورە کۆمەاڵیەتیانــە ھیچــکات نەیانتوانیــوە 
بچووکتریــن ھەژانــدن لــە ناخــی خەڵکــی کوردســتاندا دروســت 
ــۆ،  ــێ ســەروو ئەژن ــی ئاســایی کەم ــەاڵم تەنوورەیەک بکــەن! ب
چــاوو و گوێــی گــەورە بچــووك، ژن و پیــاو، ئیســامی و 
عەلمانــی، مێدیــای ڕەســمی و حزبــی، قــۆاڵغ دەکات و تــۆڕە 
کۆمەاڵیەتیــەکان پــڕ دەبــن لە گوتـــاری ھەڕەشــە و ســوکایەتی 
و جنێــودان و لێرەشــەوە ناتالیــا دەبێتــە ڕەمــزی ســوکایەتی 
کــردن بــە "کولتــوری کۆمەاڵیەتیمــان"! ناچــار ئەویــش لــە 
ترســی ئــەو "خەتــا" گەورەیەیــەی کــە لــە دەرکەوتنــی کەمێــك 
ــوردن  ــك داوای لێب ــە پەیامێ ــی ب ــی جەســتەی کردوویەت ڕووت
بــکات. شــار ووردە ووردە خامــۆش دەبێتــەوە و دەچێتــەوە نــاو 
خــەوە ورچانەکــەی خــۆی و لــە چاوەڕوانــی شــۆکێکی تــر، درزی 
نێــوان ســنگی خانمێکــی تــر یــان فەتحــەی تەنوورەیەکــی بــێ 

ــێنێتەوە! ــە خــەو ھەڵیس ــا ل ــر، ت ــی ت ئەدەب

چــی وا دەکات مەســەلە چارەنووسســازەکانی خەڵــك ھیــچ 
پەرچەکردارێــك لــە نــاو ھیــچ کەســێکدا دروســت ناکــەن بــەاڵم 
بەشــێك لــە جەســتەی ڕووت ئــەو ھەمــوو ھەڵــاڵ کۆمەاڵیەتیــە 
دەنێتــەوە؟ کێــن ئەوانــەی بینــای فۆرمــی جەســتەی ژن دەکــەن 
و نایانەوێــت لــەو قاڵبــە تەقلیدییــە دەربچێــت کــە ئاییــن و 

نەریتــی خێــڵ دیاریــان کــردووە؟

لێــرەدا مەبەســت لــە جەســتە، جەســتەی بایۆلــۆژی نییــە، 
چــۆڵ  خــۆی  جێگــەی  دەمێکــە  بایۆلــۆژی  جەســتەی  چونکــە 
ــی  ــتەی فەرھەنگ ــە جەس ــە ب ــر ک ــتەیەکی ت ــۆ جەس ــردووە ب ک
دەناســرێت وەك فۆکــۆ دەڵــێ جەســتە تێکســتێکە و فەرھەنــگ 
ــتەی  ــی خــۆی و جەس ــیاقەدا خاوەن ــەم س ــێتەوە. ژن ل دەینوس
خــۆی نییــە، بەڵکــو کائینێکــی شــەھوانیە و دەبێــت کۆنتــرۆڵ 

ــت! بکرێ

جلوبەرگ وەك ڕەمز
کۆمەاڵیەتــی  و  ڕەمــزی  مانایەکــی  بــەرگ  و  جــل  پۆشــینی 
گــەورەی ھەیــە، جلوبــەرگ ڕوخســاری جەســتە ھەڵدگرێــت و 

ھەردووکیشــیان بەیەکــەوە شــوناس دەدەنــە خــود.

بــە  و  نابێــت  دایــك  لــە  جلوبەرگــەوە  بــە  کــەس  ھیــچ 
بەپێــی  تەنانــەت  خــاك،  ژێــر  ناخرێتــە  جلوبەرگیشــەوە 
دیــدگای ئایینەکانیــش، مــرۆڤ بــە ڕووتــی دەچــــێتەوە بــەردەم 
پرســی  لــە  و  ئێســتادا  لــە  ئێمــە  ئەگەرچــی  خوداوەنــد! 
تەنوورەکــەی ناتالیــادا لەبــەردەم پرســیاری "ڕووتبوونــەوە"دا 
نیــن. ڕووتبوونــەوە بــە کورتــی یانــی نەپۆشــینی جــل وبــەرگ. 
حاڵەتێکی ئاســایی مرۆڤ بووە پێش دۆزینەوەی پۆشـــاك. لە 
ئێســتادا کــەم کــەس ھەیــە لەبەرچــاوی ئــەوی دی خــۆی ڕووت 
بکاتــەوە. ئەگەرچــی زۆر دەمێــك نییــە لــە ھەنــدێ واڵتانــی 
رۆژئــاوا لــە الیــەن ھەنــدێ گروپــەوە گەڕانەوەیــەك ھەیــە بــۆ 
ڕووتبوونــەوە، ئــەم گروپانــە خۆیــان وەك ڕەوتێکــی "سروشــت 
گەڕانــەوە  بــۆ  ]بزووتنەوەیەکــە  دەکــەن.  پێناســە  گــەرا" 
بــۆ سروشــتی مــرۆڤ و دەرچوونــە لــە قاڵبــە ساخــــتەکانی 
لــەم  ڕووتبوونــەوە  ســەرمایەداریی[  مۆدێرنــی  کۆمەڵگــەی 
کۆنسێپـــتەدا، پەرچەکردارێكــە، دژایەتیەکــە بــۆ جلوبــەرگ 
وەك ڕەمــــزی جیاوازیــە چینایەتیــەکان و گەڕانەوەیــە بــۆ 

"سروشــتیبوون"ێكی مــرۆڤ کــە جلوبــەرگ لەنــاوی بــردووە!

جلوبــەرگ بــە تەنهــا چنراوێــك نیــە لــە قومــاش و دیزایــن، 
بەڵکــو ھەڵگــری زمانێکــی ئەنترۆپۆلــۆژی و کۆمەڵێــك ڕەمــزە 
ــیاوی  ــیاو و نەش ــی ش ــە فەرھەنگ ــەوە ب ــان خواردۆت ــە گرێی ک
پەیوەندیــە  لــە  چڕکراوەیــە  وێنەیەکــی  کۆمەاڵیەتیــەوە، 
لــەم  خۆیانــدا.  مێــژووی  بڕگەیەکــی  لــە  کۆمەاڵیەتیــەکان 
نێــوەدا پرســیار لەســەر تەنوورەکــەی ناتالــــیا و ناتالیــاکان 
لــە ژێــر  کــە  ئــەو گۆشــتە ســپییەیە  نیــە بەڵکــو لەســەر 
تەنوورەکــەدا بــە ئــازادی دەردەکەوێــت و دەبێتــە ھەڕەشــە 
بــۆ کۆمەڵێــك کــۆدی کۆمەاڵیەتــی و فەرھەنگــی ئــەو بەشــەی 
کۆمەڵگــە کــە لــە ئــازادی جەســتەدا فەنــای خۆیــان دەبیننــەوە!

چەنــدە جەســتە فەرھەنگــە، لــە گەڵیشــیدا جلوبــەرگ دەبێتــە 
فەرھەنــگ و لــە ڕێــی ئــەوەوە نــەك ھــەر حوکــم بەســەر 
ئامرازێکــی  دەبێتــەوە  خۆشــی  بەڵکــو  دەدرێــت،  جەســتەدا 
ــە  ــەرگ وەزیف ــەدا جلوب ــەم تێڕوانین ــتەش. ل ــی جەس کۆنترۆڵ
زمــــان  دەبێتــە  و  دەدات  دەســت  لــە  خــۆی  ماددیەکانــی 
چــۆن  کۆمەڵگــە.  جیاوازەکانــی  فەرھەنگــە  گوتارێکــی  و 
جلوبەرگــی داعشــیەکان تەنهــا جلوبەرگێــك نییــە لــە خۆیــدا 
ــان  ــك کــۆد و فەرھەنگــە، بــە ھەم بەڵکــو ھەڵگــری کۆمەڵێ
شــێوەش جلوبەرگــی ناتالیــکان ھێمایەکــە بــۆ فەرھەنگێكــی 
ــۆ و  ــی نام ــو بەرگێک ــەوە جل ــاوە! ئ ــی ب ــە دژە فەرھەنگ ــر ک ت
سەرســوڕھێنەر نییــە کــە ناتالیــاکان لەبــەری دەکــەن بەڵکــو 
ئــەوان فەرھەنگێــك دەپۆشــن کــە بەقەوڵــی کۆنەپەرســتیی 
نــاو کۆمەڵگــە ھــی "ئێمــە" نیــە و نامۆیــە بــە "عــادات و 
چەنــدە  ناتالیــا،  کورتەکــەی  تەنــوورە  کولتوورمــان"، 
کــە  تــاك،  جەســتەیەکی  ســتاتیکای  بــۆ  پێناســەیەکە 
بــە داخــەوە خــودی ناتالیــاکان وا لێــی ناڕوانــن، چونکــە 
بــە  نییــە و  ئــازاد  جەســتەی ناتالیاکانیــش جەســتەیەکی 
ــکات  ــدا ب ــەی لەگەڵ ــە مامەڵ ــا ئازادان ــش ناپۆشــێت ت ئازادی
بەڵکــو ھەروەکــو دژەکــەی لێــی دەڕوانێــت واتــە جەســتە الی 
ناتالیــاکان و دژە ناتالیــەکان خاڵــی دەکرێتــەوە لــە ھەمــوو 
رەھەندەکانــی و تەنهــا الیەنــە سێکســی و ھەســتبزوێنیەکەی 
خەتایەکــی  وایــە  پێــی  ئــەو  ھەربۆیــە  ســەنتەر،  دەبێتــە 
کــردووە و لــە نۆرمــە گشــتییە باوەکــە دەرچــووە، بۆیــە پەنــا 

بــۆ پــۆزش دەبــات!

کێ جەستەی ژن فۆرم دەکات؟
لــە  کــردووە.  مــۆڵ  فەرھەنــگ جەســتەی  دێرزەمانــەوە  لــە 
ژێــر  دەخرێتــە  جەســتە  زەمەنێکــدا  و  کۆمەڵگەیــەك  ھــەر 
ــاو  ــەو بەھ ــەڵ ئ ــت لەگ ــەوەی بگونجێ ــۆ ئ ــتکردنەوە"وە ب "ڕاس

لــە کۆمەڵگــەدا پێشــتر بڕیاریــان لەســەر  کــە  نەریتانــەی 
دراوە.

لــە کوردســتان جەســتەی ژن وەك ھــەر کۆمەڵگەیەکــی شــەرقی 
کــۆد و نەریــت و ڕیتواڵــی خێــڵ و  بــە  چەپێنــراو و تێــر 
ــەن  ــە الی ــەش ل ــب دراوە و ڕۆژان ــە قاڵ ــی، ل ــووری ئایین کولت
سیســتەمە کۆمەاڵیەتیەکانــەوە " دەســەاڵت، پۆلیــس و دادگا، 
پــەروەردە و خوێندنــگاکان، خێــزان، شــەقام، مزگەوتــەکان، 
سیاســیەکانەوە  و  فەرھەنگــی  کۆڕوکۆمەڵــە  چایخانــەکان، 
کێشــانی  و  بـــــاو  فۆرمــی  ھێشــتنەوەی  بــۆ  ھەوڵــــدان  لــە 
جەســتەیە!  ئــەم  ڕێپێنــەدان"ی  و  "ڕێپێــدان  ســنوورەکانی 
بــەاڵم ئــەم جەســتەیە بــە دیاریکــراوی لــەم چەنــد ســاڵەی 
ــارێكی  ــردووە، گوتـ ــری ک ــاردا گی ــوان دوو گوت ــە نێ ــدا ل دوایی
نــوێ کــە بەرھەمــی پەیوەندیەکانــی ســەرمایەداریی نوێیـــە کــە 
ھاتۆتــە کوردســتان و لــە بەرامبەریــدا دژەگوتارێکــی تەقلیــدی 
کــە بەرھەمــی پەیوەندیەکانــی خێــڵ و دیــدگا ئایینیەکانــە 
کــە کۆنــن و پێویســتە جێــی خۆیــان چــۆڵ بکــــەن و خۆیــان 

بپێچنــەوە.

شــارەکانی ئێمــە لــەم ســااڵنەی دوايـــیدا کراونەتــەوە بــە ڕووی 
ئابووریەکــی ئــازاد و نیولیبراڵــدا بــە ھەمــوو پەیوەندییــە 
گەڵیشــیدا  لــە  بــەاڵم  فەرھەنگییەکانیــەوە،  و  کااڵیــی 
ئایینیەکانیــش  و  خێڵەکــی  کۆمەاڵیەتیــە  پەیوەندییــە 
ئامادەییەکــی گــەورە و مێژوویــی و ڕەگێکــی درێژتریــان تێیــدا 
ھەیــە. ھەڵــاڵ دروســتکردنی تەنوورەکــەی ناتالیــا لێرەدایــە، 

لــە نێــوان ئــەم دوانــەدا "ترادیشــون و مۆدێرنــە"دا!

ئابــووری  روانگــەی پەیوەندیەکانــی خێــڵ و تەنانــەت  لــە 
زەویــەوە،  بــە  دەبەســترێتەوە  ژن  جەســتەی  بچووكیشـــەوە، 
زەویــەك کــە ســنوور و ڕێگــری نیــە. ھــەر بــەم مانایە جەســتەی 
ژن دەبێتــە جەســتەی کۆمــەڵ و جەســتەی زەوی و تەنانــەت 
لــە  جەســتەیە  ئــەم  دەبێــت  بۆیــە  سروشــتیش،  جەســتەی 
دەســتدرێژیەکان بپارێزرێــت! لــەم تێڕوانینــە تردیشــیوناڵەدا 
ئــەوە ژن نیــە خاوەنــی جەســتەی ســەربەخۆی خۆیەتــی، ژن 
پووشـــێك نیــە بــە ئاســانی "بــا" بیبــات بەڵکــو ڕەگێکــی قوڵــی 
لەگــەڵ ئــەو تێڕوانینــەی ســەرەوەدا ھەیــە و بــە جۆرێكیــش 
و  خێــڵ  جەســتەی  لــە  بەشــێك  بووەتــە  کــە  کــراوە  فــۆرم 
جەســتەی عەشــرەت و پێناســەکەی لــە بونیــادە گەورەیــەدا 
مانــا پەیــدا دەکات. کاتێکیــش ئــەم جەســتەیە یاخــی بــوو لــە 
جەســتە گەورەکــەی خێــڵ ئــەوە دەبێتــە جەســتەیەکی یاخــی، 
ــدا ھەڵمەتــی  ــە بەرامبەری ســەرکێش، پیــس، ھەڵگــەڕاوە و ل
ناشــیرینکردن و ســوککردن و ســزادان و تــا ئــا ئاســتی لــە 
کارێکــی  دەبێتــە  "کۆمەڵگــە"  گــەورە  خێڵــی  الی  ناوبــردن 
ــا  ــەوە تەنه ــڵ ئ ــی خێ ــۆ پەیوەندیەکان ــروع! ب سروشــتی ومەش
ناشــیرینکردنە  و  ســوکایەتیپێکردن  و  گوڕەشــە  و  ھەڕەشــە 
دەتوانێــت زەمانەتــی مانــەوە و دووبــارە بەرھەمهێنانــەوەی 

پەیوەندیــە داخراوەکانــی خــۆی بکاتــەوە.

الیــەن  لــە  ترادیشــیوناڵە  جەســتە  ئــەم  ئێســتا  بــەاڵم 
جەســتەیەکی مۆدێرنتــرەوە کــە "مــەرج نیــە ئازادیخــواز بێــت" 
دەکەوێتــە بــەر ھەڕەشــەوە. ناتالیــاکان، ئــەو ھەڕەشــەیەن و 
ھاتــوون و دەیانەوێــت ئــەم وێنــە کۆنەخــوازە لــە جەســتەی ژنی 
"کــۆن" کــە قەڵــەوە، رووشــە، ناشــیرینە، وەالبنێــن و وێـــنەی 
جەســتەیکی تــر کــە پڕیەتــی لــە فەردانیــەت، ئەنانیــەت 
و ســەربەخۆبوون و ســەربەخۆ لــە پەیوەندیەکانــی ئاییــن و 
خێــڵ نمایــش بکــەن!. ھــەر لێرەشــەوەیە جنێــو و دروســتکردنی 
ــەن  ــە الی ــاکان ل ــە ناتالی ــوکایەتی ب ــی و س ــی ئەخاق تۆمەت
گوتــاری ئیســامی وەك ھەڵگــری کۆنەپارێزتریــن کولتــوری 
ــەو  ــەریان ل ــە س ــەدار ک ــاالرییەکی ڕیش ــەڵ پیاوس دژە ژن لەگ
دەکەونــە  دەرەوە  ھێناوەتــە  ترادیشــیونااڵنەوە  پەیوەندیــە 

دژایەتــی قورســەوە و ســەنگەر دەگــرن!

و  ڕێکخــراو  ئیســامی  گوتــاری  تایبەتــی  بــە  نێــوەدا  لــەم 
حزبــە ئیســامیەکان ڕۆڵێکــی گــەورە دەبینــن لــە دژایەتــی 
ــار و  ــی جێخســتنی ڕەفتـ ــە و ھەوڵ ــی مۆدێرن ــی فەرھەنگ کردن
فەرھەنگــی ئیســامی خۆیــان. ئــەوان وەك بونیــادی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتیــان جــا چ لــە دەســەاڵتدا بــوون یــان لــە دەرەوە، 
کۆمەاڵیەتیــەکان  و  ئابــووری  کێشــە  توخنــی  کات  ھیــچ 
ــە جوغزێکــی تەنگــی  ــان ل نەکەوتــوون، بەڵکــو تــەواوی کاری
بینــای ســەرەوە و فەرھەنگــی کۆمەاڵیەتیــدا قەتیــس دەبێــت! 
الی ئیســامیەکان کێشمەکێشــە کۆمەاڵیەتــی و چینایەتیــەکان 
بــە ئاقارێکــی تــردا گــوزەر دەکات و دەگۆڕدرێــت بــۆ شــەڕی 
و  ژن  تێکەاڵوبوونــی  دژایەتــی  فەرھەنــگ،  و  ئایدیۆلۆژیــا 
پیــاو، خۆشــی و شــادی، جــل وبەرگــی مۆدێــرن بــە تایبەتــی 
جلوبەرگــی ژنانــە، مۆدێــل و ســتایلی قژبڕیــن و گۆرانــی و 

مۆســیقا. 

تێڕوانیــن بــۆ جەســتەی ژن وەك جەســتەیەکی سێکســی ڕووت، 
کــردو  خــودای  "تەحــەدا"ی  حــەوا  کــە  نەبــوو  کاتــە  ئــەو 
بــەری درەختــی مەعریفــە  لــە  تــا  ئادەمــی ھەڵخەڵەتانــد 
ــۆ خــودا  ــە حــەوا پۆزشــی ب ــوو ک ــەو کاتــە ب ــو ئ بخــۆن، بەڵک
ھێنایــەوە و خــۆی بەخەتابــار زانــی لــەو کارەی کردوویەتــی! 
دەچێتــەوە  سروشــتی  دۆخێکــی  وەك  ناتالیــاش  پۆزشــەکەی 
ســەر ھەمــان ڕێچکــەی چەوســانەوەی ھــەزاران ســاڵە کــە بــە 
حــەوا دەســتیپێکرد!. جیاوازیــەك کــە ھەیــە لــە نێــوان حــەوا و 
ناتالیــادا ئەوەیــە کــە لــە دۆخــی حــەوادا خودایــەك ئامادەبــوو 
خودایــەش  ئــەو  ناتالیــا،  بــۆ  بــەاڵم  بــکات،  لێبــووردن 

ئامادەیــی نییــە، بۆیــە پۆزشەکەشــی دادی نــادات.

٦-٣-٢٠٢١

عومەری خەتات

بێــت  بیــرم  مــن   ئەوەنــدەی 
ز(ەوە   ١٩٦١( لــە  ھەڵەبجــە 
مەیدانــی جەنگــی ســوپای عێــراق 
و ھێــزی پێشــمەرگە بــووە و لــە 
(١٩٦٤(یــش بــەدواوە بەتایبەتــی 
باڵــی  جیابونــەوەی  دوای 
مەکتەبــی سیاســی لــە )پارتــی( 
پێیــان  میللــی  بەزمانــی  کــە 
مەالیــی(  و  )جەاللــی  ئەوتــن 
ســەرباری شــەڕی دژ بە حکـــومەتی 
مەیدانــی  بــووە  ناوەنــدی، 
ــی  ــە کۆتای ــوژی" و ل ــەڕی "براک ش
ــەڕی  ــە ش ــە ل ــدا جگ شەستەکانیش
دەســتەویەخە لــە ھەورامانیشــەوە 
مەالیــی(ەوە  )باڵــی  الیــەن  لــە 

ئەکــرا. بــاران  تــۆپ 

لــە )٢٦-٤-١٩٧٤(یشــدا لــە ڕێگــەی فڕۆکــەی ســۆخۆ و باجــر 
تۆبۆلیفــەوە بــە ناپاڵــم بۆردومــان کــرا و لــە )١٤-٥-١٩٨٧(
یــش دوای خـــۆپیشاندانی خەڵکەکــەی دژی حکومەتــی بەعــس 
ــەھید و  ــە ش ــە ل ــرا جگ ــی تەخــت ک ــد گەڕەک ــۆڤڵ چەن ــە ش ب

برینــدار.

شــارەکانی  وەک  ئێرانیشــدا  و  عێــراق  شــەڕی  کۆتایــی  لــە 
عەبــادان(  و  خوڕەمشــەھر  و  دیزفــوڵ  و  شــیرین  )قەســری 
کردنــی  تۆپبــاران  لــە  ڕۆژێــک  چەنــد  دوای  ھەڵەبجــەش 
شــارەکە و دەوروبــەری لــە الیــەن ئێرانــەوە ڕۆژی )١٦-٣-
١٩٨٨( بــە ھــاوکاری ھێــزە کوردیــەکان )جگــە لــە حیزبــی 
شــیوعی( کەوتــە ژێــر بەرداشــی ئــەو شــەڕە ماڵوێرانکــەرە، 
ــرد،  ــی ک ــاوی بۆمباباران ــی کیمی ــە و چەک ــە فڕۆک ــراق ب و عێ
کــە )خــۆم لەگــەڵ مامۆســتا ســاڵح ژاژڵەیــی لــە ملــەی کانــی 

گوێــزەوە بــە جیهازیکــی ڕاکاڵــەوە بــەرە ناوشــار ئەڕۆشــتین 
ھەمــوو  لــە  چاومــان  شــەو  تــا  بۆردومانــەوە  یەکــەم  لــە 
شــەھید  ئــەو ھەمــوو  ئەنجامــدا  لــە  بــوو(،  بۆردومانــەکان 
و برینــدارەی لێکەوتــەوە، جگــە لــە ئــاوارە بوونــی ھەمــوو 
جوانــڕۆ،  )ســەریاس،  ئۆردوگاکانــی  بــەرەو  خەڵکەکــەی 
ھەرســین،  کەنــگاوەر،  ڕەوانســەر،  باوەجانــی،  سەالســی 
ســەنگور، کامێــران(ی ئێــران و تااڵنکردنــی ماڵەکانیــان و 
بردنــی ھەندێکیشــیان لــە الیــەن حکومەتــی عێراقــەوە بــۆ 
بەپێــی  دوای گەڕانەوەشــیان  باینجانــی ھەولێــر  ئــۆردوگای 
یاســای لێبــوردن، جگــە لــە پەرتــەوازە بوونــی زۆرێکیــش بــە 
شــارەکانی عێــراق و ئێرانــدا، ئەمــە جگــە لــە گرتــن و کوشــتن 

و ترســـاندن و تۆقاندنــی ڕۆژانــە.

بۆیــە دوای ڕاپەریــن ئەبــوا حکومەتــی ھەرێــم بــە دیزاینێکــی 
لــە  و  مۆزەخانــە  بــە  بکردایــە  وێرانەکــەی  شــارە  جــوان 
ھەمــوو دنیــاوە خەڵــک ســەردانی بکردایــە و بــە داھاتەکــەی 
ھەڵەبجەیەکــی جوانیــان لــە بنــاری شــنروێ دروســت بکردایــە 
پــێ  ھەمیشــە  بــۆ  ســتەمدیدەکەیان  خەڵکــە  قەرەبــووی  و 
بکردایەتــەوە، بەداخــەوە، دووبــارە ھەڵەبجــە کرایــەوە بــە 
و  ئیســامیەکان  و  کوردوســتانی  حیزبــە  جەنگــی  مەیدانــی 
لــە جیاتــی ســاڕێژ کردنــی برینــە قوڵەکانــی ئەوەنــدەی تــر 
قوڵیــان کــردەوە و تــا ئێســتاش ئــەو شــارە برینــدارە وەک 
ــە خەڵکەکــەی  ــک ل ــێ نەدراوەتــەوە و زۆرێ ــاوڕی ل پێویســت ئ

ئێســتاش ھـــەژار و بێــکارن.

گـــشت  و  ھەڵەبجــە  شــەھیدانی  گیانــی  لــە  ســاڵو  ھــەزار 
ــۆ دوژمنــان و گەندەڵــکاران. شــەھیدانی کوردوســتان. مــردن ب
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ھاوبەشــە  دەربازبوونــی  بــۆ  ھەوڵێکــە  ھەڵەبجــە، 
بــۆ  چوارچێوەکێشــان  کۆمەڵکوژیــە،  ئــەم  تاوانبارەکانــی 
تاوانــی  دوایــی  ھەڵەبجــەی  خەڵکــی  داواکارییەکانــی 
کیمیابارانــی شــارەکە، ھەوڵێکــە بــۆ پەردەپۆشــکردنی ڕاســتی 
ئامانجــی تاوانەکــە و دەربازکردنــی تاوانبــارە ســەرەکییەکان، 
خوالندنــەوەی خەڵکــی ھەڵەبجــە بــەدوای خواســتێکدا کــە 
ــەر  ــەک و شــارێکە ئەگ ســەرەتایترین خواســتی ھــەر ھاواڵتی
کیمیابارانیــش نەکرابێــت، ئــەو ڕاســتیە دەردەخــات بکەرانــی 
ئــەم تاوانــە گەورەیــە چــۆن خەریکــن بەشــێوەیەکی تــر درێــژە 

چەواشــەکاری  کیمیابارانــی  بــە 
دەدەن لــە ھەڵەبجــە.

وەک  ھەڵەبجــە  کاتێــک 
بەکارھێنانــی  بــۆ  تاقیگەیــەک 
چەکــی کیمیایــی بەکارھــات و دوا 
ویســتگەی شــەڕێکی خوێنــاوی )٨( 
ــا، دەرھاویشــتەی  ســاڵەی پێکهێن
ئــەم دۆخــە ترســناکە لــە جیهــان 
ناوخــۆدا  ئاســتی  و  ناوچەکــە  و 
ھاوســەنگی ســەربازی و ئابــوری 
ناوەنــدەکان،  ھێــزی  پێگــەی  و 
و  بەخۆوەبینــی  ئاڵوگــۆڕی 
ــی  ــی کۆتایهاتن نیشــانەکانی دوای
جەمســەری  دوو  جیهانــی 
بلۆکــی  بەنــاو  ھەرەســی  و 
سۆشیالیســتی بەرجەســتەتر کــرد.

تاوانــی  دیزەبەدەرخوونەکردنــی  بــۆ  ھەوڵــدان 
ئاســتی  ھێنانەخــوارەوەی  و  ھەڵەبجــە  کیمیابارانکردنــی 
دابینکردنــی  دەووری  لــە  ھەڵەبجــە،  خەڵکــی  داواکاری 
بــۆ  ھەوڵێکــە  شــەقام،  و  نەخۆشــخانە  و  ئــاو  و  کارەبــا 
جەوھــەری  گێڕانــەوەی  و  داخوازیــەکان  بەالڕێدابردنــی 
پێگــەی ئینســانیبوونی خەڵکــی ھەڵەبجــە لــەدوای تاوانەکــە 
و  دادگایــی  ھەمانــکات  ژیانــدا،  بوارەکانــی  ھەمــوو  لــە 
ســزادانی ھێــزە بەشــداربووەکانی ئــەم کۆمەڵکوژییــە لەگــەڵ 

زیانلێکەووتــوان. قەرەبووکردنــەوەی 

)٢٠٠٣(دا،  ســاڵی  لــە  بەعــس  ڕژێمــی  ڕووخانــی  لــەدوای 
تــەواوی کۆمپانیــا و دەوڵەتــان و حیزبەکانــی بەشــداربوو 
ــان  ــۆ کۆتایهێن ــتووە ب ــان یەکخس ــەدا، ھەوڵەکانی ــەم تاوان ل
بــەو دیکۆمێنــت و پاشــماوانەی دڵنیایــی لەســەر بەشــداری 
دەوڵەتــە  دەدا،  تاوانــەدا  لــەم  کاریگەریــان  ڕۆڵــی  و 
بەشــەڕ  دەوڵەتــە  کۆمپانیاکانیــان،  و  ســەرمایەدارەکان 
ھــاوکاری  دەســتەوتاقمانەی  و  حیــزب  ئــەو  و  ھاتــووەکان 
دەوڵەتــە شــەڕکەرەکان بــوون پێــش ســووپاکانیان کەوتــن 
بــۆ داگیــرکاری و گەرمترکردنــی  کــورەی شــەڕ، تەنانــەت 
نەتەقیــووە  کیمیایــی  بۆمبــی   )٢( دۆزینــەوەی  لەکاتــی 
لەھەڵەبجــە، لەبــری ھەڵگرتنــەوەی و بەکارھێنانــی وەک 
دیکۆمێنتــی ئاشــکراکردنی نــاوی ئــەو کۆمپانیــا و دەوڵەتانــەی 
ــس،  ــتەاڵتی بەع ــە دەس ــان داوەت ــی کۆکوژی ــاوکاری و چەک ھ
لــە چەنــد کاتژمێرێکــدا دەســتەیەکی ســەربازی ئەمەریکــی و 
عێراقــی گەشــتنە ھەڵەبجــە و بۆمبەکانیــان تەقانــدەوە، لــە 
کاتێکــدا دەکــرا خاڵــی بکرێتــەوە لــە پێکهاتــە کیمیایەکــەی 
بــۆ  دیکۆمێنــت  وەک  و  ھەڵبگیرێــت  بۆمبەکــە  جەســتەی  و 

لێوەربگیرێــت. ســوودی  ڕاســتیەک  ســەلماندنی 

ئەگــەر کەمێــك بەوردیــش ســەیری حیزبــە دەســتەاڵتدارەکانی 
کوردســتانیش بکەیــن، نزیــک بــە )٣٠( ســاڵە بەوپێیــەی 
خۆشــیان بەشــێکبوون لــەم تاوانــە و دەســتیان لــە کاولکــردن 
ــی ھەڵەبجــەوە  ــان و چارەنووســی خەڵک ــردن بەژی و قورمارک
ھەبــووە، ھەمیشــە خەریکــن داخــوازی خەڵکــی ھەڵەبجــە لــەو 

ســیناریۆنادا ڕێکدەخــەن کــە پەنجــەی تــاوان و دادگایکردنــی 
خۆیــان بەالیەکــی تــردا ببرێــت.

کیمیابارانــی  تاوانــی  لــە  بەشــداربوو  حیزبەکانــی  ئەگــەر 
ھەڵەبجــە و پێــش لەشــکری کــردن بــۆ ســوپای پاســدارانی 
ــن،  ــج نەب ــاوڕا و ھاوئامان ــەک ھ ــچ بنەمای ــەر ھی ــران لەس ئێ
ڕاســتی  لــە  فریوودانــی خەڵــک  و  لــە چەواشــەکاری  ئــەوا 
ــان،  ــی بەکرێگیراوبوونی ــاران و ڕۆڵ ــی کیمیاب ــییەی تاوان دۆس
ســتراتیژی ھاوبــەش  یــەک  و  کــردووە  بەیەکــدا  باوەشــیان 

تااڵنکردنــی  لــە  بەشــداربوو  حیزبەکانــی  کۆیاندەکاتــەوە، 
ھەڵەبجــە لــە کاتــی کیمیابارانەکــدا، لەســەر زۆر ڕووداوی 
چەکیــان  میلــی  و  بەرانبەریــەک  کەوتوونەتــە  جۆراوجــۆر 
لەیــەک ڕاکێشــاوە، بــەاڵم کاتێــک ســەرە دێتــە ســەر ناوەڕۆکــە 
بەشــداربوون  لــە  بەرژەوەندیخوازییەکانیــان  و  تاوانــکاری 
لــە پرۆســەی کیمیابارانــی ھەڵەبجــەدا ئــەوا باوەشــدەکەن 

بەیەکــدا و موویــەک ناچێــت بــە نێوانیانــدا.

پارتــی،  )یەکێتــی،  ئێســتا  تاکــو  بیســتوویەتی  کــێ 
پێــش  کــە  سۆسیالیســت(  حیزبــی  ئیســامی،  بزووتنــەوەی 
لەشــکری ســوپای پاســداربوون و بەشــێکبوون لــەم تــاوان و 
کۆمەڵکوژیــە لــە ڕووبەڕبوونەوەیەکــی سیاســی یــان ڕاگەیانــدن 
ــە ناکــەن  ــت!!!!، ئەم ــان لەســەر یەکتــر گرتبێ ــان دادگایەکی ی
چونکــە ھەمــوو ھاوبــەش و کارەکتــەر و جێبەجێــکاری ئــەم 
ــش  ــەت دەســتەاڵتدارانی ئێســتای عێراقی ــوون، تەنان تاوانەب
وەک  لەوســاتەوەختەدا  بەوپێیــە  ھەیــە،  ڕۆڵیــان  ھەمــان 
ئیســامی  کۆمــاری  ھەژموونــی  و  قەڵەمــڕەوی  ژێــر  ســوپای 
ئێــران  بەنــاوی )فەیلەقــی بــەدر( لــەم تاوانــەدا بەشــداریان 

کــردوە.

لەیــادی )٣٣( ســاڵڕۆژی تاوانــی کیمیابارانــی ھەڵەبجــە، 
تەنهــا یــەک ڕێــگا لەبــەردەم خەڵکــی ھەڵەبجــە و کوردســتاندا 
ســاڕێژبکەن  برینەکانیــان  بتووانــن  ئــەوەی  بــۆ  مــاوە، 
ھــەر  نەکرێــت،  بەچارەنووســیانەوە  قومــار  و  یــاری  و 
لــە ســیناریۆکی ئاوەژووکــراودا بەکارنەھێنرێــن،  ڕۆژێــک و 
و  ئێســتا  لەســەر  بڕیــار  بتووانــن  خۆیــان  ئــەوەی  بــۆ 
داھاتــووی خۆیانبــدەن، لەبنــەوە ھەڵتەکاندنــی سیســتەمی 
ھەرێمــی  چەوســێنەرانەی  و  چینایەتــی  دەســتەاڵتداریەتی 
ــر  ــتەاڵتێکی مافیایــە کــە لەژێ کوردســتانە، ڕووخاندنــی دەس
نــاوی حکوومەتــدا درێــژە بەتەمەنــی نەگریســی خــۆی دەدات، 
لــە جێــگای بنیاتنانــی سیســتەمێک کــە بتووانێــت ژیــان و 
ئــازادی و ئیــرادە و کەرامەتــی ئینســانی تاکــەکان بپارێزێــت.
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لەم بارەیەوە )جۆرج البیکا( قسەی جدی کردووە، لە یەکەم 
ڕوانیندا مارکسیزم و ئەنارشیزمی دژ بە یەک ناساندووە. 

بە دوژمنی سەرسەختی یەکتریان دەزانێ. لە الیەکی تریش 
دەڵێ تەواوکەری یەکتر دەبن. ئاوا وێنای دەکات و دەڵێ: 
لە الیەک تاکەکان لە الیەکی دی چینەکان و ئازادی، بە 
دیوەکەی دیشدا دەسەاڵت و کۆمۆنە و دەوڵەت و خۆرسکی 

و ڕێکخستن، بەم شێوەیە ھەریەکەیان نەفرەت بۆ یەکتری 
دەنێرن.

ئەنارشیزم، لە سەرەتادا، وەکو کۆمەڵە و بزووتنەوەیەکی 
گەورەی نارەزایەتی دژ بە مۆدێلی بەرھەم ھێنانی 

سەرمایەداری سیستەمە کۆمەاڵیەتیە چەوسێنەرەکەی ھاتبووە 
ئاراوە.

کرۆپۆتکین یەکێک لە نوێنەرە ھەرە بەھێزەکانی بوو.

الی )برۆدۆن(، ئەنارشیزم واتە نەفیکردنی ھەموو ھێزێکی 

سیاسی و ڕەتکردنەوەی 
چەمکی دەوڵەت و 

سیاسەت.

مۆزسی ھیۆس، دەنوسێت: 
مێژووی )ئەنارشیزم( 

لە ئەڵمانیاوە لە شکڵی 
ئاتەئیستیدا )االلحاد( 

دەگەرێتەوە بۆ )فیختە(، 
مێژووی کۆمۆنیزمیش لە 
فەرەنسا دەگەرێتەوە بۆ 

بابۆڤ یا )بابیێڤ(، کە مەبەست لەو کۆمۆنیزمە.

مارکس و ئەنگلس لە نوسراوەکانیاندا دەربارەی سۆسیالیزم 
و کۆمۆنیزم زۆر سەرکۆنەی ئەنارشیزمەکان دەکەن، کۆمەڵە 
ئایدیایەکی دی دەخەنە ڕوو. بەتایبەت لە ساڵی )١٨٧٢( 

دوای کۆمۆنەی پاریس، مارکس ڕووبەڕووی الیەنگرانی 
)باکۆنین( بۆوە.

ووشەی ئەنارشیزم الی گشت سۆسیالیستەکان ئەم مانایە 
دەبە خشێت: کاتێک ئامانجی بزوتنەوەی کرێکاری بەدیدێت، 

کە بریتیە لە ڕەتکردنەوەی چینە کۆمەاڵیە تیەکان، 
ئیدی ئەو دەسەاڵتە بزر دەبێت و نامێنێت کە کار لەسەر 

ھێشتنەوەی زۆرینەی زۆری بەرھەمهێنەرەکان دەکات لە ژێر 
دەستی کەمینەیەکی چەوسێنەردا..

ڕەخنە گرتن لە دەوڵەت خاڵی ھاوبەشی نێوان گشت 
جۆرەکانی ئەنارشیزمە، لەھەمان کاتیشدا بەردی سەر 

ڕێگەی ئەنارشیزم و مارکسیزمە.

ئەنارشیزم بەگشت جۆرەکانیەوە قسەی سەرزمان و 
بنزمانیان بریتیە لە پوکانەوەی دەستەبەجێی دەوڵەت. 
بەاڵم مارکسیزم لە پرۆسەی پوکانەوەی دەوڵەت لەناو 

قۆناغەکانی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا جێکەوتە کردووە، 
لەوێشدا پرۆگرام ورێوشوێنەکانی بۆ داناوە.

لێرەوە کەلێنێک دەکەوێتە نێوان مارکسیزم و ئەنارشیزم. کە 
رۆژبەرۆژ لە قوڵبوونەوە دابووە، بە ئەنگلس کۆتایی ھات، 
ئەنارشیزمی تاوانبار دەکرد بەوەی کاریکاتێری بزوتنەوەی 

کرێکاریە.
تیبنى: سودم لە جون مالینو وجۆرج البیکام وەرگرتووە.

شیخ سدیق

مەحمود کەریم
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گوندەکانی بناری سورێن

دانیشتوانی چه ند گوندێك ڕێگه ی سلێمانی – پێنجوێن داده خه ن

دووشــەممە، )١٥-٣-٢٠٢١( دانیشــتوانانی ھــەر یــەک لــە گوندەکانــی )خڕنــوک و جۆمەرەســی وســیامێوە و زەنگیســەر و بۆڕیــدەر( 
ــی  ــەدژی نه بوون ــان داخســت ب ــلێمانی – پێنجوێنی ــوان س ــه ی ســەرەکی نێ ــدا و رێگ ــاری ســورێن، خۆپیشــاندانیان ئەنجام ــە بن ل

خزمه تگــوزاری و خراپــی ڕێگه وبانــی ھاتووچــۆی گونده كانیــان.

خوێندکارانی پۆلی ١٢ی ئاماده یی گردبوونه وه  ئه نجام ده ده ن
خوێندکارانــی پۆلــی دوانــزه ی ئاماده یــی ڕۆژی )١٦-٣-٢٠٢١( لــه  بــه رده م به ڕێوه به رایه تــی گشــتی پــه روه رده  لــه  شــاری ســلێمانی 
گردبوونــه وه   بــۆ خســتنه  رووی داواكارییه كانیــان لــە كه مكردنــه وه ی پرۆگرامــی خوێنــدن بــۆ تاقیكردنــه وه كان و دواخســتنی کاتــی 
تاقیکردنــەوەکان ھه روه ھــا داواشــیان کــرد مۆمه ڵه تــی كۆشــش كــردن بــۆ تاقیكردنــه وه كان لــه  ٢٨ ڕۆژه وه  زیادبكرێــت بــۆ ٤٠ ڕۆژ.

شــایەنی باســە خوێنــدکاران لــە شــاری ھەڵەبجــە لەبــەردەم پــەروەردەی شــارەکە ھەمــان گردبوونــەوەی ناڕەزایەتیــان ئەنجامــدا 
و ھەمانخواســتیان ڕووبــەڕووی بەرپرســان کــردەوە.

گردبوونەوەی ناڕەزایەتی گەڕەکی کانی پیرە لە سلێمانی
بــە ھــۆی نەبوونــی کارەبــای نیشــتمانیەوە بەشــێک لــە دانیشــتوانی گەڕەکــی کانــی پیــرە لــە ســلێمانی ئێــوارەی )٢٨-٢-٢٠٢١( 
گردبوونەوەیەکــی ناڕەزایەتیــان ئەنجامــدا و باســیان لــەوە کــرد کــە لەھــەر ٤٨ کاتژمێــر حکومــەت ٢٩ کاتژمێــر کارەبــای 
نیشــتمانی دەبڕێــت و کارەبــای گــەڕەک تەنهــا ١١ کاتژمێــرە لــە دوو شــەو و ڕۆژدا واتــا لــە شــەو و ڕۆژێکــدا کەمتــرە لــە شــەش 

ســەعات.

دانیشــتوانی گــەڕەک باســیان لــەوەش کــرد کــە خۆیــان ھەڵســاون بــە دابینکردنــی محاویلــە و پێداویســتیەکانی گەیاندنــی کارەبــا 
بــە گەڕەکەیــان و ھــەر ماڵێــک لەســەر حیســابی خــۆی )جــۆزەی شــانزە ئەمپێر(یــان دانــاوە، بــەاڵم حکومــەت کارەبــای پێویســتیان 

پێنــادات و لــە نەبوونــی کارەبــای نیشتیمانیشــدا کارەبــای مووەلیدەیــان پێدەدرێــت کــە نرخەکــەی زۆر گرانــە.

ھەروەھــا باســیان لــەوەش کــرد کــە بەرپرســانی حزبــی و حکومــی کــە ماڵەکانیــان لــە نزیــک گەڕەکــەی ئەوانەوەیــە شــەو و ڕۆژ 
٢٤ کاتژمێــر کارەبایــان ھەیــە.

لــەم گردبوونەوەیــەدا دانیشــتوانی گــەڕەک ڕایانگەیانــد ئەگــەر حکومەتــی ھەرێــم و بەرپرســان وەاڵم بــە خواســتەکانیان نەدەنــەوە 
ئــەوا لــە داھاتــوودا ھەڵوێســتی تریــان دەبێــت.

ــی  ــی ھەرێم ــە پایتەخت ــە ل ــێنانە ک ــەق وەش ــەو ش ــتدرێژی ئ ــەر دەس ــەڕێ بەس ــاڵ دەپ ــێ س ــە س ــرە ک ــان لەبی ــەم ڕۆژەت ــوە ئ ئێ
کوردســتاندا ســوکایەتیان بــە مامۆســتا، بــە ڕەمــزی پەروەردەکــرد؟ تــۆ بڵێــی درابێتــن بــە دادگا و گیرابێتــن...؟ یــان دادگاش 

ــێنانەیە؟ ــەو شــەق وەش ــەری ئ تەواوک

شەقوەشــاندن کلتورێکــی دواکەوتوانــەی کــۆن و ناشارســتانیانەیە و بەشــێكی جیانەکــراوەی ڕەفتــاری حیزبیــە قەومیەكانــی 
کوردســتان بــووە بــە مەبەســتی ترســاندن و تۆقاندنــی خەڵکــی کوردســتان کــە بــۆ بەدەســتهێنانی مافەکانیــان و داوای حەقــی 

ــن و خۆپێشــاندان. ــی دەبڕی ــی ناڕەزایەت ــە مەیدان ــان دێن ــە موچەکانی ــان لەوان خۆی

ــەو چەشــنە لــە  ــە ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی خۆیــدا تــا بۆیــان گونجــا بێــت زۆر شــێوازی ل حزبەکانــی دەســەاڵتدار ھەریەکــە ل
کلتــوری ســوکایەتی کــردن بەخەڵکــی کوردســتانیان پیــادە کــردوە، بــەاڵم دوای ئــەوەی کــە ناڕەزایەتیەکــی بەرفــراوان لــە 
کوردســتاندا شــکڵی گــرت بەڕویانــدا و ڕیســوا بــوون، پاشەکشــە دەکــەن و دامــودەزگای بەنــاو "دادگا" بەکاردەھێنــن بــۆ ســەرکوت 

ــی خۆپێشــاندانەکان. ــپ ڕاگرتن ــاڕازی و ک ــی ن و دەمکوتــی خەڵک

لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە الفوگەزافێکــی زۆر لێــدەدەن بــە ســەروەری یاســاوە لــە کوردســتاندا، بــەاڵم ئــەوە خۆیانــن تــا بۆیــان بکرێــت 
بەداســەپاندنی کلتــوری دواکەوتوانــە و پەرلەمانــی گــوێ لەمســت ڕێگــرن لــە دەوڵەتــی دامەزراوەیــی و یاســایی، چونکــە لەســەر 

ئــەو ھەمــوو تاوانانــەی کــە ئەنجامیانــداوە یــەک ڕۆژیــش ناتوانــن لەدەســەاڵتدا بمێننــەوە کاتێــک یاســا لــە ئــارادا بێــت.

لەھەردوو حاڵەتەکەدا؛ چ شەقوەشــاندن لە خەڵکی ناڕازی و کوشــتنی الوان و گەنجانی خۆپیشــاندەر و ترۆری ڕۆژنامەنوســانی 
وەک سەردەشــت و کاوە و ســۆرانی مامەحەمــە، وە چ گرتنــی ھەمــان ئــەو خەڵکــە ناڕازیــە لــە ڕێگــەی "دادگا"کان و داســەپاندنی 
ســزای قــورس بەســەریاندا، وەک گرتنــی شــیروان شــیروانی و ھاوڕێکانــی، یــەک ئامانجــی ھەیــە ئەویــش ســەرکوت و دەمکــوت و 

کپڕاگرتنــی خەڵکــی لەترســی تەقیەنــەوەی ناڕەزایەتیــەکان و بەرگرتــن بــە شۆڕشــێک کــە تەخــت و تاراجیــان تێکوپێکبــدات.

دامــودەزگای دادگا لــە ھەرێمــی کوردســتاندا بەشــێکە لــە سیســتەمە ســەرکوتگەرەکەی و بــۆ پۆشــینی ڕوکەشــی یاســاییە بەســەر 
ــە  ــەو سیاســەت و دەســەاڵتەن ل ــەو دادوەرانــەش کــە خزماتــکاری ئ ــێ ئ ــە دەب ئیرھــاب و ســەرکوتی خەڵکــی کوردســتاندا، بۆی

داھاتــوودا لەگــەڵ دەســەاڵتداران لــە دادگایەکــی عادیانــەی جەماوەریــدا دادگایــی بکرێــن.

٢٥-٣-٢٠٢١

لە ڕۆژی بێحورمەتی دەسەاڵتدا، نا بۆ شەقوەشاوەندن 
بەڵێ بۆ دادگاییکردنی دەسەاڵت

نەوزاد بابان

کەووتەیەکــی  بــران،  ھەموتــان  )ئێــوە  دروشــمی،  لەژێــر 
ئینجیلــە(، ڕۆژی )٥-٣-٢٠٢١( پاپــای ڤاتیــکان، فرانسیســی 
یەکــەم، بەســەردانێکی فەرمــی بــۆ مــاوەی )٤( ڕۆژ گەیشــتە 
عێــڕاق، ئەمــەش یەکــەم جــارە لەمێــژوودا پاپێــک بێتــە ئــەم 
بــۆ دەرەوەی  وواڵتــە، ھەروەھــا یەکــەم ســەردانی پاپایــە 

ڤاتیــکان دوای باڵوبونــەوەی پەتــای کۆرۆنــا.

ــەورە  ــداری گ ــە بەغــدا و دی ــە ل ــەردانەیدا، جگ ــەم س ــاپ ل پ
ــی  ــڕاق، ســەردانی مەرجەعــی شــیعەکان، عەل بەرپرســانی عێ
سیســتانی کــرد لــە نەجــەف، و چــووە کۆنــە شــاری ئــوور لــە 
ــەر"  ــم پەیامب ــدی "برای ــە مەڵبەن ــار، کــە گوای ــزگای زیق پارێ
بــووە و ھەرســێک ئایینەکــە؛ جولەکــە، کریســتیان و موســڵمان 
بــە "باوکــە گــەورەی پەیامبــەران"ی خۆیانــی دەزانــن، ھەربۆیــە 
ئــەو  شارســتانیەتی  و  مێژوویــی  بایەخــی  بــوو  مەبەســتی 
وواڵتــە دەرخــا و پەیامێــک بــدا کــە ســەرچاوەی ھەرســێک 
ئاییــن یەکــە. دواتــر ســەردانی پارێــزگای نەینــەوای کــرد، کــە 
لەســەر دەســتی داعــش بەشــێکی زۆری وێــران کرابــوو، ئەمجــا 
ھاتــە کوردســتان و لــە یاریــگای فرانســوا حەریــری لــە ھەولێــر 
ڕێوڕەســمێکی نــزا و نوێــژی بەرپاکــرد بــە بەشــداری نزیــک لــە 

دە ھــەزار کــەس و دواتــر عێڕاقــی جێهێشــت.

ئــەم ســەردانە لــە کاتێکــدا بــوو کــە بــە بەردەوامــی بــاری 
ئاســایش و ئارامــی عێــڕاق ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ بــەرەو خراپتــر 
دەچــوو ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ، ڤایرۆســی کۆرۆنــا تــا دێــت 

زیاتــر بــاڵو دەبێتــەوە، بەغــدا بەھۆی 
میلیشــیا  دەســەاڵتی  بوونــی  زاڵ 
و  مەترســیدار  شــوێنێکە  شــیعەکان، 
ئاسایشــی تیــا نیــە، ناوچــەی ســەوز 
داعــش  باراندایــە،  موشــەک  لەژێــر 
بــەاڵم  خەریکــی ســەرھەڵدانەوەیە، 
ھەمــوو ئــەو مەترســیانە نەیانتوانــی 
لــەم  ڕێگــری  بــۆ  بەربەســت  ببنــە 

ســەردانە.

کەواتــە پــاپ بــۆ لــەم بارودۆخــەدا 
ئایــا  ئەنجامــدا؟!  ســەردانەی  ئــەم 
یاخــود  عێــڕاق؟  بــۆ  نێــردراوە 
ئارەزوومەندانــە خــۆی ملــی لــە چەقــۆ 
مەترســیەک  بــەرەو  و  خشــاندوە 
بــوو  ڕەنــگ  کــە  نــاوە  ھەنــگاوی 
ــش؟  ــە پێ ــۆی بێت ــەم ســەردانەیدا ب ل
)أحمــد  ئەزھــەر  شــێخی  تەنانــەت 

الطيــب( ئــەم ســەردانەی وەک ھەنگاوێکــی بوێرانــەی پاپــا 
بــاس کــرد! ئەمــە ئــەو بابەتــە و ئــەو پرســیارەیە کــە ھــەوڵ 
دەدەم لــەم باســە کورتــەدا تیشــکێکی بخەمەســەر و وەاڵمەکــەی 

وەرگرمــەوە.

دەزگا زەبەالحەکانی میدیای نێودەوڵەتی، بەر لەو سەردانە، 
ــە ســەردانێکی  ویســتیان پڕوپاگەندەیەکــی وا بکــەن کــە گوای
"ڕوحیــە" و دوورە لــە سیاســەت، بــەاڵم پەیامەکانــی پاپــا، لە 
یەکــەم ھەنگاویــدا لــە نــاو خاکــی عێــڕاق، پێچەوانــەی ئــەم 
ئیدعایــە دەرچــوون، مەبەســت و مەرامــی ســەردانەکە، کتومــت 
سیاســی بــوو، بــەاڵم لــە قاوغێکــی "ڕوحــی"دا، سیاســی بوونــی 
ــە  ــەوێ ک ــادا دەردەک ــی پاپ ــەم پەیام ــە یەک ــەردانە ل ــەم س ئ
دەڵــێ: )بــا تفەنگــەکان بێدەنــگ بــن(، )بــا ئاییــن لەپێنــاو 
ئاشــتی و برایەتیــدا بــێ(، )وەســتانەوەی کۆمەڵــگای بەشــەری 
دژی نایەکســانی ئابــوری(، )بــەرەو ڕوبونــەوەی گەندەڵــی و 
ــە کۆمەڵــگای  خــراپ بەکارھێنانــی دەســەاڵت(، ئەمجــا داوا ل
ــاو )بەرقــەراری ئاشــتی  ــەگ لەپێن ــۆ کۆم نێودەوڵەتــی دەکا ب

لــە عێــڕاق و خۆرھەاڵتــی ناوەڕاســت(.

ئــەم ڕاســتیە، ئەگەرچــی بەشــێک لــە کریســتیانەکان دانــی 
پێدانانێــن، بــەاڵم ناکــرێ بڵێییــن پــاپ تەنیــا بــۆ نوێژێــک 
و بەســەرکردنەوەیەک خــۆی توشــی ئــەم مەترســیە کــردوە. 
پێگــە  لــە  جگــە  پاپــا،  کــە  وەبیرھێنانەوەیــە  شــایانی 
ــە  ــەی ل ئایینیەکــەی، ســەرۆکی دەوڵەتێکیشــە کــە باڵوێزخان
ئامانجــە  بۆیــە  زوربــەی زۆری وواڵتانــی جیهانــدا ھەیــە، 

سییاســیەکانی ئــەو ســەردانە، ناتوانــێ تەنیــا لەژێــر قاوغــی 
)ڕوحــی(دا پەردەپــۆش بکــرێ. لــە ڕاســتیدا ناوبــراو لــەو 
ســەردانەیدا بــە شــوێن کۆمەڵێــک ئامانجــەوە بــوو کــە دەکــرێ 

ئــاوا کورتیــان بکەینــەوە:

یەکــەم، ھاتــوە مــۆری کریســتیانەتی لــە عێــراق و کوردســتان 
بیریــان  و  ھەمــووان  چــاوی  بــەر  بخاتــەوە  مێــژوو  و  بــدا 
ســریانی(،  و  ئاشــوری  )کلــدان،  ئــەوان؛  کــە  بهێنێتــەوە 
کۆنتریــن پێکهاتــەی نــەک تەنیــا ئــەم دوو شــوێنە، بگــرە 
بۆیــە  ھــەر  ناوەڕاستیشــن،  ڕۆژھەاڵتــی  سەرتاســەری  ھــی 
ــۆ  ــابیان ب ــوان حیس ــێ وەک می ــەس ناتوان ــن و ک ــاحیب ماڵ س
بــکا و نابــێ جێپێیــان لــەق بــێ و ھــەر ھەنگاوێــک بنــرێ بــۆ 
داڕشــتنەوەی دووبــارەی نەخشــەی سیاســی عێــڕاق دەبــێ ڕۆڵ و 
نەخشــی ئــەوان، جێــگای دیــار و بەرچــاوی ھەبــێ. بەکورتــی 
گیــان بخاتــەوە جەســتەی کریســتیانەتی، بەتایبــەت کــە لــە 
ــەی بەرچــاوی  ســەردەمی دەســەاڵتی داعشــدا گورزێکــی دڕندان

بەرکــەوت.

دووەم، پاپــا، وەک "گــەورە مەرجەعــی کریســتیانەکان" دانــی 
نــا بــە "مەرجەعیەتــی شــیعە" لــە نەجــەف وەک مەرجەعێکــی 
)نەجــەف( الی  دەریخســت  ڕەســمی  بــە  وە  پێکــراو،  بــاوەڕ 
ئــەوان زیاتــر بەھــادارە تــا )قــوم(، کــە سیاســەتەکانی ڕووەو 
پاوانخوازیــە و بــەرەو پێکهێنانــی ھیالــی شــیعی ملدەنــێ، 
ئەمــەش دەکــرێ وەک داکوتانــی بزمارێــک لــە نێــوان ھــەردووک 

مەرجەعیەتــدا ھەژمــار بکــرێ، شــایانی باســە ھەمــان پاپــا 
"گــەورە  لەگــەڵ  نامەیەکــی  )٢٠١٩(دا  ســاڵی  شــوباتی  لــە 
مەرجەعــی ســونیەکان"، شــێخی ئەزھــەر، مــۆر کــرد لەژێــر 
ناونیشــانی )نامــەی برایەتــی مرۆڤایەتــی لەپێنــاو ئاشــتی 

ــان(. ــەوە ژی ــی و پێک جیهان

ســێیەم، پاپــا بــەم ســەردانەی، بــۆ مــاوەی چــوار ڕۆژ عێڕاقــی 
کانــی  دەزگا  لــە  وێنــە  کــەم  و  بەرچــاو  خۆراکێکــی  کــردە 
ڕاگەیاندنــدا، النــی کــەم الی زیاتــر لــە ملیارێــک ئینســان کــە 
پەیڕەوی ڤاتیکان دەکەن، ئەمەش بۆخۆی وەک پشــتیوانیەکی 
کوردســتان ھەژمــار  و  دەســەاڵتدارانی عێــڕاق  بــۆ  بەرچــاو 
ــی  ــەر، دوای کۆتای ــەوە، یەکس ــەم بۆن ــە ب ــەر بۆی ــرێ، ھ دەک
دەســتکەوتە  کردنــی  دروێنــە  بەمەبەســتی  وە  ســەردانەکە، 
ســەرۆک  کازمــی  مســتەفا  ســەردانە،  ئــەم  سیاســیەکانی 
وەزیرانــی عێــڕاق، بانگــەوازی کۆبونــەوەی بەرفراوانــی ھێــزە 
"نیشــتمانیەکانی" ڕاگەیانــد بــۆ ئاشــتی و تەبایــی و پێکــەوە 
پەیامــە  بــەم  "لەببەیک"یــان  بارزانیــش  ھــەردووک  ژیــان، 
گــوت! ئەمــەش وەک ھەوڵێــک بــۆ دەربــاز بــوون لــەو تەنگــژە 
قوڵــە ئابوریــە، سیاســیە، کۆمەاڵیەتیــەی ھــەردووک دەســەاڵت 
تێــی کەوتــون لــە ئەنجامــی ئــەو ناڕەزایەتیــە جەماوەریــە 
بــەر فروانــەی کــە ڕۆژ بــەڕۆژ دژی ھــەردووک دەســەاڵت لــە 

ــە. ــرەو دای ب

خۆیــان  یــا  مێــژوو؛  بەدرێژایــی  ئایینیــەکان،  دامــەزراوە 
دەســەاڵتێکی ســەرکوتگەر بــوون، وە یــا لــە خزمــەت دەســەاڵتە 

لــە  پارێــزگاری  بەمەبەســتی  بــوون،  ســەرکوتگەرەکاندا 
ــی  ــەو ئاڕاستەیەشــدا ڕۆل ــەو دەســەاڵتانە، ل تەختوتاراجــی ئ
ســەرەکیان گێــڕاوە وەک یەکێــک لــە ســێکتەرەکانی ســەرخانی 
کۆمــەڵ کــە بــەردەوام سیاســەتەکانیان لــە خزمــەت مانــەوەی 
ــە،  ــی کۆمەڵگەی ــە ژێرخان ــووە ک ــوری دا ب سیســتمی زاڵــی ئاب
کــە  پێناڵــێ  ئەوەمــان  ئایینانــە  لــەو  کام  ھیــچ  مێــژووی 
لــە  پێوەلێــدەدەن(،  الفوگەزافــی  ئــەوەی  )وەک  ئــەوان، 
خزمــەت ئارامــی و ئاســایش و پێکــەوە ژیانــدا کاریــان کردبــێ. 
ئــەوە  ڕاگەیاندبــێ،  جۆرەشــیان  لــەم  بانگەوازێکــی  ئەگــەر 
تەنیــا بەمەبەســتی فریودانــی خەڵــک بــووە. بەردەوامیــش، 
کوتکــی  کردبــێ،  بــڕی  دەســەاڵتیان  شــوێنەی  ئــەو  تــا 
دەســتی چەوســێنەران بــوون وە یــا خۆیــان چەوســێنەر بــوون. 
ئــەو  میراتگــری  ڤاتیکانیــش  ئەمــڕۆی  ئایینــی  دامــەزراوەی 
مێــژووی  درێژایــی  بــە  کەنیســە  کــە  خوێناویەیــە  مێــژووە 
دەســەاڵتی، لــە ســەدەکانی ناوەڕاســتدا ئەنجامیــداوە، ئــەوەی 
ڕوبەرێکــەوە  خزاندۆتــە  ئایینیــەی  دەســەاڵتە  ئــەم  ئەمــڕۆ 
ــە  ــرە و دانیشــتوانەکەی ل ــی دووجــا کەمت ــە کیلۆمەترێک ــە ل ک
چەنــد ســەدێک تێپــەڕ ناکــەن، ئەگەرچــی ھەژمونــی فیکریشــی 
بەربــاڵو بــێ، ئــەوە خەبــات و تێکۆشــانی جەمــاوەری کرێــکار و 
زەحمەتکێــش و ئــازادی خــوازی ئــەو واڵتانــە بــووە کــە تەوقــی 
ئاینیــان لــە ملــی خۆیــان داڕنیــوە و بەرۆکــی ئاینیــان گرتــوە 
و فڕیــان داوەتــە نــاو شــوێنە ئاســایەکەی خــۆی کــە کەنیســە 
و دەســەاڵتی ئەویــان لــە نــاو کۆمەڵــدا تــا ئەندازەیەکــی 
ــە پێشــکەوتنی زانســت  ــە ل ــە جگ ــردوە، ئەم ــا ک بەرچــاو کۆت
پوچەڵکردنــەوەی  مایــەی  بۆتــە  بــەردەوام  کــە  زانیــاری  و 

خوڕافاتــی ئایینــی و پاشەکشــەکردن پێــی.

ئەگەرچــی دامــەزراوەی ڤاتیــکان لــە ئێســتادا لــە ژێــر پــەردەی 
"مــرۆڤ دۆســتی" پەیامــی خــۆی ڕادەگەیەنــێ و پاپــا وەک 
ئاشــتیخوازێک خــۆی وێنــا دەکا، بــەاڵم ھەمــوو ئــەو ھەواڵنــەی 
ئــەم دەزگایــە، لــە دوا شــیکردنەوەدا، بــەردەوام لــە خزمــەت 
مانــەوەی سیســتمی زاڵمانــەی ســەرمایەداری دایــە و لەھەوڵــی 

برەودانــە بــەم شــێوازە لــە دەســەاڵت و ژیــان و گــوزەران.  

*-*-*-*-

دەکەوێتــە  جیهانــە،  دەوڵەتــی  بچوکتریــن  ڤاتیــکان   )١)
ــەی  ــا. ڕووبەرەک ــی ئیتاڵی ــا پایتەخت ــاوای ڕۆم ــووری ڕۆژئ باک
بەگوێــرەی  دانیشــتوانەکەی،  و  دووجایــە  کیلۆمەتــر   )٠،٤٤)
ســەرژمێری ســاڵی )٢٠٠٤(، تەنیــا )٩٢١( کەســە. لەســاڵی 
قەوارەیەکــی  بۆتــە  و  جیابۆتــەوە  ئیتاڵیــا  لــە  (١٩٢٩(دا 
ســەربەخۆ. زمانــی ڕەســمی ڤاتیــکان التینیــە، خاوەنــی ڕادیــۆ 
و تەلەفزیــۆن و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری تایبــەت بــە خۆیەتــی. 
]لــە ئینســایکڵۆپیدیای ئــازادی )ویکیپیدیــا(وە وەرگیــراوە[.

ناوەڕاستی ئازاری ٢٠٢١
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دادگایەکــی  ڕۆژ،  یــەک  تەنهــا  بــە  ڕۆژ،  یــەک  گریمــان 
ئەمــرۆ،  جیهانیەکانــی  ســتانداردە  بەپێــی  و  ســەربەخۆ، 
ــی  ــەوا حکومەت ــدا، ئ ــتانی عێراق ــە کوردس ــت ل ــڕەو بکرێ پەی
دامــەزراوە  و  جێگــر  و  ســەرۆک  بــە  کوردســتان؛  ھەرێمــی 
بااڵکانیــەوە، بەرگــەی یــەک ســەعات ناگرێــت و پێویســتە 

ھەڵبوەشــێتەوە:

•لەســەر تاوانەکانــی شــەڕی نێوخــۆ، کوشــتاری بەئەنقەســتی 
و  ھــەرزەکار  ھەتــا  کوردســتان،  خوێنگەرمەکانــی  الوە 

مێرمنداڵیــش.

سیاســیان،  نەیارانــی  بەکۆمەڵــی  تیــرۆری  •لەســەر 
سیاســیان. ڕکەبەرانــی  ڕۆژنامەنوســان، 

و  بەڵگــە  ھەمــوو  کــە  تااڵنیەیــەک  و  دزی  •لەســەر 
ــتپاکی،  ــان و دەزگای دەس ــە پەرلەم ــی دراون ب دۆکیومینتەکان
کــە لەالیــەن  ئەندامانــی بــااڵی حزبــە دەســەاڵتدارەکانی 

ئەنجامدەدەرێــن. کوردســتانەوە  ئێســتای 

•لەســەر بەشــداری لــە پانــی قێزەونــی لەشــکری واڵتانــی 
واڵتانــی  ئۆپۆزســیۆنی  ڕادەســتکردنەوەی  لەســەر  بێگانــە، 

دەوروبــەر. ســەرکوتگەری 

•لەســەر ئەشــکەنجەی زیندانیــان، لەســەر شــێوازی قەھــراوی 
و فاشــیانەی دەزگاکانــی ئاســایش و پاراســتن و دژە تیــرۆر.

•لەسەر قەالچۆکردنی ژنان و داڵدەدانی تاوانباران.

داعــش،  لەگــەڵ  بازرگانــی  ئەنفــال، ھەڵەبجــە،  •لەســەر 
... چــەک،  و  دەرمــان  قاچاخچیەتــی 

•لەســەر ھەڵبەســتنی درۆ، نەفرەتــی ڕاسیســتی، دەســوەردان 
لــە ژیانــی تایبەتــی تاکەکانــدا.

•لەسەر ....

ســەربەخۆ،  دادوەری  دامــەزراوەی  و  دادگا  دامەزراندنــی 
و  لێکۆڵینــەوە  ئەڵقەکانــی  و  )شــەفافیەت(  ڕوونــکاری 
پێویســتی  )بەرائــەت(،  بێتاوانــی  و   تــاوان  ســەلماندنی 
ــەدەرەوەی  ــە ل ــە، ک ــەت ھەی ــایی دەوڵ ــەرعیەتێکی یاس ــە ش ب
ئێســتای کوردســتاندایە. دەســەاڵتی  لێڕابینیــن و سروشــتی 

ئاسایشــی  "تێکدانــی  و  "ســیخوڕی"  ســیناریۆی  ســازکردنی 
و  ڕۆژنامەنوســان  بــۆ  پەروەندەســازی  و  نەتەوەیــی"، 
ھەڵســوڕاوانی خۆپیشــاندانەکان، بەکارھێنانێکــی دامــەزراوەی 
ڕاگەیاندنــی  سیاســی،  ئەجەندانــی  و  فشــار  بــۆ  قەزاییــە 
شــانۆگەرییەکە  پــەردەی  ھەڵدانــەوەی  پێــش  تاوانبــاری 
شــێروانی  شــێروان  "کەیســی  ســزادانی  ســنوری  لــە  گەلێــک 

واوەتــرە. ھاوڕێکانــی" 

بەکارھێنانــی پێگــەی سیاســی  بــۆ ســەرکوتکردنی ڕۆژنامەنــوس 
و ھەڵســوڕاوانی سیاســی و جەمــاوەری، بەنــاوی یاســا و بــەو 
تەڵەکە و بیانووە نایاســاییانە، مەترســیترین ھەنگاوە بەرەو 
دەورانــی ھێــزی ڕەھــای ســەرکوت. ڕێکخراوەکانــی مافــی مرۆڤــی 
جیهانــی و پارێزەرەکانیــان، بەڵگــەی پێویســتیان بــۆ بەتاڵــی 
دادگاکــە  خســتە ڕوو )نەبونــی پارێــزەر، ســەرنگونکردن و 
دابڕاندنیــان لــە دونیــای دەرەوە، بێبەڵگەیــی، گواســتنەوەی 
ــان  ــکەنجە، تاوانبارکردنی ــادە، ئەش ــەوەی ئیف دادگا، ڕەدکردن
لەالیــەن ســەرۆک وەزیرانــەوە، ... پەلەپەلــی دادگا و ...(. 
بــە  پەیوەنــدی  بەگــەرد  شــانۆگەرییەش،  ئــەم  ســازکردنی 
دادوەری و دیاریکردنــی تاوانبــارەوە نییــە، ھەڕەشــەیە بــۆ 
کۆمەڵــگا، بــە ڕۆژنامەنوســان و خەڵکــی نــاڕازی و ئۆپۆزســیۆن 

دەڵــێ ئــەوە ببینــن.

و  ســزا  و  تەشــریع  یاســاکانی  و  دادگــەری  بابەتەکانــی 
ســتانداری  و  شــکۆ  و  مــاف  و  ژیــان  ئاوێنــەی  تاوانــەکان، 

ئــەوەدا پاریێــزگاری  ژیانــی ھــەر کۆمەڵگایەکــن، )لەگــەڵ 
مافــی خاوەندارییەتــی تایبەتــی، بنەمــای دەستورویاســاکانی 
دەوڵەتــی بــورژوازی و پیرۆزییەکانیەتــی(( بــەاڵم خەبــات  بــۆ 
دامەزراندنــی سیســتەمێکی کــراوە و پێشــکەوتوی مەدەنــی و 
ــی  ــەر دادگا، ئەڵقەیەک ــانی ھاواڵتیــان لەبەرامب ــی یەکس ماف
گرنگــە بــۆ بردنەپێشــەوەی خەبــات لــە پێنــاو جیهانێکــی ئــازاد 

و یەکســاندا.

مافــی  و  سیاســی  ئــازادی  ھەڵســوڕانی  و  دەڕبڕیــن  ئــازادی 
دەســتهێنانی زانیــاری و ئازادییــە گشــتییەکان، کاریگەرتریــن 
ھێــزی  شــکاندنی سیســتەمە تۆتالیتارییەکانــە و دروشــانەوەی 
ئازادیخوازییــە.  و  سۆشیالیســتی  بزوتنــەوەی  خەباتــی  
مەشــخەلی   ئازادیخــواز،  دادوەرانــی  و  پارێــزەران 
فراوانکردنــەوە و بەســتنەوەی ئــەم خەباتــە بــە دەســەاڵتی 

یــەوە ھەیــە. سیاســی 

بادینــان،  سیاســی  زیندانــی  تــەواوی  ئــازادی  بــۆ  خەبــات 
لەگــەڵ  زیندانیــەکان،  کەســوکاری  لەگــەڵ  ھاوخەباتــی 
حەســرەت و فرمێســکی منــاڵ و دایــک و ھاوســەریان، بەشــێکە 
و  یەکســان  مافــی  و  مــرۆڤ  شــکۆی   لــە  بەرگریکــردن  لــە 

دادپــەروەری.

٢٠-٣-٢٠٢١
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شیرین عبدولله
یادی هاوڕێ )جومعە( 
گیانبەختکردوی ڕێگای 

ئازادی و سۆشیالیزم

دیدارلەگەڵ

عەدنانعەبدولڕەحمان
ڕۆژنامەی ڕەوت: ســوپاس ھاوڕێ عەدنان 
کە پێشــوازیت لە داواکەمان کرد، ســوپاس 

بــۆ دەربەســتیت.  ھاوڕێێانــی گیانبەختکردوو" 
جومعە"،  وە نەجات ناســراو بە " ســەالح" 
لە ڕێکخســتنەکانی ڕەوتی کۆمۆنیســت دا 
لــە ھێڵــی تــۆ بوون، دەتوانی بە کورتی 
ھەلســوڕانی خۆتانمان بۆ بگێرنەوە؟ 

عەدنــان: ھــاوڕێ ھــاوڕێ " جومعــە لــە ڕێــگای ھــاوڕی تــارق 
ناســیح ەوە بــوو، ســەرەتای ســاڵی ١٩٩٠، ھــەر زوو ســەرنجم 
چــووە ســەر گــورج وگۆڵــی و ئازایەتــی و روح ســوکی ئــەم 
ھــاوڕێ یــە، ئــەو کات ئــەو تەنهــا کەســێکی دژی ئیســتبدادو 
نــاڕازی بــوو. لەماوەیەکــی کەمــدا ئاســتی ھۆشــیاری چینایەتــی 
لــەو  بــۆ کۆمۆنیــزم زۆر چــووە ســەر، ھــەر  و تیگەیشــتنی 
ســاڵەدا بــوو بەئەندامــی " ڕەوتــی کۆمۆنیســت"، لەشــانەیەکی 
ــان تــارق ناســیح  ٣ کەســیدا کارو چاالکیمــان دەکــرد. ھاوڕێی
ــەڵ  ــەوە لەگ ــد پێک ــس حەمی ــان و قەی ــد  عەبدولرەحم و محم
دابەشــدەکرد،  ڕەوتمــان  باڵوکراوەکانــی  جومعــە  ھــاوڕی 
شــیعاراتی دژی ڕژێمان لەســەر دیوارەکان و شــوێنە گشــتیەکان 
دەھێنایــە  خەڵکمــان  و  دەکــرد  کۆبونەوەمــان  دەنوســی، 

ڕێکخســتنمانەوە،. ڕیزەکانــی 

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ھــاوڕێ " جومعــە " چۆن 
گیانیبەختکــرد؟ لە کوێ؟ 

عەدنــان : چەنــد ڕۆژێــک ،پێــش ڕاپەڕیــن لەژێــر زەخــت 
وفشــارێکی زۆری ھێزەکانــی ڕژێــم دا کــە نەدەکــرا دوو ڕۆژ 
لــە ماڵێکــدا بمێنینــەوە، ئێمــە ڕێککەوتیــن لەســەر چەنــد 
بەشــدارییەکی  ئەبێــت  کــە  کــردەوە  خاڵێــک ، تەئکیدمــان 
رکــەز  مــە  بکەیــن.   دەستپێشــکەری  ھەبێــت،   کارامــان 
بــوو لێمانــەوە  شــورتەی ڕەحیمــاوا کــە نزیکتریــن  شــوێن 
ھێرشــی بکەینــەوە ســەر و چــەک و تەقەمەنیمــان بەدەســت 
ئەوەشــان،  دەســتی  دڕندانــە  و  کوێرانــە  ڕژێــم  بهێنیــن.  
خەڵکیــش بــێ ئاســۆ بــوو، ڕێکخــراو نەبــوو.  مــن ســەعات 
٨ بەیانــی لەبــەردەم مەرکــەزی شــورتەی رەحیمــاوا بــووم ، 
ــی  ــی یەکێت ــک و چەکداران ــوو، خەڵ ــا نەماب ــەاڵم ھیچــی تی ب
وپارتــی لــە ھەمــوو الیەکــەوە دەوری مقــەری حزبــی بــە عســی 
ــە  ــەر ل ــک ٣٠ ســاڵ ب ــوو.  ڕێ ــاوە  داب ــی ڕەحیم ــان لەگەرەک ی
ئێســتا، ســەعات  نــۆ بــۆ نــۆ وچــارەک ھــاوڕی جومعــەم بینــی 
لەگــەڵ ھاوڕێێــان تاریــق و محمــەد بــوو، ئێمــە تــا ئــەو کاتــە 
ھەمومــان بێچــەک بوویــن، خۆمــان  پەنــادا بــوو. ئارپــی چــی 
یــەک  ئاراســتەمان کــرا و لــە نێــو خەلكیکــی زۆر تەقیــەوە، 
خەلكێکــی زۆری کوشــت وبریندارکــرد، بــە داخــەوە ھــاوڕێ 
جومعــە لــە نێــو بریندارەکانــدا بــوو، کاتێــک ھاوڕێیــان تــارق 
گەیشــتم،  مــن  کاتێــک  و  کردمــەوە  ئاگادارییــان  محمــەد  و 
حاڵەتــی زۆر خــراپ بــوو، لەباوەشــی تــارق و ئومێــد وشــەمال 
ــۆ  ــە ب ــا، ئــەو کاتان ــۆ ھەمیشــە چــاوی لێــک ن ومحەمــەد دا ب
بیگەیەنینــە  ھەوڵمانــدا  زۆر  بــوو،  ســەخت  زۆر  زۆر  ئێمــە 
ــاران  ــو ب ــاوەن وەک ــۆپ و ھ ــە وت ــەاڵم گول ــخانەیە ، ب نەخۆش

دەبــاری. 

ڕۆژنامەی ڕەوت: ھاوڕێ  نەجات، ناســراو 
بە "ســەالح"، یش لە ھێلێ تۆ بوو، دەتوانی 
ھەندێک الیەنی کەســایەتی و باســی ئەو 

رۆژگارانەمــان بۆ بکەی؟
ئازیــزی ھاوڕێــی  بــۆ  درود  عەبدولرەحمــان:   عەدنــان 
ڕێگــەی لــە   ١٩٨٩ ســاڵی  "ســەالح"،   گیانبەختکــردوو 
ــەو ــەرەتای قس ــی، س ــەالحم ناس ــاوڕێ س ــاوڕێ "ش"ەوە، ھ  ھ
 باســەکانمان لەســەر ئــەدەب و ھونــەر بــوو، پاشــتر کــە متمانە
 و ھاوڕێیەتیمــان پەرەســەند، گفتوگــۆی سیاســیمان دەکــرد،
 وە مەســەلەکانی دەســەاڵت و دیکتاتۆریــەت و کاری سیاســی

ڕێکخراوەیــی .و 

فراوانکردنــەوەی بــۆ  دەگێــڕا  رۆڵێکــی  ینــش  "ش"   ھــاوڕێ 
ــی و سیاســیەکان، موناقەشــەکانمان ــی و تیوری ــە فکری  بابەت
بــوو. شۆڕشــگێر  مارکســیزمی  و  سۆشــیالیزم  جــۆری   لەســەر 
 خەســڵەتێکی ھــەرە گــەورەی ئــەوە بــوو، تینــوی فێــر بــوون
 بــوو، ھێمــن و ھۆشــیار بــە نیــو ســەعات گوێــی دەگــرت و
ــی فکــری و سیاســی خــۆی دەدا. زۆر  ھەوڵــی خۆپەروەردەکردن
.بەڕێــز و شــیرین بــوو. خوڵقێکــی یەکجــار جوانــی ھەبــوو

بونــم ئەنــدام  باســی   )١٩٨٩( ســاڵە  ئــەو   ١٢ ١١و   مانگــی 
 لەگەڵــی کــرد و بــە خۆشــحالێەوە قبوڵــی کــرد و بــوو بــە
لــە کۆمۆنیســت(  )ڕەوتــی  ڕێکخــراوی  چاالکــی   ئەندامێکــی 
دۆســتی کــە  بــوو،  دەور  لــە  کەســی  چەنــدان  و   کەرکــوک 

بــوون کۆمۆنیســت(  ڕەوتــی  .)ڕێکخــراوی 

کارتــۆن و  مقەبــا  لەســەر  بــوو،  خــۆش  زۆر  خەتــی   ئــەو 
 چەنــد شــیعارێکی ھەڵکۆڵــی بــوو "بــژی کۆمۆنیــزم"، "بڕوخــێ
 حکومەتــی بەعــس"، "بــژی چینــی کرێــکار"، وە بەیەکــەوە لــە
لەســەر  ... و  ڕەحیمــاوە  و  شــۆرجە  و  ئەلمــاس   گەڕەکانــی 

دەمانوســیەوە .دیــوارەکان 

ــوو کــە بەشــداری و ــن نەخشــەمان ھەب ــە ڕاپەڕی ــەر ل  ئێمــە ب
 ھەوڵــی پێشــڕەوی بدەیــن لــە ڕاپەڕینــدا. ڕۆژی دووەم چوینــە
ــە ــوک- ک ــی کۆمۆنیســت لەکەرک ــەی ڕەوت ــان )بنک ــەڕی خۆم  مق
ڕۆژە ئــەو  ھــەر  بــوو(،  کرێــکاران  نەقابــەی   باڵەخانــەی 
 زۆر بــە حەماســەوە تیمەکانــی گەڕانمــان بــە گەڕەکاکانــدا
 پێکهێنــا، ئێمــە مــن و ســەاڵح لەیــەک تیــم بویــن، چونکــە
 ئــەو عەرەبیەکــی جوانــی دەزانــی و زۆر ڕەوانبێــژ )ناتــق( بوو،

 وە منیــش تورکمانیــم دەزانــی، بــەرەو عەرەفــە و تەپــە چویــن
 و ئەدەبیاتمــان بەزمانــی کــوردی و عەرەبــی بــاڵو دەکــردەوە.
بوویــن. بنکــە  ھاتوچــۆی  لــە  بــەردەوام  ڕۆژە  چەنــد   ئــەو 
 ھەلومەرجــی کەرکــوک زۆر نائــارام و پەشــێو بــوو تــا دەھــات
 خەڵکــی کەرکــوک چۆڵیــان دەکــرد، ســەالح، دەیویســت ماڵــی
 باوکــی بــەڕی بــکات بــەرەو ھەولێــر، بینیــم، پێمــووت مــن
 وا دەچــم بــۆ مقــەڕ، دواتــر تــۆ وەرە، لــەو نێــوەدا ســەالح
ــدی ــە داخــەوە ئی ــوو. ب ــەس قســەو باســی ب ــد ک ــەڵ چەن  لەگ
 مــن  ھــاوڕێ "ســەالح"م نەبینــی یــەوە، دوای ئــاوارە بونەکــە
 کــە ئێمــە بــەرەو ســلیمانی ڕۆیشــتین، ھەواڵەکــەم دواتــر زانــی
 کــە ئــەو گیــری خــواردووە لــە نێــو ھەولێــر و ھیــچ ھەواڵێکــی
ــوازی ــزم و ئازادیخ ــە کۆمۆنی ــادی ب ــەوە. ی ــە. زۆر بەداخ .نیی

-.-.-.-.-.

  نەجــات کاکــە ڕەش ) ناســراو بــە ســەالح(، لــە گەڕەکــی
 ڕەحیمــاوە لــە خێزانێکــی ھــەژاردا  لەدایــک بــووە، ھــاوڕێ
 ســەالح ھــەر لــە تەمەنــی الویــدا تێکــەڵ بــەکاری سیاســی
 بــوو، بیســتەکانی تەمەنیــدا پەیوەنــدی کــرد بــە ڕێکخــراوەی
 ڕەوتــی کۆمۆنیســتەوە و چارەنوســی بــە نادیــاری تــا ئێســتا
 ماوەتــەوە. ســەڕەڕای ھەوڵــی کەســوکار و ڕێکخــراوەی )ڕەوتــی
 کۆمۆنیســت( لــەو ســەردەمەدا بــەاڵم ھیــج ســەرە داوێــک بــۆ

.دیــاری کردنــی چارەنوســی نەدۆزرایــەوە

٢٠-٣-٢٠٢١

دیدار لەگەڵ بەرزان بابە شێخ
ڕۆژنامــەی ڕەوت: ھــاوڕێ کاوە "بەرزان بابە 
شــێخ"، ســوپاس بۆ دڵســۆزی و ماندونەبونت، 
تۆ یەکێک بووی لەو ھاوڕێیانەی کە شــەوی 

(٣١-٣-١٩٩١(، ئاگاداری دواســاتەکانی 
دابڕانی ھاوڕێ )نەجات( ناســراو بە 

"ســەاڵح" بوویت لە تیمەکەتان، دەتوانی 
لــەو بارەوە بۆمان بدوێێ؟

بــەرزان بابــە شــێخ: دەربــارەی ھاوڕێــی گیانبەخــت کــردوو، 
لێکدابڕانەکەمــان،  پێــش  دەگەڕێمــەوە  ســەالح"،  "ھــاوڕی 
چونکــە بەڕێکــەوت لەدەمــی ڕاپەڕیــن، ڕێککەوتــی یەکمــان 
کــرد. ھەڵبــەت ھــەر ڕوداوێــک باکگراوەندێکــی ھەیــە، ھەرچــی 
بەدیقەتــی مــن دەگەڕێتــەوە ســەبارەت بــەو ھاوڕێیــە دەکرێــت 

بۆتانــی بگێڕمــەوە.

ئــەو پێــش ڕاپەڕینــی کەرکــوک پەڕیبــووە گەڕەکەکــەی ئێمــە، 
چونکــە حکومــەت بــۆ لەباربردنــی ڕاپەڕیــن ھــەم ماڵەکانیــان 
ــن  ــوون. م ــج ب ــدێ گەن ــی ھەن ــی گرتن ــەم خەریک دەپشــکنی ھ
کاتێــک ئــەوم دی، خەڵکانــی وەک ئێمــە )وەک دەلێن شــتێکمان 
لــە شــتێک بــوو( دەبــووا خــۆ حەشــار بدەیــن، بەتایبــەت 
برادەرێکــی نــاو )ی، ن، ک( بڕیاریــدا بــوو چەکمــان پێبــدا لــە 
شــار، بــەاڵم ڕێکنەکــەوت و لەڕێــگا دوو ســێ لــە ھاوڕێکانمــان 

گیــران و دەبــوا ئێمــەش خۆمــان بشــارینەوە.

"ســەالح"م لــەو ســەروبەندە بینــی کــە ئەویــش وەک من پێناســە 

)ھەویە(یەکــی تەزویــری زانکــۆی ســەالحەدینی پــێ بــوو. مــن 
ــن  ــە چوی ــووم، بۆی ــەی مارکســی لینینــی( ب خــۆم کــۆن )کۆمەل
بــۆ الی )مــەال فەرمــان(، کادیــری  بــۆ )ئاڵتــون کۆپــری( 
ئــەو دەوارانــە بــوو، داوای پێنــچ چەکــم لێکــرد بەبیانــووی 
ئــەوەی کــە مــن ســەر شــانەم و شــانەکەم چەکــدار دەکــەم، 
چەکێکیشــمدا بــە ھــاوڕێ )ســەالح(، ئیتــر پێکــەوە بویــن، 
بیســتمان ھاوڕێێانــی خۆمــان بەشــوێن ڕیکخســتنی شــوراکانەوە 
ــدا  ــر لەوێ ــان و ئیت ــدە ناوی ــان گەیان ــەوە خۆم ــوون، بەچەک ب

ــپێردراین. ــدن ڕاس ــەکاری ڕاگەیان ــەو ب ــن و ئ م

ھەرچــی  شــەو  دەرنگانێکــی  تــا  لەبەیانییــەوە  بــوو  ئــەوە 
ــارم و شــیعاری  ــە ئ ــوو ب ــر ب ــاو ھەوڵی ــی ن ــوارە دیارییەکان دی
کۆمۆنیســتی نوســیمان، دوای ئــەو شــەوە ئیــدی مــن لەبــەر 
ســەرەرۆیی خــۆم ئــەوم نەبینیــەوە تــا کاتــی ڕێگیرانەکــەی 
ــەی  ــەو گەڕەک ــوو، ئ ــی ئیســکان ب ــم لەگەرەک بەعــس، وا بزان
ســور،  ھێڵــی  بــە  کــردی  بەســەربازەکانی  حکومــەت  ئیــدی 
گەڕاینــەوە ئــەو دەم مــن و ھاوڕێێــان )عــارف و ســیروان و 
ڕەحیــم و ســەباح و بــژار و مەجیــد و ســەاڵح( بوویــن تێکــڕا 
ئــەوان لەگەڕەکێــک چوونــە ئــەو بــەرەوەوە ڕووە و ماڵیــک 
ھەڵســوڕان، ئیــدی ســەالح منــی بــەزۆر بــردە ماڵێکــەوە و وەک 
ــن،  ــەدا بووی ــو حەوش ــەوە لەنێ ــی ئ ــە خزم ــی گوای ــتیم لێ بیس
مــن لــە گفتوگــۆکان دوورم گرتبــوو دواتــر ھــاوڕێ ســەالح 
ــە  ــە خزمم ــەم ماڵ ــن ئ ــدا م ــەڵ ھاوڕێیان ــڕۆ لەگ ــۆ ب ــی ت ووت
ــەی  ــەر بەقس ــەکات ھ ــا وا ن ــەوە، زۆرم کۆش ــرەدا دەمێنم و لێ
نەکــردم ئیتــر مــن بەتەنهــا چومــەوە نــاو ھاوڕێــکان، کــە 
ڕێژنــەی گوولــە ئەوانــی لــەو بــەرەوە ڕاگرتبــوو، ئەینــا منیــش 
گولەیــەک  ناویــان،  گەرامــەوە  کــە  دەمامــەوە.  ســەرگەردان 
کاڵوەکــەی ھــاوڕی ڕەحیمــی کوناودیــو کــرد، ئــەو گوولەیــە وای 
لێکردیــن ھــەم شــپرزە و ھــەم ھەڵــەوەدای پەنایــەک بکەیــن، 
ئیــدی شــەو لــە ماڵێکــی گەرموگــوڕدا یــا یاســای لێبوردنــی 
بەعــس لەوێــدا دەژیایــن، خەمــی ســەالح یشــمان باســدەکرد، 
بــەاڵم مــن دڵنییــا یانــم کــرد بــۆ ئــەو کــە خاتــر جــەم بــن.
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تونــدو تیــژی بەرامبــەر ژنــان و کچــان زۆر لەپێــش لەدایــک 
بونیانەوە دەســت پێ دەکات. کۆمەڵگای پیاوســاالری ســەردەم، 
بایەخێکــی زیاتــر دەدات بــە کۆرپــەی نێــر وەک لــە مــێ. لــە 
ــی  ــری جەنگ ــەکان دەرگی ــەوە مێی ــت بونیان ــەم ڕۆژی دروس یەک
مانونەمــان دەبنــەوە و ھەندێــک جــار ھــەر لەســەرەتاوە لەبــار 
دەبرێــن تەنهــا لەبــەر ئــەوەی مێــن! کۆرپــەی مــێ دوای لەدایــک 
ژیانــی  ڕۆژێکــی  ھەمــوو  گەورەبونیــدا،  لەگــەڵ  و  بونیشــی 
ــە  ــی ڕۆژان ــی تەمەن ــە درێژای ــت و ب ــی خــۆی دەبینێ ــە دووی پل
دیــاردەی توندوتیــژی و ھەاڵواردنــی جنســی دەبینێــت بەرامبــەر 
ــێ،  ــەزی م ــەر ڕەگ ــژی بەرامب ــی. توندوتی ــۆی و ھاوڕەگەزان خ
ئەگــەر بــە شــێوەیەکی ئاشــکراو زەقیــش نەبێــت، چەندیــن 
شــێوازی شــارراوەی ھەیــە بــە جۆرێــک ئــەم کردەوانــە وەک 
نۆرمــی لێهاتــوە، لەکاتێکــدا پێشــێل کردنــی ســەرەتایی تریــن 

ــانێک.. ــن وەک ئینس مافەکانی

ھــەزار   ٢٤٠ ســااڵنە  نادیــارەوە"  "نایەکســانی  )بەھــۆی 
کچــی خــوار تەمــەن ٥ ســاڵ لــە ھیندســتان دەمرێــت( ئەمــە 
ئەنجامــی لێکۆڵینەوەیەکــی گۆڤــاری النســێتی بەریتانــی بــو 
لــە ٢٠١٨دا. زۆربــەی ئــەم مردنانــە بــە ھــۆی پشــت گــوێ 
خســتنی پێداویســتیە ســەرەکیەکانیانە وەک خواردنــی بــاش 
و  لێکۆڵینەوەیــە  ئــەم  ھتــد.  خوێنــدن..  و  تەندروســتی  و 
چەندیــن ئامــاری تــر نیشــانی دەدات منداڵــی کــچ کەمتــر 
خواردنــی پێدەدرێــت و خواردنــی بــاش و ســوود بەخــش زیاتــر 
ــۆ الی پزیشــک  ــت ب ــر دەبرێ ــچ کەمت ــوڕان، و ک ــە ک ــت ب دەدرێ
و ھەلــی خوێنــدن و گەشــەپێدانی وەک منداڵێــک کەمتــر پــێ 

دەدرێــت وەک لــە کــوڕ.

فەزڵدانــی کــوڕان بەســەر کچانــدا لەالیــەن دایــک و باوکانــەوە 
و  ئاســیا  باشــوری  و  ئاســیا  ڕۆژھەاڵتــی  واڵتانــی  لــە 
ڕۆژھەاڵتــی ناوەڕاســت و چیــن و باکــوری ئەفریقــادا زیاتــر 
بــاوە. ھۆکارەکانــی ئــەم جیاوازیــە دەگەڕێتــەوە بــۆ توانایــی 
داھاتــی زیاتــر )بەتایبەتــی لــە کۆمەڵگــەی کشــتو کاڵیــدا(، 
لــەو کۆمەڵگانــەدا کــوڕ "نــاو"ی خانــەوادە دەھێڵێتــەوە و بەخێو 
کردنــی دایــک و بــاوک لــە پیــری و نەخۆشــیاندا دەگرێتــە 
ئەســتۆ. منداڵــی کــچ "بــارە" بەســەر خانەوادەکــەوە چونکــە 
ھەلــی کاری دەرامــەت بــەرزی کەمتــرە لــە کــوڕ و تێچــوی 
مارەیــی و دۆری و جیهــازی قورســاییە بــۆ ســەر خانەوادەکــە، و 
بەتایبەتــی ئــەوەی کــە دوای ھاوســەرگیری کــچ دەگوێزرێتــەوە 
بــۆ الی خانــەوادەی مێــرد لەبــەر ئــەوە کــە گــەورەش بــوو ھیــچ 
ــە  ــی خــۆی، کەوات ــک و باوک ــۆ دای ــت ب ــوری نابێ ســودێکی ئاب
بــە نــەزەری ئــەو خانەوادانــە مەســرەف کــردن لەســەر منداڵــی 
ــت  ــەم پێیــەش تــا زووتــر "بدرێ ــڕۆ دەڕوات. ھــەر ب کــچ بەفی
بــە شــوو" باشــترە. ئینجــا دوبــارە ئــەم کچــە مندااڵنــە کــە 
دەرگیــری ھاوســەرگیری دەبــن دەکەونــە ژێــر فشــاری منــداڵ 
بــون و ئەرکــی بەڕێوەبردنــی خانــەوادە و منــداڵ بەخێــو کــردن 
ــۆ  ــچ بایەخێــک ب و دڕندایەتــی کۆمەڵــگای پیاوســاالر کــە ھی

ــت. ــەوان دانانێ ــگوزەرانی ئ ــان و خۆش ژی

منداڵــی کــچ دەبیســتێت بــە دایکــو باوکــی دەوترێــت "خــوا 
کوڕتــان باتــێ"، "بــە دایکــی کوڕان بیت"، "خۆزگە کوڕێکیشــتان 
ببوایــە" وەک ئــەوەی ھاتنــە دنیــای ئــەو ھەڵەیــەک بوبێــت و 

دەبێــت چــاک بکرێــت!

پێشــوازی نەکــردن لــە منداڵــی کــچ و لەباربردنیــان نەریتێکــی 
کۆنــی زۆربــەی کۆمەاڵنــی دنیایــە و ڕاســتەوخۆ پەیوەســتە بــە 
پیاوســاالریەوە، نــەک ھــەر منداڵــی کــچ بــێ بەھــا ســەیر 
دەکرێــت بەڵکــو دایکەکــەش دەکەوێتــە ژێــر فشــارێکی دەرونــی 
یەکجــار زۆرەوە بــۆ ئــەوەی کــوڕی ببێــت. ژن تاوانبــار دەکرێــت 
بــەوەی کــە "کــوڕی نابێــت"، لەکاتێکــدا ئەمــە ھیــچ بنەمایەکــی 
زانســتی نیــە چونکــە ئــەوە کرۆمۆســۆمەکانی پیــاوە )ئێکــس-
وای( کــە سێکســی مناڵەکــە تحدیــد دەکات نــەک ھــی ژن 
)ئێکس-ئێکــس(. ھەنــدێ جــار دایــک ناچــار دەکرێــت منداڵــە 
کچەکــەی لەباربەرێــت، زۆر جــار بــە شــێوەی نــا تەندروســتی 
و بەکارھێنانــی ئامــراز و دەرمانــی خۆماڵــی کــە لەوانەیــە 
ژنانــە  ئــەم  مەترســیەوە.  بخاتــە  تەندروســتی  و  ژیــان 
دەرگیــری توندوتیــژی دەبــن، زۆر جــار دەبێتــە ھــۆی تێــک 
چونــی خانەوادەکــە و پیاوەکــە ژنــی دوھــەم و ســێهەم دەھێنێــت 
تەنهــا بــۆ ئــەوەی کوڕیــان ببێــت! نــەک ھــەر ژیــان و ئاســودەیی 
ئــەم دایکانــە تێــک دەچێــت بەڵکــو کۆمەڵــگا زۆر بــە بــێ 
بەزەییانــە پلــە و پایــەی کۆمەاڵیەتیــان نــزم ڕادەگرێــت وەک 

ــەوەی ژنەکــە تاوانێکــی گــەورەی کردبێــت. ئ

ھەرچەنــدە ئامــاری ڕەســمی نیــە یــان زۆر کەمــە لەســەر ڕێــژەی 
ھەڵبژاردنــی سێکســی کۆرپــەکان وە یــان لەباربردنــی کــوڕ یــان 
کــچ و ژن بەســەر ھێنــان و پاڵپێوەنەرەکانــی لــە ڕۆژھەاڵتــی 
ناوەڕاســت و عیــراق و کوردســتان، لەژیانــی واقیعیــدا نمونــە 
ــەوەی ژنەکــەی  ــەر ئ ــاو ژنێکــی تــر دەھێنێــت لەب زۆرە کــە پی
ــە  ــەی پێچەوان ــەک نمون ــە ی ــم وانی ــەاڵم پێ ــت" ب ــوڕی نابێ "ک

ھەبێــت!

ــراق و کوردســتان لەژێــر ســایەی ئیســامی سیاســی و  لــە عی
پیاوســاالری ھێــزە ناسیۆنالیســتەکان و چەندیــن دەیــە لــە 
ــداڵ  ــانەوەی ژن و من ــە چەوس ــە، ک ــی ناوچەک ــەڕ و نائارام ش
بــە ڕادەیەکــی ترســناک پــەرەی ســەندوە بــە تایبەتــی لــە 
ــی  ــداڵ بوەتــە قوربان ــەدواوە، و بەتایبەتــی کچــی من ٢٠٠٣ ب
نەبینــراو و دەنــگ نەبیســتراوی ئــەم ھەلومەرجــە، بــە زینــدو 
ھاوســەرگیری  وەک  دابونەریتــی  دواکەوتوتریــن  کردنــەوەی 
ــەی کچــان، حیجــاب  ــرات(، خەتەن منداڵــی کــچ )زواج الصغی
پۆشــینی منــدااڵن و کوشــتن بــە نــاوی شــەرەف )غســل العــار(. 
ئــەوە خــۆ لــە ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی داعــش کڕیــن و 
منــدال، اغتصــاب و چەندەھــا  فرۆشــتنی کچانــی گەنــج و 
تاوانــی تــری بــێ وێنــە، ژیانــی کردۆتــە دۆزەخیکــی تــەواو بــۆ 

ــزەوە. ــە پەراوێ ــر کەوتۆت ــدەی ت ــچ و ئەوەن ک

خورافــە و تەکنۆلۆجیــا و تەحقیــری ڕەگەزی مێ:
ــی  ــەر چۆنیەت ــە لەس ــتی نی ــی زانس ــچ ڕێگەیەک ــتا ھی ــا ئیس ت
بــوون.  گیانــی  دوو  پێــش  کۆرپــە  ڕەگــەزی  کردنــی  دیــاری 
ــتەکانیان  ــی خواس ــتی بەدیهێنان ــدا و بەمەبەس ــەڵ ئەمەش لەگ
)کــە لــە بنەڕەتــدا خواســت و فشــاری کۆمەڵگایــە( جوتــەکان 
پەنــا دەبــەن بــۆ ھەندێــک ڕێــگای نازانســتی و کولتــوری وەک 
پەیــڕەو کردنــی سیســتمێکی خواردنــی تایبــەت، یــان جــوت 
بــەکار  وەیــان  مانگەکــەدا،  دیاریکــراوی  کاتێکــی  لــە  بــون 
ھێنانــی خشــتەی چینــی.. ھتــد. ھیــچ کام لــەم ڕێگانــە بنەمــای 

ــەلمێنراوە. ــک نەس ــچ جۆرێ ــە ھی ــە و ب ــتی نی زانس

نمونــە  بــۆ  ھەبــوە،  ســەمەر  ســەیرو  نەریتــی  لەمێژوشــدا 
ڕاســتی  الی  نێرینــە  کۆرپــەی  وابــوە  پییــان  یۆنانیــەکان 
پێیــە  بــەم  و  چــەپ،  الی  مێینــە  و  ھەڵگیــراوە  پیاوەکــە 
ئــەوەی  بــۆ  دەبەســت  چەپیــان  الی  گونــی  یۆنانــی  پیــاوی 
ڕێگــە بــە دروســت بونــی کۆرپــەی مــێ بگــرن. پیــاوی ھینــدی 
ــدا  ــوت بون ــی ج ــرت لەکات ــان دەگ ــی الی چەپی ــدی گون بەتون
ــە یەکجــاری  ــی فەڕەنســا ھــەر ب ــان مەبەســت. پیاوان ــۆ ھەم ب
شــێوەیەک  بەھیــچ  ئــەوەی  بــۆ  دەردەھێنــا  چەپیــان  گونــی 
ــان  ــوان پێی ــە تای ــت. ل ــان نەبێ ــی مێی فرســەتی دروســت کردن
ــو ھاوســەرگیری پیــاوی قەڵــەو و ژنــی الواز مێینــەی لــێ  واب
ــوە  ــان واب ــر پێی ــانی ت ــەوە. کەس ــە پێچەوانەش ــەوە و ب دەبێت
پەیوەنــدی کــردن لــە ڕۆژانــی تاکــدا مێینــە دروســت دەکات و 

ڕۆژانــی جــوت نێرینــە.

لــە حەفتاکانــی ســەدەی ڕابــوردوەوە، مەســەلەی دیــاری کردنــی 
ڕەگــەزی کۆرپــە بــوە شــوێنی لێکۆڵینــەوەی زانســتی و بــەم 
پێیــەش، و بەتایبەتــی لــەو کۆمەڵگانــەی کــە پیاوســاالری 
تیــا زاڵــە وەک زۆربــەی واڵتانــی ڕۆژھەاڵتــی ناوەراســت و 
چیــن و ھیندســتان.. ھتــد بــەکااڵ کــردن و بازرگانیکــردن بــەم 
پرۆســەیەوە پــەرەی ســەند. ســەدان کلینیــک و خەســتەخانەی 
تایبەتــی پەیــدا بــون و دایــک و بــاوکان ھەلــی "ھەڵبــژاردەی" 
دەســت نیشــان کردنــی سێکســی کۆرپەیــان پێــش پیتانــدن 
تەکنۆلۆژیــا  و  زانســت  کرایــەوە.  بــۆ  پیتانــدن  دوای  و 
خرانــە خزمــەت بــەردەوام پێدانــی ئــەم نەریتــە دواکەوتــوە 
کۆمەاڵیەتیــە کــە دژی مافــی منــداڵ و ژنــە بــە پلــەی ســەرەکی.

لەوکاتــەوەی پشــکنینی دیاریکردنــی ســێکس لــە حەفتاکانــەوە 
دەســتی پــێ کــردوە، تەنهــا لــە ھیندســتان ٦٣ ملیــۆن کــچ 

ــوە. ــک ب ــر لەدای کەمت

بــە پێــی ئامارەکانــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان، ســااڵنە ١.٢ – 
ــت و٩٠٪ ی  ــار دەبرێ ــدا لەب ــچ لەجیهان ــەی ک ــۆن کۆرپ ١.٥ ملی

ئەمانــە لــە ھیندســتان و چینــن.

ــە  ــە نەبێت ــاوە ک ــتێک نەم ــچ ش ــەرمایەداریدا ھی ــی س لەکۆمەڵ
ویســتی  و  خواســت  تەنانــەت  قازانــج  ســەرچاوەی  و  کااڵ 
ــد  ــەم خواســت و ویســتانە چەن ــە ئ ــگ نی ــر گرن کەســەکان ئیت
دژە ئینســان بێــت، و لەبەرئــەوەی "پێویســتیەکی" کۆمەاڵیەتــی 
و فشــارێک ھەبــو بــۆ ئــەم ھەڵبژاردنــی سێکســی کۆرپەیــە، 
ســەرمایەداران ئــەم ھەلەیــان قۆســتەوە و تەکنۆلۆژیــای تــازەی 

ــەلەیەوە. ــەم مەس ــی ئ ــە خزمەت ــەی( خرای ــن ئ وەک )دی ئێ

ڕۆژنامــەی  لەوتارێکــی  دەھێنمــەوە  بڕگەیــەک  لەمبارەیــەوە 
لــە )١٣-٣- الکترۆنــی  ماڵپــەری  لــە  ســعودی  )الریــاض(ی 
٢٠١٣( بــە ناونیشــانی )ژنــان لەترســی ژن بەســەر ھێنانیــان 
"قەناعــەت دەکــەن"، و پیــاوان "شــەرم دەکــەن"( کــە زۆر بــە 
ئاشــکرا و بــێ باکانــە بانگەشــەی پیاوســاالری و تەحقیــری ژن 

ــت: ــە دەڵێ ــچ دەکات، ک ــی ک و منداڵ

ئــەو  نیــە،  زەحمــەت  چیتــر  منــداڵ  سێکســی  "دیاریکردنــی 
کەســانەی ئــارەزوو دەکــەن میوانەکــەی داھاتویــان کــچ یــان 
کــوڕ بێــت، بــە دیاریکــراوی ئەوانــەی دەیانەوێــت دوای چەنــد 
ــو  ــراوان لەگفت ــە بەرژەوەندێکــی ف ــت.. ئەم ــان بێ ــک کوڕی کچێ
ئــەو  بــە تایبــەت  نێــوان ھاوســەرەکان دەدۆزێتــەوە،  گــۆی 
ــی  ــەی ژن ــە مێردەک ــە ک ــەوەی ھەی ــی ئ ــە مەترس ــەرەی ک ھاوس

ــوڕ". ــەر ک ــە ب ــت ل ــەر بهێنێ بەس

ــدا  ــەر کچ ــوڕ بەس ــی ک ــی منداڵ ــکرا فەزڵ ــە ئاش ــەر ب ــەک ھ ن
بەڵکــو  دەردەخــات،  پێویســتیەک  و  نۆرمــاڵ  شــتێکی  وەک 
ئــەوەی کــە ژنەکــە لەژێــر مەترســی ژن بەســەر ھێناندایــە وەک 

دیاردەیەکــی زۆر نۆرمــال دەخرێتــە ڕوو.

بــۆ چارەســەرکردنی ئــەم کیشــەیە و ئــەم نایەکســانیە ھەندێــک 
بەکارھێنانــی  و  کــردن  ڕاپــۆرت  و  چاودێــری  باشــتر  داوای 
یاســاکان دەکات، کــە ئەمانــە ھەمــوی زۆرگرنگــە و دەبێــت 
بکرێــت، بــەاڵم وەاڵم بــە بنەمــا و ھــۆکارە کۆمەاڵیەتیەکانــی 
ئــەم کێشــەیە نادەنــەوە کــە ئەویــش پیاوســاالری و کۆمەلــگای 
نایەکســانی و چینایەتیــە کــە بوەتــە گەورەتریــن ھەڕەشــە 

ــدا. ــە جیهان ــە ل ــان و چارەنوســی ڕەگــەزی مێین لەســەر ژی
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