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عوســمان،  سەردەشــت  تــرۆری  ســاڵەی  یانــزە  یــادی 
ڕێبــوارە پــڕ  و  بــەرز  خەباتەکــەی 

نایەکســانیەکی گــەورە، چەوســانەوەیەکی گەورەتــر، 
بــە  بەکۆتایهێنــان  ئومێــد  و  بوێــری  گەورەتریــن 
کوردایەتــی  چەوســێنەرانی  زاڵمانــەی  دەســەاڵتی 
لــە تیــرۆری سەردەشــتدا بەیــەک دەگــەن. سەردەشــت 
تیــرۆر  بەختــەوەری  و  یەکســانی  ئــازادی،  لەپێنــاو 
دەکرێــت و ڕێــگای خەباتــی بــە نەوەکانــی داهاتــوو 
دەســپێرێت ... ئێســتا ســەدان و هــەزاران الو، ئومێــد و 
ئاواتەکانــی لــە قوواڵیــی دڵــی هەمومانــدا لێــدەدات و 
پەرچەمــی تیکۆشــان و خامەکــەی ئەومــان بــە دەســتەوە 

تیرۆر ناتوانێت، خامە بێدەنگ بکات

سەردەشت عوسمان  
قامەتی  ئاسۆیەکی پرشنگداری ڕۆژێکی نوێ

دەســەاڵتتان  ڕوخانــی  بــە  بــەر  ناتوانێــت  زینــدان 
بگرێــت

ئاینــدە هــی ئاواتەکانــی سەردەشــت و خەونەکانــی 
ئێمەیــە.

 مناڵەکانمان  لەبەر هەژاری وازیان 
لەخوێندن هێناوە و هەندێ شەو  

بەبرسێتی دەیانخەوێنین.

کارمەندانــی  و  کاتــی   گرێبەســتی  کرێکارانــی 
خزمەتگوزاریــی کەرتــی پزیشــکی و مامۆســتایانی 

پێــش.. داوەتــە  تریــان   خۆبەخش،جیهانێکــی 
ئامادەکردنی رۆژنامەی ڕەوت

) پەیوەندی ڕاستەوخۆ لەگەڵ کرێکاران، صدی العمال، 
الجزیرة، تەلەفزیۆنی الحرة،سایتی العربی الجدیدو دەیان 

فەیسبوکی بزوتنەوەکە (

وکاری  ژیــان  لەســەر  گــەورەی  یەکجــار  گوشــارێکی  کۆرۆنــا 
چینــی کرێــکاری عێــراق دانــاوە. حکومــەت هیــچ بیمەیەکــی 
بــۆ کرێــکاران وبەتایبــەت بــۆ ئــەو کرێکارانــەی کــە  لەســەر 
کاری رۆژانــە دەژیــن دابیــن نەکــردووە، بەڵکــە بــە پێچەوانــەوە 
بەبەرزکردنــەوەی بەهــای    دۆالر، پێداویســتیە ســەرەکیەکان 
٤٠ی   ســەدا  نزیکــەی  هــەژاری  بەرزبــوەوە  نرخەکانیــان 
دانیشــوانی گرتــەوە. ســەروی ٣٠ هــەزار کارمەنــدو مامۆســتای 
جۆراوجــۆر لــە قوتابخانــە و زانکــۆکان دەولــەت لــە شــێوەی " 
بێــگاری ناچــاری" کــۆرس و وانەکانیــان پێدەڵێتــەوە بەبــێ 
موچــەو دەرماڵــەو بەخشــیش و بەبــێ ئاســۆ و دامەزرانــدن.

نزیکــەی ١٠ ملیــۆن کرێــکار ژیانیــان لەســەر کاری رۆژانەیــە 
ــی  ــی بچووک ــت(ە کەلەکەرت ــو- دەخەمڵێنرێ ــە ) دوو دۆالرونی ب
تایبەتــی  ودەستفرۆشــی دا کار دەن. نزیکــەی ٦ ملیــۆن کــەس 

بێبەشــن لــە بیمــە کۆمەاڵیەتــی و گرێبەســتی کار.

زیــاد لــە نیــو ملێــۆن کــەس لــە کەرتەکانــی دەوڵــەت دا  لــە 

ڕاپۆرتێک لەسەر مانگرتن و خۆپیشاندانەکانی عێراق

شــێوەی " گرێبەســتی کاتــی " دا دامــەزراون.  هەندێکیــان 
 ١٥٠ کــەم  یەکجــار  کرێیەکــی  بــە  ســاڵەو   ١٧ لــە  زیاتــر 
هــەزار تــا ٢٠٠ هــەزار و بەبەردەوامــی لــە ژێــر هەڕەشــەی 
بێکاربونــدان) ٣ مانــگ جارێــک پەیمانەکانیــان بــۆ درێــژ 

دەکرێتــەوە(   لــە بێمافییەکــی ڕەهــادا دەژیــن.

هــەزار   ٢٠٠ مانگانــە  دەکــەم،  کار  لێــرە  ســاڵە   ١٨ مــن   "
وەردەگــرم، ئایــا بــەس نــی یــە؟ پێــم بڵێیــن کــێ  دڵــی هەیــە؟ 
- کرێکارێــک لــە بەڕێوەبەرابەتــی ئــاوی شــامیە. " ئێمــە بــەم 
ڕەمەزانــە ناتوانیــن ئــاو بــۆ مــااڵن ببڕیــن، بــەاڵم مانمــان 
گرتــووە و خێمەمــان هەڵــداوە، ئــاو ئەبێــت بــڕوات، خەڵــک 
کــەس وکاری ئێمەیــە و بــەاڵم خەڵکیــش ئەبێــت  لەژیانــی 

ــاگادار بێــت" ئێمــە ئ

کرێکارێکی ترلە هەمان بەڕێوەبەرایەتی .

ــژە  ــەم  توێ ــن، پشــتیوانی ئ ــان دەکەی ــە بانگەوازت " خەڵکین
هەژارانــەی چینــی کرێــکار بکــەن، ئەمانــە لــە ناخۆشــترین 
کاتەکانــدا، باشــترین و پێویســترین ئەرکیــان ئەنجامــداوە."  

ــە نوســانی شــامیە... ــی رۆژنام یەکێت

ڕەوت / تایبەت 

 کومەڵێــک چــاالک وان و خەڵکــی نــاڕازی بەهــۆی خراپــی سیســتەمی حوکمرانــی و تێکــەڵ کردنــی 
دەســەاڵتەکان و خۆســەپاندنی دەســەاڵتی سیاســی بەســەر دەســەاڵتەکانی دیکــەدا، لــەڕۆژی 
پێنــج شــەممە 13ی ئایــاری 2021دا ، لەئێدارەکانــی ڕاپەریــن و گەرمیــان و لەناومەرکــەزی 

پارێــزگای ســلێمانی گردبونــەوەی ناڕەزایەتــی بەڕێــوە چــوو. 

ــەی  ــک لەبەشــداربوانی گردبونەوەک ــی یەکێ ــی مەدەن ــوس وچاالکوان ــەر چاوشــین - ڕۆژنامەن عوم
ئیــدارەی ڕاپەڕیــن بەڕەوتــی ڕاگەیانــد ، هــۆکاری گردبونــەوەکان لەهەرســێ شــوێنەکان لەیــەک 
کاتــدا نیشــانەی یەکدەنــگ و یەکڕیــزی خەڵکــی ناڕازیــە، لەبــەر هاوخەمــی و پشــتیوانی بــوو بــۆ 
زیندانــی کراوانــی بادینــان لەپارێــزگای هەولێــر، بــۆ ئەوەبــوو فشــارەکان زیاتــر چڕبکەینــەوە 
لەســەر دەســەاڵت بــۆ پاشــگەزبونەوەی لــەم جۆرەکارانــە کــە شــەقامی دەرەوەو نــاوەوەی هێناوەتــە 
دەنــگ . بەووتــەی ئــەو ڕۆژنامەنوســە دەســەاڵت بــێ دەربەســتە لەبرســیکردنی خەڵکــی کوردســتان 
و بەرتەســککردنەوەی ئازادیــەکان و هیــچ کات واڵمــی داواکاریەکانــی خەڵکــی کوردســتانی 
نەداوەتــەوە ئەگــەر خۆیــان بابەتێکیــان لەبەرژەوەندیدانەبوبێــت هیــچ گرنگیــان بەخەڵکــی 
کوردســتان نــەداوەو هەرچــی یاســاو هێــزو پارەهەیــە خســتویانەتەخزمەت خۆیــان. بەردەوامــی 

چاالکــی چاالکوانانــی کوردســتان و عیــراق بۆگێرانــەوەی مــاف وشــکۆی ئینســانە. 

بۆ ل٩ 
•خوێندکاران، ئێمە ناچار کراوین، دەرگاو پەنجەرە بشکێنین

ماوەیەکــی زۆرە، حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بەرنامــە و پالنێکــی بــۆ خوێنــدن و خوێنــدکاران 
بەهــۆی  کــرد،  وانەوتنەوەیــان  بایکۆتــی  مامۆســتایان  شــارەکان  تــەواوی  لــە  نزیــک  نیــە، 
تەنانــەت  بەرپاکــراو  مامۆســتایان  خۆپیشــاندانی  دەیــان  لێبڕینــەوە  و  موچــە  دواکەوتنــی 

هەندێکیــان بــەم هــۆکارەوە تــا ئێســتاش لــە زیندانــدان )مامۆســتا بــەدەل بــەرواری(.

لەدرێــژەی ئــەو بێســەروبەرییەدا، خوێندکارانــی پۆلەکانــی )٥ و ٦(ی ئامادەیــی ڕۆژی )٢١-٤-
٢٠٢١( لەبــەردەم بەڕێوەبەرایەتــی ســلێمانی کۆبونــەوە و داوایانکــرد سیســتەمی خوێندنــی ئۆنالین 
هەڵبوەشــێتەوە. ماوەیەکــە لەسەرانســەری کوردســتان ئــەم خۆپیشــاندانانە بەرپــا دەکرێــت، 
بــەاڵم بەرێوەبــەران و وەزارەتــی پــەروەردە، دەســتی دەســتی بــە خوێنــدکاران دەکــەن و وەاڵمێکــی 
ــەی بەرپرســانیان  ــی مامەڵ ــی خراپ ــدکاران وەاڵم ــدا خوێن ــە ئاکام ــەوە. ل ــان پێنادەن قایلکەریی
بەوەدایــەوە کــە بەردەبارانــی باڵەخانــەی بەڕەێوەبەرایەتیەکەیــان کــرد و هەندێــک لــە دەرگا 

و پەنجەرەکانیــان شــکاند.

•پارتــی لــە ڕێــگای زیندانــی کردنــەوە ڕێــگا بــە خۆپیشــاندانی خەڵکــی 
دهــۆک دەگرێــت

بــە شــوێن ئــەوەی خۆپیشــاندانی خــاوەن کافتریاکانــی شــاری دهــۆک ئێــوارەی رۆژی )٢٠-٤-٢٠٢١( 
دەســتیان دایــە خۆپیشــاندان، ڕۆژی )٢١-٤-٢٠٢١( کاســبکاران و ســەوزە فرۆشــان ویســتیان 
کۆببنــەوە خۆپیشــاندان بەرپــا بکــەن، بــەاڵم لەالیــەن دەزگای ئاسایشــی پارتــی یــەوە دەســتگیر 

دەکرێــن.

بەپــێ راگەیاندنێکــی گروپــی ١٧ شــوبات، هەروەهــا بــە هــۆی گومانــی الیەنگــری لــە پەکەکــەوە 
٧ کــەس  زیندانــی کــراون.

•کرێکارانی ژینگە پارێزی قەزای  چەمچەماڵ  لە مانگرتن دان 
 )١٠( بــە  چەمچەمــاڵ  قــەزای  لەتــەواوی  داراییەکانیانــەوە،  شایســتە  دواکەوتنــی  بەهــۆی 
ــن و  ــە مانگرت ــتیان دای ــز ڕۆژی )١٥-٤-٢٠٢١( دەس ــە پارێ ــی ژینگ ــارەوانیەکانیانەوە کرێکاران ش
خــۆڵ و خاشــاکێکی یەکجــار زۆر لــە نێــو شــار و شــارۆچکەکان  کۆمــەڵ ببــوو. ئــەم کرێکارانــە 
ــار  ــە ناچ ــم. بۆی ــی هەرێ ــە و حکومەت ــی خاوەنکارەک ــتی پێکردن ــتی دەس ــی دەس ــە قوربان بونەت

حکومــەت و خاوەنکارگەکــە کەوتنــە وتوێــژ لەگــەڵ کرێــکاران.

•ناڕەزایەتی کاسبکارانی خان خورمای کەرکوک لە )٨-٥-٢٠٢١( 
ئــەو بڕیــارەی حکومــەت گردبونــەوە و  لــە دژی  لــەو کاســباکارانەی خــان خورمــا  بەشــێک 
ــێ  ــەن بەب ــوێنە چۆڵبک ــەم ش ــت ئ ــدوون: ئەبێ ــەت پێڕاگەیان ــە حکوم ــڕی، ک ــان دەرب ناڕەزایەتی
ئــەوەی هیــچ رێــگا چارەیــەک بــۆ ئــەو )٥٠٠( دوکانــە دابنێــن کــە لەوێــدا کار و کاســبی دەکــەن. 
وا باڵوبۆتــەوە ئــەم بــازاڕە دراوەتــە بەڵێندەرێــک بەبــڕی )٥٠٠( ملیــۆن دۆالر، ئەویــش بەنیــازی 
نۆژەنکردنــەوە و پاشــان فرۆشــتنی و بەکرێدانــی بــە نرخێکــی زۆر )دوو ســەد هــەزار دۆالر(  کــە 

لەتوانــای ئــەم کاســبکارانە بــەدەرە.
ســەرەنجام دادگای پیاچوونــەوەی هەرێــم لــە )٦-٥-٢٠٢١( ئەو 
بڕیــارەی پەســەندکرد کــە دادگای تاوانەکانــی هەولێــر-٢ لــە 
)١٦-٢-٢٠٢١(دا بڕیــاری شــەش ســاڵ زیندانــی دەرکردبــوو بــۆ 
گیراوەکانــی دەڤــەری بادینــان، )شــێروان شــیروانی، گۆهــدار 

زێبــاری، شــڤان ســەعید، ئەیــاز کــەرەم  و هاریــوان عیســا(.

چ گرتنەکەیــان و چ دادگاییەکەیــان و چ ئــەوەی ئێســتاش کــە 
پەســەندکردنی بڕیارەکەیــە لەالیــەن دادگای تێهەڵچوونــەوە، 
ــی  ــە خەڵک ــاییە و ل ــا یاس ــی و ن ــی سیاس ــەراپای ملهوڕیەک س

ئازادیخــوازی کوردســتان شــاراوە نیــە.

هــەر  پەالماردانــی  و  هێــرش  نــەک  ســەرکوتگەریە  ئــەم 
ــە  ــڕاگرتنی ناڕەزایەتی ــتی خامۆش ــە بەمەبەس ــی ناڕازی دەنگێک
ــەندنی،  ــەوە و پەرەس ــە تەقین ــن ب ــەکان و بەرگرت جەماوەری
)پارتی(شــە  هاوبەشــەکانی  حزبــە  کێشــکردنی  بەڵکــو 
)یەکیەتــی( و  )گــۆڕان(  کــە  هەرێمــدا  حکومەتــی  لەنــاو 
ســتڕاتیژی  بێپــەردەی  ئاشــکراو  پەیڕەوکردنێکــی  بــۆ  ن 
جەمــاوەری  لێبڕینــی  نەفــەس  و  خەفەقــان  و  ســەرکوت 
زەحمەکێــش و ئازادیخــواز بــۆ دابینکردنــی ئارامــی و ئاسایشــی 

هەرێمەکــەدا. لــە  دەســەاڵتەکەیان 

کەڵەکــەی  بەشــێکی جیانەکــراوەی پێداویســتیەکانی  ئەمــە 
ســەرمایە و تااڵنــی و بــڕۆی ســامانی گشــتی هەرێمەکــە و 
دەســەاڵتی  ســەقامگیرکردنی  و  ســەرمایەداری  پەرەســەندی 

لــە کوردســتاندا. کــوردە  بــورژوا ناسیونالیســتی 

ئەم ســەرکوتگەریە دەرحەق بە ڕۆژنامەنوســان و چاالکوانان، 
بەشــێکە لــە پڕۆســەی داســەپاندنی بێمافیەکــی بەرفراوانتــر، 
بێــکاری و هەژارییەکــی زۆرتــر بەســەر خەڵکــی زەحمەتکێشــی 
کوردســتاندا لــە کرێــکاران و فەرمانبــەران و مامۆســتایان و 

ژنــان و الوان و خوێندکارانــی کــچ و کــوڕ.

ــەم ڕاستیانەشــەوە پێویســتە ئازادیخــوازان و خەڵکــی  هــەر ل
یەکگرتــوو  خۆیــان  ڕیزەکانــی  کوردســتان  زەحمەتکێشــی 
و  ســتڕاتیژ  بەرپەرچدانــەوەی  بــۆ  بکــەن  ڕێکخــراو  و 
پاشەکشــەپێکردن  و  دەســەاڵت  پالنبۆداڕێــژراوی  هێرشــی 
و  مــاف  بۆســەر  دەســتدرێژیەکانی  دەســتکۆتاکردنی  و 

ئازادیەکانیــان.

ڕۆژنامــەی ڕەوت هــەر لــەو کاتــەدا کــە بــە تونــدی ســەرکۆنەی 
جەمــاوەری  بانگــەوازی  دەکات،  ســەرکوتگەریانە  ئــەم 
پێشــیلکاریانەی  بــەم  نــەدن  مــل  کــە  دەکات  کوردســتانیش 
بەخەباتــی  تــا  خۆپیشــاندان،  و  ڕادەربڕیــن  ئــازادی 
یەکگرتوومــان بڕیــاری داداگا هەڵوەشــینینەوە و گیــراوەکان 

بکرێــن. ئــازاد 

ڕۆژنامەی ڕەوت

 ٧-٥-٢٠٢١

ن  ا ر ێــکا نــی کر بو و ا ێکخر رەی ڕ بــا ر ە د
٣ . ل . . . . . . . . یــەد ئەحمــەد ئە مو
ســی وەاڵی سیا ی ئــا ا فــەز دی و ا ز ئــا
٤ .ل . . . . . . . . . لحمیــد ر عبدا د نــا

جیاوازی چینایەتی لە کوردستان...................بابان ئەنوەر  ل٢• 
قوڵکردنەوەی ئەزمەی دامەزراندنەوەی دەوڵەت...جەمال کۆشش...ل٢• 
بە بۆنەی١ ی ئایارەوە.......................................... ل٢• 
سەرکوت و هێرش بە دژی هاوڕەگەزخوازان...................... ل٣• 
ژنکوژی و خۆکوشتن و توندوتیژی........شیرین عەبدواڵ....... ل٤• 
بانیژەی ئەدەب وکلتور.................................. ل ٥ تا٨ • 
لە یادی هاوڕێ نەجاتی موهەندیسدا...........................ل٩• 
سەبارەت بە سوپەرلیگ....حەمە لولە..........................ل٩• 
قەاڵدزێ لە٢٤ ی٤ دا.....عەبدواڵ ساڵح.......................ل١٠• 
بازاڕو پارە.... مەال ڕەحمان...................................ل١٠• 
سەما گڕی ئازادی.........................جەمال کۆشش.......ل١٠• 

کەنــارەی ڕۆژئــاوا و کەرتــی غــەززە لــە پێنــج ڕۆژی ڕابــردوودا ناڕەزایەتییەکــی جەماوەریــان 
بەخــۆوە بینــی، کــە هــاوکات بــوو لەگــەڵ ڕوداوی خوێنــاوی، کاتێــک ســوپای ئیســرائیل 
هەڵســا بــە ئۆپراســیۆنێکی ســەربازی و هێرشــی ئاســمانی وێرانکــەر بۆســەر کەرتــی غــەززە 
و چەنــد ناوچەیەکــی تــر، بەمــەش کۆمەڵکوژییەکــی قێزەوەنــی ئەنجامــدا دەرحــەق بــە 
هاواڵتیــان و تــا ئێســتا )١١٩( کــەس کــوژراون لــە غــەززە کــە )٢٧(یــان منداڵــن، وە ژمــارەی 

کوژراوانیــش لــە هەڵکشــاندایە.

لــە قودســی  لــە فەلەســتین، وە بەدیاریکــراوی  شــەپۆلی ناڕەزایەتییــە جەماوەریــەکان 
)شــێخ  گەڕەکــی  لــە  فەلەســتینیەکان  زۆرەملێیانــەی  کۆچپێکردنــی  لــەدژی  ڕۆژهەاڵتــدا، 
ــی  ــەوت و بەخێرای ــردوودا وەڕێک ــەی ڕاب ــە هەفت ــە، ل ــاری قودس ــی ش ــە گەڕەکێک جــەراح( ک
زوربــەی شــارەکانی کەنــارەی ڕۆژئــاوا و ئــەو شارانەشــی گرتــەوە کــە کەوتوونەتــە نــاو ئــەو 
شــتەی پێــی دەڵێــن هێلــی ســەوز لــە نــاو ئیســرائیلدا کــە لــەوێ پێکــدادان لــە نێــوان تاقمــە 

ــوو. ــت ب ــەدا دروس ــەو ناوچان ــتوانی ئ ــرائیل و دانیش ــتیەکانی ئیس دەستەڕاس

دەوڵەتــی دینــی و قەومــی ئیســرائیل لــە دوای ڕێککەوتنامــەی ســاڵی )١٩٩٣(ی ئۆســلۆ، نــەک 
هــەر نەوەســتا لــە دروســتکردنی نشــینگەکان )المســتوطنات( لەنــاو کەنــارەی ڕۆژئــاوا بەڵکــو 
ــی  ــە دامەزراندن ــکا ل ــری ب ــا ڕێگ ــتيطانية( ت ــینگەییانە )اإلس ــی نش ــە هەڵمەت ــدا ب پەرەی
دەوڵەتــی  لەتــەک  هەبــێ  ژیانــی  توانــای  کــە  فەلەســتینی  ســەربەخۆی  دەوڵەتێکــی 
ئیســرائیلدا. ئەمــە و حکومەتــە ڕاســتڕەوەکەی نەتەنیاهــۆ و دامــەزراوەی بــۆرژوا جولەکــەی-
قەومــی فەرمانــڕەوا، بــە پشــتیوانی بــێ چــاووڕووی دۆناڵــد ترامــپ ســەرۆکی پێشــووی 
ئەمریــکا درێژەیــان دا بــە دنــەدان و وروژاندنــی هەســت و نەســتی دینــی و ڕەگەزپەرســتانە 
کاتێــک ئەمریــکا شــاری قودســی وەک پایتەختــی ئیســرائیل ناســاند، و ناســاندنەکەش 

ــارە. ــەو ش ــوو ل ــتینیەکە ب ــتوانە فەلەس ــی دانیش ــی زۆرەملێ ــەتی کۆچپێکردن ــاوڕای سیاس ه

ئــەم کوشــتار و وێرانکاریەنــەی حکومەتــی ئیســرائیل کــە لــەم ڕۆژانــەدا دەرحــەق بــە 
هاواڵتیــان لــە کەرتــی غــەززە و شــوێنەکانی تــر ئەنجامــی دەدات و بەردەوامیشــە لەســەری، 
شــتێک نیــە جگــە لــە ملهــوڕی و سیاســەتێکی شۆفێنیســتانەی تاوانکارانــە، و جێبەجێکردنــی 
سیاســەتە ســەربازیەکەی کــە دەیــان ســاڵە هەڕەشــەی پــێ لــە فەلەســتینیەکان و جەمــاوەری 

ــە دەکات. ناوچەک

ــی  ــە هەڵدان ــن دژ ب ــە کاردانەوەیەک ــرێ ک ــۆ بک ــەی ب ــەوە پاکان ــە ب ــەم تاوانان ــت ئ ناکرێ
موشــەکەکانی حەمــاس و جیهــادی ئیســالمی بــۆ شــارەکانی ئیســرائیل و ئەنجامدانــی تاوانــی 
کوشــتاری خەڵکی مەدەنی ئیســرائیل. ئاشــکرایە ئەم دوو ڕێکخراوە ئیســالمیە بەهرەبەرداری 
دەکــەن لــە شــەپۆلی ناڕەزایەتیەکانــی ئێســتای جەمــاوەر لــە کەنــارەی ڕۆژئــاوا و لەناوخــۆی 
ئیســرائیل بــۆ درێــژەدان بەهێــز و تواناکانــی خۆیــان و دەستبەســەراگرتنی چارەنوســی 
کەنــارەی  و  غــەززە  کەرتــی  بەســەر  و توندکردنــی چەپۆکیــان  فەلەســتینی  جەمــاوەری 

ــاوادا. ڕۆژئ

لەگــەڵ تێپەڕینــی چەندیــن دەیــە کــە پڕبــوون لــە ڕووبەڕووبونــەوە و کێشمەکێشــی نێــوان 
حکومەتــە یــەک لــەدوای یەکەکانــی ئیســرائیل و فەلەســتینیەکان، بــەاڵم ئــەم کێشمەکێشــە 
هێشــتا هــەر لەئارادایــە بەبــێ گەیشــتن بــە چارەســەرێکی ڕاســتەقینە کــە کۆتایــی بــە 
تراژیدیــای هاواڵتیــان بێنێــت. هۆکارەکەشــی لــە بنەڕەتــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ سروشــتی ئــەو 
ڕژێمــە ســەرکوتگەرەی کــە لەســەر کۆچــی زۆرەملــێ و ڕەشــبگیری و ملهــوڕی ســەربازی لــە 
ئیســرائیل دامــەزراوە و لەالیــەن هێــزە ســەرمایەدارە ئیمپریالیەکانــی جهیانــەوە وە لەســەروی 

ــت. ــکاوە پشــتگیری لێدەکرێ ــەن ئەمری هەمووشــیانەوە لەالی

بانگــەوازی شــەرمنۆکانە بــۆ پشــتیوانی لــە جەمــاوەری فەلەســتین، لەالیــەن دەوڵەتــە 
عەرەبیــەکان و هێــزە قەومــی و ئیســالمیەکانی ناوچەکــە، هەروەهــا لەالیــەن ئێــران و 
تورکیــاوە کــە لــە ڕووی سیاســیەوە لەســەر تڕاژیدیــای فەلەســتین دەژیــن، شــتێک نیــە 
ــز و  ــا هێ ــژرن. هەروەه ــاح هەڵیدەڕێ ــی بێگون ــۆ خەڵک ــە ب ــە فرمێســکی تیمســاح ک ــە ل جگ
ڕەوتــە قەومیــە عەرەبیەکانــی فەرمانــڕەواش، بــە هەمــان شــێوە مامەڵــەی مەینەتیەکانــی 
جەمــاوەر دەکــەن لــە فەلەســتین. ئــەم هێــز و ڕەوتانــە لــە چرکەســاتی قەیرانێکــی قوڵــدا 
دەژیــن چونکــە چەنــد مانگێکــی کــەم تپەڕیــووە بەســەر ئاســاییکردنەوەی پەیوەندیەکانیــان 
لەگــەڵ ئیســرائیل و چونــە ســەنگەرەوە لەگەڵیــدا وەک قەوارەیەکــی کۆنەپەرســت و ســتەمکار 

ــواز. ــاوەری ئازادیخ ــە جەم ــەدا دژ ب لەناوچەک

ئــەم هێــزە کۆنەپەرســتانە نایانەوێــت قەیرانــی بەردەوامــی فەلەســتینی - ئیســرائیلی 
چارەســەرێکی کۆتایــی بــۆ بکــرێ. ئیســرائیل و بــۆرژوازی جیهانــی بەتایبــەت ئەمەریــکا 
درێــژە بــەم دۆخــە دەدەن لــە خزمــەت بەرژەوەندیەکانــی خۆیــان و ئامانجــە جیۆ-ســەربازی 
و ســتراتیژیەکانیان لــە ناوچەکــەدا. هەروەهــا بەردەوامبوونــی ئــەم کێشمەکێشــە ڕێــگا 
خۆشــدەکات بــۆ بەهێزکردنــی ڕەوتــی دینــی تائیفــی و قەومــی لــە گشــت واڵتانــی ناوچەکــە 
خــۆی  ئەمــەش  فەرمانــڕەوا،  ئیســالمیەکانی  و  عەرەبــی  قەومیــە  ڕژێمــە  هێشــتنەوەی  و 
دەبێتــە ئاســتەنگیەک بــۆ بەرەوپێشــچونی خەباتــی جەمــاوەر لــە پێنــاو ڕزگاربــوون لەدەســت 
بــۆ  شۆڕشــگێرەکان  هێــزە  توانــای  لەبــەردەم  ئاســتەنگیش  دەبێتــە  وە  چەوســێنەرانیان، 
دەربازبــوون لــە چوارچێــوە و چەمکــە قەومــی و دینــی و تائیفیــەکان ڕووەو چوارچێوەیەکــی 
سۆشیالیســتی ئازادیخــواز و بەگژاچوونــەوەی ئــەو ڕژێمــە بورژوازیانــەی کــە مافەکانیــان 

زەوتدەکــەن.

هیــچ ڕێگایــەک لــە ئــارادا نیــە بــۆ دەربازبوونــی جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێــش و  
ئازادیخــواز لــە فەلەســتین و لــە ئیســرائیل جگــە لــە یەکگرتووکردنــی ڕیــزی خەباتیــان 
لــە بەرەیەکــی چینایەتــی ئازادیخــوازی یەکگرتــوودا کــە هەڵگــری ناســنامەیەکی ئینســانی 

گشــتگیر بێــت دژ بــە بــورژوا قەومــی و دینــی ئیســرائیل و فەلەســتین و ناوچەکــە.

چارەســەری کردەییانــەی ئێســایی بــۆ کێشمەکێشــی ئیســرائیلی - فەلەســتینی و کۆتاییهێنــان 
ــی دەوتــرێ  ــە پێ ــەوە ک ــەوەدا دەبینێت ــی لەســەر فەلەســتینیەکان، خــۆی ل ــە ســتەمی میلل ب
چارەســەری پێکهێنانــی دوو دەوڵــەت، لەســەر بنەمــای ویســت و ئیــرادەی ئازادانــەی جەمــاوەر 
ــەوە  ــەن ســەرمایەی جیهانی ــە لەالی ــەکان ک ــزە ڕەگەزپەرســتە ئاینی ــی هێ ــە هەژموون دوور ل

پشــتیوانیدەکرێن.

)ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــڕاق( بەتونــدی ســەرکۆنەی کوشــتارەکانی حکومەتــی 
ئێســتای ئیســرائیل دەکات لــە غــەززە لەگــەڵ ســەرکۆنەکردنی دەســتدرێژی بــەردەوام و 
ئازادیخــوازان  هەمــوو  بانگــەوازی  وە  فەلەســتینی،  هاواڵتیانــی  دڕندانــەی  ســەرکوتی 
دەکات لــە جیهانــدا بــۆ پەرەپێدانــی خەبــات لــە دژی ئــەم تاوانانــە و فشــارهێنانیان 
کــردە  ئــەم  و  کوشتوکوشــتارە  ئــەم  دەســتبەجێی  وەســتاندنی  بــۆ  حکوماتەکانیــان  بــۆ 
ســەرکوتگەرانەیە، هــاوکات )ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــڕاق( تاوانەکانــی 
حەمــاس و جیهــادی ئیســالمی لــە کوشــتنی خەڵکــی مەدەنــی ئیســرائیل مەحکــوم دەکات.

)ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــڕاق( هاوپشــتی خەباتــی جەمــاوەرە لــە فەلەســتین 
ــاوەری  ــزی خەباتــی جەم ــی ڕی ــە زوڵمــی قەومــی و داوای یەکگرتووکردن ــان ب ــۆ کۆتاییهێن ب
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و ئازادیخــوازان دەکات لــە هــەردووالی فەلەســتین و ئیســرائیل 
دوور لــە کێشمەکێشــی ئاینــی و تائفەگــەری و قەومــی بــۆ پایەڕێــژی بەدیلێکی سۆشیالیســتی.

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق
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لــەم ڕۆژانــەدا پــێ دەنێینــە نــاو یەکــی ئایــاراوە، کــە دوەمیــن 
دڵنیاییــەوە  بــە  کۆرۆنــادا.  ســەردەمی  لــە  ئایــارە  یەکــی 
ئــەم دوو یەکــی ئایــارە جیاوازیــی زۆریــان هەیــە لەگــەڵ 
پێشــووتردا. لــەم جیاوازییــەوە دەپرســین ئایــا لــە مــاوەی 
ــە کوردســتان  ــی ل ــی چینایەت ــۆی ملمالنێ ــەک ســاڵدا، تانوپ ی
چــۆن بــوە؟ ئایــا کۆرۆنــا یەکســانیی لــە نێــوان چینەکانــدا 
بەرپــا کــرد وەک هەندێــک خۆشــباوەڕ باســیان لێــوە دەکــەن؟ 
یاخــود گاپــی چینایەتیــی، لــە کوردســتان و لــە جیهانــدا، 
هێنــدەی دیکــە قووڵتــر کــردەوە؟ ئایــا ســەردەمی پێــش کۆرۆنــا 
زۆرینــەی  ئێســتا  وا  بــوە  باڵکێــش  خۆشــگوزەرانی  هێنــدە 
یاخــود  دەکــەن؟  ڕۆژانــە  ئــەو  گەڕانــەوەی  هیــوای  خەڵــک 
ئەمــە دەرئەنجامــی بێکارکەوتنــی هــەزاران کرێــکارە بــە هــۆی 

کۆرۆنــاوە؟ ســەردەمی  ڕێوشــوێنەکانی 

ئەگــەر ســەرەتا هــەر بــە ســەرهەڵدانی ڤایرۆســی کۆرۆنــا 
دەســت پــێ بکەیــن، ئــەم ڕووداوە، بەرئەنجامــی شکســتی چینــی 
ســەرمایەداری فەرمانڕەوایــە لــە جیهانــدا. بــە دەر لــە تیــۆری 
پیالنگێــڕی، کــە پێــی وایــە ئەمــە ڤایرۆســێکی دەســتکرد و 
دروســتکراوی ئەنقەســتی دەســتی مرۆڤــە، تەنانــەت ئەگــەر 
ئــەم ڤایرۆســە بــە شــێوەیەکی سروشــتییش ســەری هەڵدابێــت، 
دەرئەنجامــی ملهوڕیــی ســەرمایەدارییە لــە تێکدانــی سروشــت و 
ژینگــەی ژیانــی ئــاژەاڵن و ڕوەکــەکان و بڕینــەوە و ســوتاندنی 
دارســتانەکانە لــە الیــەک، لــە الیەکــی دیکــەش بەرئەنجامــی 
قۆرخکردنــی بــواری زانســت و تەکنەلۆژیایــە بــۆ خزمەتــی 
و  ژیــان  خزمەتــی  بــۆ  نــەوەک  قازانجویســت،  سیســتمێکی 
ــە  ــەو قۆرخکاریی ــایەی ئ ــە س ــە ل ــرۆڤ، چونک ــتیی م تەندروس
زانســتییەدا، ڕێگــە نادرێــت ئــەو ئایدیایانــە جێبەجــێ بکرێــن 
کــە ڕێگــە لــە کارەســاتی تەندروســتی و ژینگەیــی دەگــرن. 
کەواتــە جیــاوازی و پەراوێزخســتنی چینایەتــی، لــە ســەر 
بنەمــای ســامان و قازانــج، ئــەم دەئەنجامــەی لــێ دەکەوێتەوە.

پاش ســەرهەڵدانی ڤایرۆســەکەش، لە کوردســتان بۆ نموونە، 
ئــەوەی بــوە قوربانــی بــە پلــەی یەکــەم چینەکانــی خــوارەوەی 
کۆمەڵگــە بــوون. چینــە دەســەاڵتدارەکان، لــە ئەنجامــی ئــەو 
ماندووبوونــی کرێــکاران  ئــارەق و  لــە  داهاتــەی  ســامان و 
و چینــە چەوســاوەکانەوە دەســتیان کەوتــوە، توانییــان بــە 
ئاســانی شــوێنی نیشــتەجێبوونی دابــڕاو بــۆ خۆیــان دابیــن 
بپارێزێــت.  بەریەککەوتنێــک  هــەر  لــە  خۆیــان  و  بکــەن 
ئەمــەش یەکێکــە لــە دەرکەوتــە مەترســیدارەکانی چینایەتــی 
لــە کۆمەڵگــەدا. هــاوکات بەڵگەیەکیشــە لــە ســەر کەلێنــی 
ــهات و  ــەر پێش ــەڵ ه ــە لەگ ــەکان، چونک ــوان چین ــەورەی نێ گ
ڕووداوێکــدا ئــەو کەلێمــە بــە ئاشــکرا دەبینرێــت، کەواتــە 
ــی  ــە بناغەیەک ــەی کۆمەڵگ ــوە و بناغ ــەک هەب ــتر بنەمای پێش

چینایەتییــە.

دۆخــی کەرەنتینــە و داخســتنی بــازاڕ و کارگــەکان، پێــش 
هــەر کەســێک کرێــکاران و کاســبکارانی بچــووک زیانیــان لــێ 
کــرد، بــە پێچەوانــەوە بــۆ چینــی ســاماندار بــوە پشــوودان 
لــە  و  ماڵــەوە  لــە  پڕلەچێــژ  ژیانێکــی  بەســەربردنی  و 
ڤێالکانیــان، کــە هەمیشــە وەک گیتۆیــەک لــە کــۆی کۆمەڵگــە 

دابــڕاون. بــەاڵم ئەگــەر تەماشــایەکی دیوەکــەی تــری 
ــکاران و زەحمەتکێشــان  ــە کرێ ــن، وات ــە بکەی کۆمەڵگ
و کاســبکاران، ئەوانــەی بژێویــی ژیانیــان لــە ســەر 
ــوو،  ــە ب ــی ڕۆژان ــی کرێ ــە و وەرگرتن ــی ڕۆژان کارکردن
لــە ژێــر ســایەی کۆمەڵگەیەکــی چینایەتیــدا،  کــە 
بــە بێکاربوونیــان بــۆ چەنــد ڕۆژێکــی کــەم، ژیانیــان 
و  ڕۆحــی  مەرگێکــی  و  ســەرەولێژبوونەوە  بــەرەو 

دەڕوات. جەســتەیی 

بــە  دەرهــەق  بێمافییەکانــی  چوارچێــوەی  لــە  هــەر 
کرێــکاران، بــە تایبــەت کرێکارانــی کەرتــی تایبــەت 
و کۆمپانیــاکان، پڕکردنــەوەی "زیانەکانیــان" -ئــەو 
زیانانــەی گوایــە بــە هــۆی هاتنــی ڤایرۆســی کۆرۆنــاوە 
لێیــان کەوتــوە- بــوو لــە ســەر حیســانی دەرکــردن 
و بڕیــن و کەمکردنــەوەی مووچــەی کرێکارەکانیــان. 
لــە مــاوەی یــەک ســاڵی ڕابــردوودا ڕێــژەی بێــکاری 
زۆری  بەشــی  بوەتــەوە،  بــەرز  زۆر  ئاســتێکی  بــە 
ــۆ زاڵبوونــی لۆژیکــی  ــەم بێکارییــەش دەگەڕێتــەوە ب ئ
قازانــج الی کۆمپانیــاکان، کــە ئامــادە نییــن کەمتریــن 
و  تێگەیشــتن  گوێــرەی  بــە  زیــان  -بێگومــان  زیــان 
بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان- قبــوڵ بکــەن، کاتێــک 
دۆخێکیــش دێتــە پێــش، پڕکردنــەوەی کورتهێنانــی 
کرێــکاران،  شــانی  ســەر  دەخەنــە  قازانجەکانیــان 
ســەرمایەی  بــۆ  دەســت  نییــن  ئامــادە  هەرگیــز 

ــە ئەویشــیان  ــەرن، ک ــان ب ــد ســاڵەی خۆی ــراوی چەن کەڵەکەک
دزینــی  و  کرێــکاران  چەوســاندنەوەی  ئەنجامــی  لــە  هــەر 

دەســتکەوتوە. ئەوانــەوە  کاری  بەرهەمــی 

قەیرانــەکان گەورەتریــن هەلــن بــۆ چەســپاندنی دەســەاڵتی 
چینایەتــی، واتــە ئــەوەی لــە کاتــی هاتنەپێشــی قەیرانێکــدا 
وەک دۆخێکــی ئاوارتــە دەردەکەوێــت و بــە ڕووکــەش بــە هــۆی 
قەیرانەکەوەیــە کــە ئــەو هەنــگاوە گیراوەتــە بــەر، بــەاڵم 
ئەمــە دەبێتــە هەلێــک هــۆ جێگیرکــردن و بەهەمیشــەییکردنی 
ئــەو هەنــگاوە. هــەر بــۆ نموونــە بەشــێکی زۆر لــە کۆمپانیــاکان 
بــە هــۆی ڕاگرتنــی دەوام و کارکردنــەوە، کۆمەڵە هەنگاوێکیان 
گرتوەتــە بــەر، هەندێکیــان بــە کرێکارەکانیــان گوتــوە کــە بــۆ 
ماوەیەکــی کاتــی بڕۆنــەوە ماڵــەوە، دواتــر ئەمــە بــوە بــە 
هەمیشــەیی و بــاس لــەوە کــراوە کــە دۆخــی کۆمپانیاکــە خراپــە 
و پێویســتمان بــە کرێــکاری زۆر نییــە. هــاوکات بــە نــاوی 
زیانلێکەوتــن و کاریگەریــی پەتــای کۆرۆنــا لــە ســەر جوولــەی 
بازرگانــی و پیشەســازی، مووچــەی کرێــکاران بــە ڕادەیەکــی 
زۆر کــەم کراوەتــەوە، کــە لــە هەندێــک حاڵەتــدا زیاتــر لــە 

نیــوەش کــەم کراوەتــەوە.

ســەرباری درێژەکێشــانی ئــەم دۆخــە تــا کۆتاییەکانــی ســاڵی 
دژ  ڤاکســینی  باڵوکردنــەوەی  و  داهێنــان  لەگــەڵ  ڕابــردوو، 
نەهاتــەوە  بارودۆخەکــە  نــەک  کۆرۆناشــدا،  ڤایرۆســی  بــە 
ئــەو بــارەی بــە ڕووکــەش نــاو نرابــوو ئاســایی، بەڵکــوو لــە 
خــودی ئــەم ڤاکسینەشــدا چینەکانــی خــوارەوەی کۆمەڵگــە و 
واڵتانــی هــەژار و دواخــراو، بێبــەش بــوون لێــی تائێســتا، 
لــە کاتێکــدا دەبــوو ئــەم ڤاکســینە یەکســانییەکی گەلێــک 
دەر  بــە  و  بکرایــە  ڕەچــاو  دابەشــکردنیدا  لــە  زیاتــر 
و  کار  پرســی  لــە  چینایەتییــەی  دابەشــبوونە  لــەو  بوایــە 
ــاکان  ــی کۆمپانی ــی ملمالنێ ــە ئەنجام ــتە. ل ســەرمایەدا بااڵدەس
و هەوڵدانیــان بــۆ قازانجــی زیاتــر و کردنــی ڤاکســین بــە 
کااڵیەکــی بازرگانــی، ڤاکســینەکە نــەک هــەر نەیتوانیــوە کــە 
ــاییبوونەوەی بارودۆخــی  ــۆ ئاس ــک ب ــە هۆکارێ ــا ئێســتا ببێت ت
ژیــان و کارکــردن، بەڵکــوو زیاتــر بوەتــە مایــەی دڕدۆنگــی و 
واتــەوات و بــێ نەزمــی لــە باڵوکردنــەوەی هۆشــیاری و ڕێنمایــی 
و  کرێــکاران  یەکــەم  زەرەرمەنــدی  لەمەشــدا  تەندروســتی. 

توێــژە چەوســاوەکانی خــوارەوەی کۆمەڵگــە بــوون.

ــارەی خەڵکــی  ــا و دۆخــە نالەب ــەم تراژیدی ــوو ئ ــو هەم ــە نێ ل
کوردســتان و کرێــکاران بــە تایبەتــی، لــە ڕووی جووڵــەی 
سیاســییەوە هێشــتا هاوکێشــەکان بــە الی کرێکارانــدا الســەنگ 
نییــن. لــە مــاوەی ئــەو یــەک ســاڵەدا دەتوانیــن ســێ جــۆر 
لــە جووڵــەی سیاســی دژ بــە دۆخــی بااڵدەســت و دەســەاڵتی 

مەوجــود دەستنیشــان بکەیــن:

ــە نێویانــدا  جووڵــەی خۆڕســکی خەڵــک، کــە ل  .1
بێــکاران و گەنجــان ئامادەگییەکــی بەرچاویــان هەبــوو، بــەاڵم 
ــۆر  ــی و تی ــۆی سیاس ــتن و ئاس ــوو، ڕێکخس ــادە ب ــەوەی نائام ئ
و پڕاکتیکــی شۆڕشــگێڕانەی پــڕ بــە پێســتی ســەردەمەکە و 

بــوو. بارودۆخەکــە 

هێزانــەی  ئــەو  ئۆپۆرتۆنیســتیی  جووڵــەی   .2
دەزانــن.  دەســەاڵت  ئۆپۆزســیۆنی  و  نەیــار  بــە  خۆیــان 
ئایدیۆلۆژیــای سیاســی و ئامانجــی حکومداریــی ئەمانیــش، 
ــە  ــرە ل ــتە، بگ ــەاڵتی بااڵدەس ــودی دەس ــەری خ ــا تەواوک تەنه
ــەم جــۆرە  ــەو دەسەاڵتەشــە. ئ ــەری ئ ــک دۆخــدا ڕزگارک هەندێ
هێزانــە نــە ئامانجیــان دروســتکردنی ڕووداوی شۆڕشــگێڕانەیە، 
نــە ئازایەتیــی ئەوەشــیان تیایــە بــە شــێوەیەکی مەبدەئــی 

بکــەن. شۆڕشــگێڕانە  جووڵەیەکــی  هیــچ  پشــتیوانیی 

جووڵــەی الوازی هێــزە چــەپ و کۆمۆنیســتەکان.   .3
ڕەنگــە هــۆکاری ئــەوەی بــە دیاریکــراوی دێیــن بــاس لــە هێــزە 
چــەپ و کۆمۆنیســتەکان دەکەیــن، ئــەوە بێــت کــە هــەر یەکێــک 
لەم هێزانە، بە ســەرزارەکی بانگەشــەی خەبات و پشــتیوانیی 
ــک  ــەاڵم کاتێ ــەن. ب ــکار و هۆشــیارکردنەوەیان دەک ــی کرێ چین
بانگەشــەکان بــە کار و کردەوەکانیــان دەپێویــت، دەردەکەوێــت 
لــە  گرینــگ  ئامانجێکــی  و  بــاش  نیەتێکــی  ئەگەرچــی  کــە 
هەنــاوی بەشــێک لــەم هێــزە چەپانــەدا هەیــە، بــەاڵم دەرهــەق 
ــع،  ــەی واقی ــەر زەمین ــە س ــی ل ــی فیعل ــی چینایەتی ــە خەبات ب
دەستەوەســتانن و لــە ئاســت چاوەڕوانیــی بزووتنــەوەی چەپــدا 
نییــن. ڕاســتە کارکردنیــان لــە کایــەی پڕوپاگەنــدە و میدیــادا 
ــە  ــاگات ب ــەاڵم هێشــتا ن ــوە، ب ــەوە بینی ــە خۆی ــی ب گۆڕانکاری

ــا بااڵدەســت. ــی میدی ــە زەبەالحەکان ئاســتی ماکین

ــە  ــەوە، ل ــەو ڕاســتییە دووپــات بکەین ــت ئ ــدا دەبێ ــە کۆتایی ل
پاراســتنی نەریتــی یادکردنــەوەی یەکــی ئایــار هەمــوو ســاڵێک 
تەنانــەت ئەگــەر تەنهــا بــۆ ڕووکەشــیش بێــت، کارێکــی گرنگــە 
بســڕدرێتەوە.  مێــژوو  یادەوەریــی  نەدرێــت  ڕێگــە  دەبێــت  و 
بــەاڵم یادکردنــەوەی هەمــوو یەکــی ئایارێــک هاوشــێوەی ســاڵی 
ڕابــردوو، نیشــانەی کەمــی و الوازیــی گەشــەی بزووتنــەوەی 

چەپــە لــە کوردســتان.

٢٧-٤-٢٠٢١

بابان ئەنوەر

بزوتنەوەیەکــی بەهێــزی ناڕەزایەتــی جەمــاوەری چەوســاوە بــۆ 
گۆڕینــی دەســەاڵتی سیاســی لــە عێــراق و کوردســتان )وەک 
ــە دیســەمبەری  ــەری ٢٠١٩ ە و ل ــی ئۆکتۆب ــە ڕاپەرین ــەوەی ل ئ
پاکشەکشــەیەکی  کــرا(،  بەرپــا  کوردســتان  لــە  دا   ٢٠٢٠
ــورژوازی  ــی ب ــی سیاســی و حزبەکان ــەردا ســەپێنرا. تاقم بەس
لــە ئاســتی عێــراق و کوردســتان بــەو ڕاســتیە گەیشــتن کــە 
خەڵکــی زەحمەتکێــش و هەژارکــراو، توڕەییــان بــە ئاســتێکی 
ســاڵەی   ٣٠ پرۆســەی  گەیشــتووە.  مەترســیدار  یەکجــار 
کوردســتان و ١٨ ســاڵەی دەســەاڵتدارەتی عێــراق بــە هیــچ 
جۆرێــک شــەرعیەتی مانەوەیــان نەمــاوە. ئەجنــدای بــۆرژوازی 
و  پەرلەمــان  هەڵبژاردنــەوەی  نێونەتەوەیــی،   و  لۆکالــی 
دامەزراندنــەوەی دەوڵــەت و ڕێککەوتنــی بەغــدا و هەولێــر و 
پێکهێنانــی کوتلــەی نــوێ ئــەو هەواڵنــەن بــۆ وەاڵمدانــەوە بــە 
ــی  ــە نێوخۆی ــە دەســەاڵت ل ــک ک ــی ئامڕازێ کێشــەی پەیداکردن

بۆرژوازیــدا بهێڵێتــەوە.

سیاســەتی ســازدانەوەی دەوڵــەت و پێکهاتەکانــی )بــۆ هــەردوو 
حکومەتــی -عێــراق و هەرێــم(، هەمــان پرۆســەیە و تەنانــەت 
هەمــان حــزب و الیەنــن کــە جــارێ تــر دەچنــە )ســێرک(
ــت  ــە ڕوکەشــیش پێناچێ ــەت ب ــک تەنان ــچ ئاڵوگۆڕێ ــەوە هی ەک
ڕووبــدات، وە پێناچێــت ئاڵوگــۆڕ لــە جوگرافیــای سیاسیشــدا 
ســەرلەنوێی  دابەشــکردنەوەی  ئەگــەری  تەنهــا  ڕووبــدات، 
پۆســتەکان هەیــە. کاتــێ بــۆرژوازی نێوخۆیــی عێــراق بــە 
ــراوە  ــەت و ڕێکخ ــاوکاری دەوڵ ــی و ه پشــتیوانی و هاوئاهەنگ
جیهانیــەکان )ئمپریالــی و بانکــە جیهانیــەکان(،  توانــی خــۆی 
ــتدەهێنێ. ــز بەدەس ــەی هێ ــن پێگ ــازبداتەوە، گرنگتری ــە س ب

دەتوانێرێــت، لــەزۆر ڕووەوە، وە گرنگــە ئــەو میکانیــزم  و فێــڵ 
و تاکتیــک و ڕێککەوتنــە نهێنــی و ئاشــکرایانە بکۆلێنەوەکــە 
ئێســتا لە بازاڕی  سیاســی دا ڕوودەدەن، بەاڵم گرنگتر لەوانە 
دیاریکردنــی ناوەڕۆکــی پشــتێکردنی ئــەو »بەڕێزانــە« یــە  
بــە باشــتربوونی النــی کەمــی ژیــان، مــاف و شــکۆی هاواڵتیــان. 
الچوونــی فشــاری ڕاســتەوخۆی ڕاپەڕینــە جەماوەرییــەکان و 
ــتی  ــی پێشــەواکان، دەس ــۆ و ڕەمزەکان ــارەگا و مەک ــوتانی ب س
ئاوەاڵکــردن بــۆ دابینکردنــەوەی دەســەاڵتی خۆیــان هــەر بــەو 
ــچ الیەنێــک و لیســت  ــەی  پێشــووتریان. هی ــردەوە و پالنان ک
و قەوارەیــەک، تەنانــەت ئیدعایــەک و بەڵێنــی درۆیەکــی 
هەڵبژاردنیــش بــە پێویســت نازانــن. هەمــوو هاوپەیمانەتیــەک 
کراوەیــە )ســەدر-بارزانی(، )بارزانی-عــەالوی(،... یەکێتــی-
کۆمەڵ-یەکگرتــوو، گۆڕان-یەکگرتــوو... مەســەلەکە بەتــەواوی 
هەیــە  سیاســەتەوە  بەشــی  حەساســترین  بــە  پەیوەنــدی 
)کورسی-دەســەاڵت، ســەرۆک و پەرلەمــان و وەزیــرەوە( هەیــە.

ســەرنجڕاکێش لــەم هەلبژارنــەدا، رێککەوتنــە لەســەر پــرۆژەی 

پێشــوەختەی دەولەتــی ئاینــدە، پــرۆژەی ئابووری-سیاســی، 
ئیــدی هیــچ بایەخێکــی جــددی نییــە کام هێــز و الیــەن لــە نێــو 
ــە  ــگ ســکەکە و قیتارەک ــێنەکەدا، ســەردەکەوێت. گرن بەشبەش
و  ســپی«  »پــەڕەی  نەخشــەی  بەڕێکەوتــووە.  ماوەیەکــە 
سیاســەتی خەسخەســە و ئاژاوەیەکــی ڕێکخراوەیــی و وردکردنــی 
زیاتــری ئەســتۆی خەڵــک و دابینکردنــی هەلومەرجــی ئەوپەڕی 

ڕەنجکێشــی جەمــاوەری کرێــکاران.

ڕاپرســیەکانی بەشــداری جەماوەر لە هەڵبژاردن، لەئاســتێکی 
زۆر نزمدایــە، خۆپیشــاندانە جەماوەرییــەکان- مــام ناوەنــد- 
و تووڕەیــی خەڵــک لــە ئاســتێکی بەرزدایــە، مانگرتنــەکان 
گــروپ  هەندێــک  هــەروا،  ناڕەزایەتیــەکان  کۆبونــەوە  و 

وکەســایەتی و نوســەرو رۆشــنبیر، هەڵوێســتی هۆشــیارانەی 
ڕاگەیانــدووە.  هەڵبژاردنیــان  پرۆســەی  ڕەدکردنــەوەی 
یەکــی   ) )نــا  جەماوەرلــەدەورەی  ریزەکانــی  یەکخســتنی 
ــتەکراو ڕووەو  ڕادیــکال و پــڕ کــردەوەی شۆڕشــگێڕانەی ئاراس
رۆڵیکــی  دەولــەت  ســازماندانەوەی  ئەزمــەی  قوڵکردنــەوەی 

یەکجــار گرنــگ وسەراســەری دەگێڕێــت.

هەلســوڕاوانی کرێــکاران و سۆشیالیســت و کۆمۆنیســتەکان، 
ژنــان و ... دەتوانــن لــە نێــو ئــەم  بزوتنــەوە و ناڕەزایەتــی 
ــووی  ــی داهات ــەر چارەنوس ــەدا لەس ــە چینایەتیی و کێشمەکێش
سیســتەمەکە  تــەواوی  ئەزمــەی  پەرلەمان-دەوڵــەت، 
قوڵبکەنــەوە، گروپــی خــوارەوە دروســت بکــەن و بزوتنــەوە 
خەبــات  ناوەندەکانــی  و  سەراســەرییەکان  کۆمەاڵیەتیــە 
چینایەتــی  خەباتــی  پێکەوەگرێدانــی  دابمەزرێنــن. 
هاواڵتیانــی عێــراق ڕۆڵێکــی یەکجــار یەکالکــەرە دەبینێــت.

پاســیف  و  بایکــۆت  سیاســەتی  تەنهــا  جەمــاوەر 
هەڵنەبژێرێــت، بەڵکــە  چــاالک لــە بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتــی 
یــەکان و بەداخوازییــە و مافــە ســەرەتاییە بنچینەیــی کانــدا 
ڕیــزی ســەربەخۆیی و هێــزی خــۆی لــە فۆرمــی هێــزە واقعــی و 
ســەرئەرزییەکاندا بــەاڵم تــەواو دیموکراتــی و ڕاســتەخۆییانە 
دابمەزرێنــێ. لەئاســتی هەرێمــەکان و شــار و شــارۆچکەکاندا 
میتینگــی جەمــاوەری ســاز بــدەن و بــەرەو ڕووی حزبــە بەشــدار 

بووەکانــی پرۆســەی هەڵبــژاردن ببنــەوە.

حــزب والیەنــە ناسیۆنالیســت و ئیســالمیەکان، پێیانوانەبێــت، 
دەنووکــی  شــەڕە  نــۆرەی  و  ڕەویوەتــەوە  شــۆرش  تارمایــی 
خۆشــکردنی  مــڕ  نــۆرەی  لۆکاڵیەکانیانــن.  هەڵبژێــدراوە 

قــەوم و تایفەکانیــان. نۆێنەرایەتــی  بــە  دوبارەیــە 

پرۆســەی ســازدانی هێزێکــی کۆمەاڵیەتی شۆڕشــگێر لــەدەرەوەی 
پرۆســەی هەڵبــژاردن و نایەکــی ڕادیکاڵــی سەراســەری ڕۆچــوو 
بــە نێــو جەمــاوەری نــاڕازی هەرێــم و شــار و شــارۆچکەکاندا، 
بەرجەســتەتر  دەوڵەتــی  ئەزمــەی  قوڵکردنــەوەی  ئەگــەری 
ــۆی و  ــازادی خ ــاو ئ ــۆی و لەپێن ــە بۆخ ــک ک ــەوە. هێزێ دەکات
ڕزگاری و مافەکانــی هاواڵتیــان و کرێــکاران و بێبەشــاندا، 
پەرچەمــی داواکاریــی کۆتایهاتنــی ئــەم چینــە مشــەخۆرو دز و 

گەندەڵــەی بەرزکردۆتــەوە.

٢-٥-٢٠٢١

قوڵکردنەوەی ئەزمەی دامەزراندنەوەی 
دەوڵەت

پەکخستنی ماکینەی سیاسی هەڵبژاردن و 
پەرلەمان

جەمال کۆشش 

دوای چەنــد ڕۆژێکــی تــر پێشــوازی دەکەیــن لــە یەکــی ئایــار، ڕۆژی هاوپشــتی نێونەتەوەیــی چینــی کرێــکار. چینێــک کــە خــۆی و  توێــژە جیاجیاکانــی لــە 
جیهانــدا ڕووبــەڕووی جــۆرەها کوێــرەوەری، گرفتــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و سیاســی، وە نەبوونــی ئارامــی و ئاسایشــە. ئەمــە لــە کاتێکیشــدایە کــە هێشــتا 
پەتــای کوڕۆنــا ڕۆژانــە ژیانــی هــەزاران دروێنــەدەکات، کــە زوربــەی هــەرەزۆری قوربانیەکانــی لــە ڕیزەکانــی چینــی کرێــکار و ئــەو جەماوەرەیــە کــە هــەژاری 

و بێبەشــی بەســەریا ســەپاوە.

چینــی کرێــکار و تــەواوی توێــژ و بەشــەکانی لــە مــڕۆی عێڕاقــدا دەناڵێنــن بەدەســت دژواریــە ئابووریــەکان و بێــکاری و خراپــی بــاری گــوزەران و پەتــای کۆرۆنــا 
و ئاکامەکانــی، دەناڵێنــن بەدەســت کەمــی خزمەتگــوزاری گشــتی کۆمەاڵیەتــی و تەندروســتی و خوێندنــەوە، دەناڵێنــن بەدەســت تیــرۆر و مــلهوڕی میلیشــیاکان 
و ســەرکوتی ڕژێمــی بــورژوا ئیســالمی و قەومیــەوە. ســەرباری هەمــوو ئەمانــەش دەناڵێنــن بەدەســت کاریگــەری ملمالنێــی  نێــوان دەوڵەتــان و جەمســەرە 

ئیمپریالیســتە جیهانــی و ناوچەییەکانــەوە، بەتایبــەت ئــەو ملمالنێیــەی لــە ئارادایــە لەنێــوان ئەمریــکا و ئێــران لەنــاو عێراقــدا.

ــۆ  ــن، ب ــی سیســتماتیکی دەوڵەت ــی دکتاتوریەت ــورژوازی و پایەڕێژکردن ــی، ســەرقاڵی ســەقامگیرکردنی ب ــڕەوا و هاوپشــتە نێودەوڵەتیەکان ــورژوازی فەرمان ب
ڕێخۆشــکردن لەبــەردەم بوژانەوەیەکــی تــر لــە کەڵەکــەی ســەرمایە و دزی و تااڵنــی و ســەرکوتی خەبــات و بەرگــری کرێــکاران و زەحمەتکێشــان. بۆیــە دەبینیــن 
پەلەدەکــەن لــە جێبەجێکردنــی سیاســەتە ئابووریەکانــی نیولیبرالیــزم و بەرفراوانکردنیشــی لەڕێگــەی پــرۆژەی "وەرەقــەی ســپی"ەوە، کــە سیاســەتگەلێکە تونــد 
ــراوان  ــی بەرف ــان و ســەپاندنی بێکاریەک ــی زیاتری ــەڵ هەژارکردن ــج، لەگ ــە ئامان ــەری کردۆت ــاوەری ڕەنجب ــکار و جەم ــی کرێ ــاندنەوەی چین ــەوەی چەوس کردن

بەســەریاندا.

ــۆرە  ــچ ج ــێ هی ــکراوان، وە ب ــان و بێبەش ــکاران و زەحمەتکێش ــۆ کرێ ــی ب ــە ئابووریەکان ــا و دەرئەنجام ــای کۆرۆن ــی پەت ــەڵ نەهامەتیەکان ــتادا، لەگ ــە ئێس ل
قەرەبوکردنەوەیەکــی حکومەتیــش بــۆ زیــان لێکەوتــوان، حکومەتەکــەی کازمــی هەڵســاوە بــە داشــکاندنی بەهــای دینــار بەرامبــەر بــە دۆالر، کــە زۆر بــە خێرایــی 
و هەمەالیەنــە و بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ ئاســتی گوزەرانــی بەشــی هــەرە زۆری جەمــاوەری بــەرەو داڕووخانێکــی زیاتــر بــردوە، ئەمــە و هەستاویشــە بــە بڕینــی 

بەشــێک لــە مووچــە و کرێــی کارمەندانــی کەرتــی گشــتی.

حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانیش، ســااڵنێکی زۆرە و بــە بەردەوامــی خــۆی دەدزێتــەوە لــە پێدانــی مووچــەی کارمەنــدان و کرێکارانــی کەرتــی گشــتی بــۆ 
چەنــد مانگێــک لــەهەر ســاڵێکدا، جگــە لــە بڕینــی تــا ڕاددەی %٢١ی یــش لــە موچــەکان، بەبــێ  گوێدانــە ناڕەزایەتــی بەردەوامــی کرێــکاران و فەرمانبــەران 
ــی  ــۆ هەڵمەت ــە ب ــی سیاســی جۆراوجــۆر، لەوان ــۆ مەرام ــش ب ــی ناوەندی ــاو حکومەت ــی ن ــم و حزبەکان ــە دەســەاڵتدارەکانی هەرێ ــە و حیزب ــتایان. ئەم و مامۆس

ــی هەرێمــی کوردســتان. ــدان و کرێکاران ــی مووچــەی کارمەن ــە مەســەلەی پێدان ــەن ب ــاری دەک ــەکان، ی هەڵبژاردن

چەرمەســەریەکانی ژنانــی کرێــکار و زەحمەتکێــش؛ لــە بێــکاری و هەاڵواردن و دەســتدرێژکردن بۆســەریان، لەژێــر ســایەی ئــەم بارودۆخــەدا زۆر ســەخترە، 
بەتایبەتــی لــە کەرتــی تایبەتیــدا. ژنــان، بەتایبــەت ژنانــی کرێــکار و زەحمەتکێــش، لــە سەراســەری عێراقــدا ڕووبــەڕووی کوشــتن و توندوتیــژی، 
پەراوێزخســتن و ســوکایەتین. هەرێمــی کوردســتانیش ســااڵنێکە بۆتــە گۆڕســتانێکی گــەورە بــۆ ژنــان، بەڕادەیــەک کــە ڕۆژێــک تێناپەڕێــت و ژنێــک یــان کچێــک 

تیایــدا نەکوژرێــت وە یــا خــۆی نەکوژێــت.

لەبەرامبــەر ئــەم هەمــوو تراژیدیــا و نەهامەتیانــەدا، چینــی کرێــکار و توێــژە جیاجیاکانــی و زەحمەتکێشــانیش دەستەوەســتان ڕانەوەســتاون، بەڵکــو 
ــە شــێوەی  ــی، ل ــز و بەرفران ــە هێ ــا ل ــەی جیاجی ــۆ بەرگریکــردن لەخــۆ، بەپل ــدان ب ــە جەنگێکــی چینایەتــی بەردەوام ــردوودا ل ــاوەی )١٨( ســاڵی ڕاب ــە م ل

خۆپیشــاندان و بزوتنــەوەی ناڕەزایەتــی و خەباتــە کرێکاریــەکان و هەوڵــە ڕێکخراوەییــە جۆراوجۆرەکانــدا.

ــدا هەر  ــە عێراق ــەوەی ســەندیکایی ل ــی ســەندیکایی و بزووتن ــی کرێکاران ــە ســاڵی )٢٠٠٣(وە خەبات ــا ســەختیەکیش، ل ــری و جۆرەه ــوو ڕێگ ســەرباری هەم
بــەردەوام بــووە. کرێکارانــی کەرتــی پیشەســازی بێووچــان بەشــێوازی خەباتــی جۆراوجــۆر دژ بــە سیاســەتی ئابــووری دەوڵــەت ڕاوەســتاون. هەروەها کرێکارانــی 
گرێبەســت و مامۆســتایانی وانەبێــژی خۆبەخــش و دەرچوانــی پەیمانگــە و زانکــۆکان و هەڵگرانــی بڕوانامــەی بــااڵ، بــەردەوام لــە ڕێگــەی بەڕێخســتنی 
ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانەکانەوە داواکاری دامەزرانــدن و بەدەســتهێنانی هەلــی کارن، بەجۆرێــک کــە ناڕەزایەتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و بێکارانــی 
کــچ و کــوڕ، بەهەمــوو شــکڵ و شــێوازەکانیەوە لــەم ســااڵنەی دواییــدا بــوو بــە دیاردەیەکــی ڕۆژانــە و گــۆڕا بــۆ خۆپیشــاندانی جەمــاوەری سیاســی بەرفــراوان، 

کــە هەر ئەمــەش هێــزی ســەرەکی بــوو لــە ســەرهەڵدانی ڕاپەڕینــی ئۆکتوبــەردا.

چاڵێنجــی ســەرەکی بــۆ چینــی کرێــکار زاڵبونــە بەســەر پەرشــوباڵوی ڕیزەکانــی و ڕێکخســتنی خەباتەکانیەتــی لــە ڕێکخــراوە جەماوەریــە کرێکاریــە 
بەهێزەکانــدا بــە ئاســۆیەکی چینایەتــی کرێــکاری ســەربەخۆ لــە سەراســەری واڵتــدا.

بــورژوازی فەرمانــڕەوا بەهەمــوو ڕەوت و حیزبــە ئیســالمی و قەومــی و لیبڕالەکانیــەوە ســەرقاڵی لەناوبرنــی وزەی شۆڕشــگێڕانەی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 
و پارچەپارچەکردنــی ڕیــزی خەباتــی چینایەتیانــە لەســەر بنەمــای تائیفــە و نەتــەوە و ڕەگــەز و ڕەنگــی پێســت و ئایــن و... هتــد. وە هەوڵــدەدات 

قەناعەتیــان پێبــکا تــا ئــاوات و ئارەزوەکانیــان هەڵواســن بــە هەنــدێ ڕیفورمــی شــکڵی و هەڵبژاردنــی پــڕ لــە ســاختکاریەوە.

چاالکوانــان و ڕابەرانــی بزووتنــەوەی کرێــکاری، پێویســتیان بەوەیــە کــە ئاســۆی سیاســی چینایەتــی کرێــکاری سۆشیالیســتی نێونەتەوەیــی بگرنەبــەر، 
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی بــورژوازی و ڕێکخســتن و ئاراســتەکردنی خەباتەکانــی چینــی کرێــکار و ئامادەکردنــی بــۆ ڕابەرایەتــی کردنــی پرۆســەی گۆڕانــکاری 

ــەدا. شۆڕشــگێڕانە لەســەر ئاســتی کۆمەڵگ

ئەی جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش

هێنانــەدی گۆڕانــکاری ڕیشــەیی لەدەســتی خۆتاندایــە، ئــەوە پەرەپێدانــی خەباتــی ســەربەخۆی چینایەتیتــان و پایەڕێــژی بزووتنەوەیەکــی کرێــکاری 
ڕێکخــراو و بەهێــزە کــە لــە توانایدایــە نەخشــەی ڕێڕەوێکــی سیاســی تــازە بکێشــێت لــە عێراقــدا، وە بەدیلێکــی سیاســی کرێــکاری جێگیــر بــکات لــە جێگــەی 

ئــەم ڕژێمــە سیاســیە فەرمانڕەوایــە.

هێزتــان لــە ڕێکخراوبوونــی یەکگرتووانەدایــە، ئــەوە ئیــرادەی سیاســی ڕێکخراوتانــە بــە ئاســۆیەکی سۆشیالیســتیەوە کــە زامنــی دامەزراندنــی حکومەتێکــی 

کرێــکاری و هێنانــەدی شۆڕشــی سۆشیالیســتیە.

با لە یەکی ئایاردا پەرچەمی ڕێکخستن و یەکگرتووکردنی خەباتی کرێکاران بەرزکەینەوە و بزووتنەوەیەکی کرێکاری بەتوانا بەڕێخەین.

با داواکاریە دەستبەجێکانمان بەرزکەینەوە:

بیمەی بێکاری بۆ هەر کەسێکی بێکار،  ژن یا پیاو.  •

هەڵوەشانەوەی بڕیاری گۆڕینی بەهای دراوی عێڕاقی لەبەرامبەر دۆالردا.  •

پێدانی مووچەی کرێکاران و کارمەندان بە تەواوی و بێ دواکەوتن.  •

قەرەبوکردنەوەی هەر کەسێک لە ئاکامی کەرەنتینەدا سەرچاوەی گوزەرانی لەدەستدابێت.  •

هەڵوەشــانەوەی سیاســەتەکانی پریڤاتیزەکردنــی پــرۆژە پیشەســازی و خزمەتگوزاریەکانــی ســەربە کەرتــی گشــتی، وە ڕێنــەدان بــە   •
تیایانــدا. کرێــکاران  دەرکردنــی 

داڕشتن و کارکردن بە یاساکانی نەهێشتنی سەرکوت و توندوتیژی دژ بە ژنان.  •

دەوڵــەت پێویســتە هەڵســێت بــە دابیــن کردنــی سیســتمێکی تەندروســتی گشــتی هاوچــەرخ و پێشــکەوتوو، کــە خزمەتگوزاریەکانــی   •
بــکات. دابیــن  خۆڕایــی  بــە  هەمــوان  بــۆ  کۆمەاڵیەتــی  چاوەدێــری  و  پارێــزگاری  و  تەندروســتی 

ئازادکردنــی دەســتبەجێی هەمــوو فڕێنــدراوان و گیــراوە سیاســیەکان لــە زیندانەکانــی دەســەاڵت و ئــەو شــوێنانەی ســەر بــە میلیشــیاکانی   •
دەســەاڵتن.

بژی یەکی ئایار، ڕۆژی هاوپشتی نێونەتەوەیی چینی کرێکار

بژی سۆشیالیزم
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کەمپینێکــی دواکەوتوانــە و کۆنەپەرســتانە لەالیــەن بــەرەی کۆنەپارێــزی کۆمەڵــگا و بەبەشــداری ڕەوتــە 
ئیســالمیەکان و حزبــە ناسیونالیســتە دەســەاڵتدارەکانی کوردســتان وەڕێکەوتــووە بــۆ شــکاندنی شــکۆی ئینســان 
و داســەپاندنی بێمافــی و ســەرکوت بەســەر کۆمەڵگــەدا. ئەوەتــا هێزەکانــی ئاسایشــی ســلێمانی شــەوی پێنــج 
شــەمە )١-٤-٢٠٢١( هەڵیانکوتایــە ســەر چەنــد گەڕێکــی شــارەکە بــۆ گــەڕان بــە دوای هاوڕەگەزخــوازان 
و دەســتگیرکرنیان. لــە ئێستاشــدا دەســەاڵت ئــەم هێرشــە ســەرکوتگەرانەیەی هەمەالیەنەترکردۆتــەوە، و 
هەروەهــا بەنــاوی بەرگــری لــە کەلتــۆر و مۆڕاڵــی خۆماڵیــەوە ئەیەوێــت بەشــێک لــە دەســتگیکراون بــدا 

ــەدادگا. ب

ناســیونالیزم و حزبە دەســەاڵتداردارەکانی کوردســتان هەمیشــە ســەرکوتی ئازادی و مافە هەرە ســەرتایەکانی 
مرۆڤیــان کــردووە و پارێــزەری سەرســەختی دابونەریــت و ئەخالقیاتــی دواکەوتوانــەی کۆمەڵگــە بــوون بــە دژی 
ئــازادی و ئــارەزووی ئینســانیانەی تاکــەکان و پشــتیوانی ڕەوتــە ئیسالمیەکانیشــیان بــۆ خۆیــان بــەم شــیوەیە 

دابینکردوە.

ــکاری و هــەژاری و برســیەتی داســەپاندوە بەســەر خەڵکــی کوردســتاندا، وە ســڵناکاتەوە  ــەم دەســەاڵتە بێ ئ
لــە ســەرکوتی جەمــاوەری زەحمەتکێشــی نــاڕازی، لــە گرتنــی ڕۆژنامەنــوس و کوشــتنی خۆپێشــاندەر، هەروەهــا 
ئاســۆی ژیانێکــی ئاســایی داخســتووە بــەڕووی الوانــی کــوڕ و کچــی کوردســتاندا، ژنــان لــە ســایەی دەســەڵتیاندا 
ئەکوژرێــن و بیمافکــراون و شوناســیان کــورت دەکرێتــەوە بــۆ ئینســانی پلــەدوو لــە کۆمەڵگــەدا. تەنهــا لــە نێــو 
ــی  ــودەزگای ســەرکوتگەری حکومەت ــت دام ــگا دەتوانێ ــەرەی کۆنەپەرســتی کۆمەڵ ــە ب ــە گەورەیەدای ــەم بێمافی ئ

هەرێــم و حزبەکانــی دەســەاڵت بخاتەگــەر بــۆ ئــەم هێرشــە بــەدژی هاوڕەگەزخــوازان.

ئازادیخوازان، جەماوەری ستەملێکراوی کوردستان 

ــازادی و مافەکانــی هاوڕەگەزخــوازان، ژینگــەی کۆمەڵگــە ژەهراویتــر  ــەم ســەرکوت و دەســتدرێژیە بۆســەر ئ ئ
ــە  ــە ب ــێ ڕێگ ــە ناب ــەوە، هەربۆی ــک دەکات ــر بەرتەس ــی زیات ــەکان هەرچ ــی و فەردی ــە مەدەن دەکات و ئازادی
هیــچ جــۆرە جیاکاریــەک بــدرێ لەســەر بنچینــەی ڕەگــەز و جێنــدەر و هەلبــژاردەی سێکســواڵیتی ئینســانەکان 

ــەڕووی بوەســتینەوە. ــوو ڕووب ــە ڕیزێکــی یەکگرت ــێ ب ــان، وە دەب و پێکەوەژیانیی

ڕیکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــراق بــە تونــدی ســەرکۆنەی ئــەم هێرشــە ســەرکوتگەرانەیەی دەســەاڵت 
ئــەکات بــە دژی هاوڕەگەزخــوازان و هەڵبــژاردەی سێکســواڵیتی تاکــەکان. هەروەهــا بەرپرســیاریەتی ڕاگرتنــی 
دەســتبەجێی ئــەم هەڵمەتــە و ئازادکردنــی دەســتگیرکراوان ئەخاتــە ئەســتۆی حکومەتــی هەریمــی کوردســتان.
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ڕیکخراوبوونــی خەباتــی کرێــکاران چەڵنجێکــی گــەورە 
ــەم  ــە ئ ــگ و دەســتبەجێیە ک و مەســەلەیەکی هــەرە گرن
چینــە لــە ئێســتای عیــراق و کوردســتاندا ڕووبەڕویەتــی.

چینــی کرێــکار لــە کۆمەڵگــەدا، بەهــەردوو ڕەگــەزی ژن 
و پیــاو، و هــەردوو بەشــی لەســەرکار و بێــکار، زۆربــەی 
دانێشــوانی کۆمەڵگــە پیکئەهێنــن، و هێزێکــی گــەورە و 
ــات و کێشمەکێشــی  ــە خەب ــن، ول ــەری کۆمەاڵیەتی کاریگ
لــە بەرامبــەر ســەرمایەداری و دەوڵــەت  بێووچانــدان 
ســەرەکی  هێــزی  کــە  ئاشــکریە  چەوســێنەرانیاندا.  و 
بڕبڕەپشــتی  و  جەماوەریــن  ناڕەزایەتــی  بزوتنــەوەی 
"ڕاپەرینــی ئۆکتۆبــەر" ی عێــراق و خۆپێشــاندانەکانی 

کوردســتانن.

ــدا، هێشــتا ئاســتی  ــەو کارەکتەرانەی ــوو ئ ــەڵ هەم  لەگ
ــی  ــە و یەکگرتووی ــەم چین ــەربەخۆی ئ ــی س ڕیکخراوبوون
خەباتی ئابووری و سیاسی و ئایدیۆلۆژیی بە شیوەیەک 
ــدا، و  ــە كۆمەاڵیەتیەکەی ــەڵ جێگ ــە لەگ ــەوە ن ــە بێت نی
نــە لەگــەڵ ئــەو ڕۆڵــە سیاســیەی کــە ئەیگێــڕێ لــە 
ــکار و  ــی کرێ ــی چین ــەی ڕێکخراوبوون ــدا. کێش ڕوداوەکان
بەرجەســتەکردنەوەی ســەربەخۆیی سیاســی چینایەتــی 
و فیکریــی، بوەتــە چەقــی کێشــەکانی خەباتــی ئــەم 
ــەک  ــەر هەوڵوتەقەالی ــتپیکردنی ه ــی دەس ــە و خاڵ چین

ــوون و پێشــڕەویی. ــز ب ــۆ بەهی ب

باســکردنی کێشــەی ڕێکخســتنی خەباتــی چینــی کرێــکار 
یەکســەر و هــاوکات کیشــە و چەلێنــج  و میکانیزمەکانــی 
یەکانگیرکردنــی هەرســێ الیەنــی خەباتــی ئابــووری و 
سیاســی و تیــوری ئــەم چینــە ئەهێنیێتــە ئــاراوە، و 
بــە ناچــاری ئەمانباتــەوە ســەر ئــەوەی کــە هەرســێ 
ئــەم الیەنانــەی خەباتــی کرێــکاری ڕەچــاو بکەیــن و 
لــە یەکەیەکــی دانەپچــڕاودا بیانبینیــن و مامەڵەیــان 
مامەڵەیــە  شــیوە  ئــەم  ئەڵبەتــە  بکەیــن.  لەگــەڵ 
لــەم الیەنانــەی  کــە هەریــەک  ئــەوە ڕەت ناکاتــەوە 
خەباتــی کرێــکاران، ســەربەخۆیەکی ڕێژەیــی و شــیواز و 

میکانیزمــی بەرەوپێشــچوونی خۆیانیــان هەیــە.

بــە هــەر حــاڵ، لــە هــەر شــۆێنیکەوە دەســتپێبکەین بــۆ  
باســکردنی کێشــەی ڕیکخراوبوونــی کرێــکاران خۆمــان 
لــە بەرامبــەر  چینێکــی کۆمەاڵیەتیــدا ئەبینیــن کــە 
ــە دژی ســەرمایە  ــە ب ــە و خەباتــی  بێوچاندای ــە جوڵ ل
و  هێــز  و  دامــودەزگا  و  دەوڵــەت  و  ســەرمایەداری  و 
لەبەرامبــەر  یانــی  ئەمــەش  بــورژوازی.  حزبەکانــی 
کێشــەی ڕیکخراوبوونــی تۆێژیــک یــا کۆمەڵیــک ئینســان 
ــژی و ســێکتەری  ــی بەرژەوەندیەکــی تۆی نیــن کــە خاوەن
ــەر کێشــەی  ــە بەرامب ــو ل ــن، بەڵک ــا سیکتاریســتی ب و ی
ســەر  لــە  کاریگــەری  کــە  چینێکیــن  ڕێکخراوبوونــی 
ســەرجەم ژیانــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و ســەرخانی 
ــگیرانە  ــکاری شۆرش ــەی گۆران ــری و پرۆس ــی و فیک سیاس
هــەر  نــەک  کۆمەڵگــە هەیــە،  ڕەوەنــدی پێشــرەوی  و 
ئەمــەش بەڵکــو  پۆتینســی ڕابەرایەتــی ســەرجەم ئــەم  

پرۆســەیەی هەیــە.

ــینی  ــەر نوس ــە س ــت ل ــە دیبەی ــاڵی  ١٨٦٤ دا و ل ــە س ل
پڕۆگرامــی ئینترناســیونالی یەکــەم )کۆمەڵــەی جیهانــی 
چ  کــە  ئــەوەی  لەســەر  بەدیاریکــراوی  و  کرێــکاران( 
programmatic state- ــی  ــی پرۆگرام )خیتابێک
ment پرۆگرامتیــک ســتەیتمێنت( ئەتوانــێ گونجــاو 
بێــت بــۆ پێناســەی ڕیکخــراوی ئینتەرناســێۆنالی یەکــەم 
وەک "بزوتنــەوەی چینایەتــی کرێــکاران"، بەبــێ ئــەوەی 
بناســرێتەوە بــە هێــچ یــەک لــە مەیلــە ئایدیۆلۆژیەکانــی 
نــاو چینەکــە و دەرەوەی چینەکــە)1( . لــە ئاکامــی ئــەو 
دیبەیتــەدا بــەم ڕســتەیە گەیشــتن کــە مارکــس نووســی: 
ــی  ــکار بەدەســتی چین ــی کرێ ــی چین ــی ڕزگاری "بەدیهینان
کرێــکار خۆیەتــی")2(  ، و ئەمــە کرایــە دەســتپێکی 
دۆکیومینتــی پەیــرەوی ناوخــۆی ئینترناســیوناڵی یەکەم.

بــە  بــووە،  لــە ســەرتاوە ڕوون  هــەر بۆیــە ئەبینیــن 
تایبــەت پــاش ئەزمونــی تاڵــی کرێــکاران لــە گــەڵ 
حزبــە سیاســیە بــورژواز دیمکراتەکانــدا لــە شۆرشــی 
کــە ڕزگاربوونــی چینــی کرێــکار  لــە فەرنســا،   ١٨٤٨
بەدەســتی خــۆی ئەنجــام ئــەدرێ و نابــێ پاشــکۆی هیــچ  
 حــزب و هێزێکــی سیاســی بــورژوازی و وردە بــورژوازی 
بێــت، و دیــارە ناشــبێت تاقیــگای هێــچ یــەک لــە پــرۆژە 
و  خەبــات  دەرەوی  سۆشیالیســتەکانی  ئایدیولۆژیــە 

میکانیزمەکانــی ناوخــۆی ئــەم چێنــە بێــت.

ئــەو ڕســتە بەرنامەیــەی ســەرەوە بەهەمــوو هێــزی خــۆی 
ــەی  ــەردەمەی گەش ــەم  س ــدا و ل ــە ئیستاش ــە ل لەکاردای
ڕزگاربوونــی  یانــی پڕۆســەی  ئەمــش  ســەرمایەداریدا. 
چینایەتــی  بزوتنــەوەی  واقعــدا  لــە  کریــکار  چینــی 
ڕزگاریخوازانــەی  چینایەتــی  خەباتــی  و  کرێکارانــە 
ئــەم چینەیــە. هــەر لــەم ڕاستایەشــدا،  ئاشــکرایە کــە 
ڕزگاربوونــی چینــی کرێــکار  پرۆژەیەکی دەرەکی خەباتی 
ئــەو نیــە تــا کۆمەڵێــک چاکخــوازان بێــن و پــرۆژەی 
ئایدیۆلــۆژی خۆیانــی تیــا تاقیبکەنــەوە؛ سۆشیالیســتی 
یــا ئەنارکیســتی یــا ئەنارکــۆ سەندیکالیســتی و ...هتــد.  
هــەر بۆیــە، ڕیکخراوبوونــی چینایەتــی کرێــکاران شــتێکی 
ئەبســترکات و دامەزراوەیکــی خــۆ لــە خــۆدا نیــە، بەڵکــو 
دیــاردە و پێداویســتی بەرەوپشــێچونی ئــەم بزوتنــەوە 
چینایەتیەیــە کرێکاریەیــە. هــەر لــەم دیدگایەشــەوەیە 
کــە ئەتوانــری بەدروســتی لێکبدرێتــەوە و ئەنجــام بــدری 
لــە بەرژەوەنــدی ئــەم چینــە و خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی 

ــتیی. سۆشیالس

ڕەوتــە سیاســی و فیکــری و حزبیەکانــی  بــورژوازی و 
ئینتیڵجنســیای  بــورژوازی و ووردە بــورژوازی، هەبوونــی 

حاشــا  کوردســتاندا  و  عیــراق  لــە  کرێــکار  چینــی 
لێئەکــەن بەبیانــوی ئــەوەی کــە ڕیــژەی پرۆلێتاریــای 
پێشەســازی و گواســتنەوە و دامــودەزگا خزمەتگوزاریــە 
ــەزۆری لەســەر ڕێنتــی  گــەورەکان کەمــە، و وواڵتیكــە ب
ــەم  ــوی تــری ل )ڕەیعــی( نــەوت ئــەژی و چەندەهــا بیان
بابەتــە. بــەاڵم لەواقعــدا و لــە دەرەوی چوارچیــوەی 
ئــەم چەوەشــەکاریانەدا، چەندیــن ملیــون ئینســان لــە 
سەرتاســەری عێراقــدا شــتیکیان نیــە  پێــی بژیــن  جگــە 
ــی  ــە خاوەنداران ــتنی ب ــان و فرۆش ــزی کاری خۆی ــە هی ل
ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان و گواســتنەوە و دامــودەزگا 
کۆمۆنیکەیشــن  کۆمپانیاکانــی  و  خزمەتگوزاریــەکان 
لــە  بەرهەمهینــان،  تــری  ســیکتەرەکانی  هەمــوو  و 
ســیکتەرەکانی  لــە  و  پیشەســازی  و  کشــتوکاڵی 
و...  بازرگانــی  و  بــازاڕ  و  و خاونوبــەرە  گواســتنەوە 
تایبــەت.  ســەرمایەی  یــا  بــن  دەوڵەتــی  جــا  هتــد، 
هەروەهــا بەشــیکی تریــان  گوزەرانیــان لــە ڕیگــەی کاری 
ناجیگیــر و دەستفرۆشــی و کولەمەرگــی بەرهەمهێنانــی 
ــودەزگای دەوڵەتــی و  ــۆ دام کشــتوکاڵی بچــووک و کار ب
ئیــداری و ماشــینی گــەورەی ســوپا و پۆلیــس و هەمــوو 

بەڕیوەئەبــەن. بــورژوازی،    هێــزە چەکدارەکانــی 

پڕۆلیتاریــای ئەمــرۆ لــە عێــراق و هەریمــی کوردســتان، 
بەتایبــەت بەشــی الوی ئــەم چینــە، نــەک هــەر  هێزێکــی 
ژیانــی  دینەمــۆی  و  بەهیــزە  و  بەریــن  کؤمەاڵیەتــی 
ئابــوری کۆمەڵگەیــە، بەڵکــو بڕبــڕە پشــتی نارەزایەتیــە 
ــەک هــەر ئەمــەش،  ــە. ن ــەکان و ڕاپەرینەکان جەماوەری
ــاو  ڕەوەنــدی سیاســی و هاوســەنگی هێــزی چینایەتــی ن
کۆمەڵگــەی شــەڵەقاندوە و پایــەی دەســەاڵتی ڕەوتــە 
سیاســی و فیکریەکانــی بــۆرژوازی ئیســالمی و قەومــی 
لەرزانــدووە. لــەم کێشمەکێشــە سیاســیەدا ســەدان الوی 
پڕۆلیتــاری لــە كــچ و کــوڕ گیانیــان لەدەســتداوە لــە 
و  هــەژاری  و  بێــکاری  دژی  و  ڕژیــم  دژی  خەباتیــان 
بێمووچەیــی و دەیــان موســیبەتی ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی 
تــر و لــە پێنــاوی بەدیهێنانــی ئاڵۆگــۆڕی ڕیشــەیی  لــە 

ــدا. ژیانیان

خەباتی سەندیکایی کرێکاران

بزوتنــەوەی کرێــکاری جیهانــی لــە دۆخێکــی میژوویــی 
خەباتــی   زیاتــر  پەرەســەندیندا  دیاریکــراوی 
ــە داهاتووشــدا  ــووە، هەتــا ئیســتاش و ل ســەندیکایی ب
چینایەتــی  خەباتــی  ئەســڵی  هــەرە   پایەیەکــی 
کریــکاران و بزوتنــەوەی کرێــکاری پێکئە هێنــێ، هــەم 
لــە مەیدانــی خەباتــی ئابــووری وهــەم لــە مەیدانــی 
خەباتــی سیاســیان. ئەڵێــم خەباتــی سیاســیان، چونکــە 
ئاســۆی  ڕیفۆرمیســتەکان  ســەندیکا  ڕابــەری  کاتێــک 
سیاســی پەرلەمانتاریــزم و ڕیفۆریزمیــان گرتۆتەبــەر و 
گوایــا دوورن لــە سیاســەت، لــە ڕاســتیدا، بــەو کارەیــان 
لــە  قاڵبــداوە  لــە  کریکارانیــان  ئابــوری  خەباتــی 

بورژوازیــدا. ڕیفۆرمیســتی  سیاســەتی  چوارچیــوەی 

ئەڵبەتــە بزوتنــەوەی کرێــکاری کۆنســێپت و واقعێیكــی 
کرایــکاران،  ســەندیکایی  بزوتنــەوەی  لــە  فراونتــرە 
چونکــە هەمــوو شــێوەکانی تــری خەباتــی ئابــووری و 
سیاســی و تیــوری چینــی کرێــکار ئەگرێتــەوە. هەروەهــا 
و  حزبــی  و  جەمــاوەری  ڕیکخراوبوونــی  الیەنەکانــی 
خەباتــی بەکۆمەڵیــان ئەگڕیتــەوە، هــەر لــە بزوتنــەوەی 
کۆمیتەکانــی  و  کرێکاریــەکان  شــورا  و  کۆئۆپرەتیــڤ 
ــی  ــا خەبات ــیۆنەکان ت ــە و ســەندیکا و کۆنفیدراس کارگ
سیاســی-فیکری وحزبــی پرۆلیتاریــای سۆشیالیســت، و 
ترادیســیۆنی خەباتکارانــەی هەمــوو مەیــەل و ڕەوتــە 
سیاســی و فیکریەکانــی تــر،  لــە مارکســیزم و ئانارکیزم 
و  ســندیکا – ئەنارکیســت تــا سۆشــیال دیمکــرات و 
لــە  پــڕە  هــەردەم  بزوتنەوەکــە  و  ڕیفۆرمیســتەکان،  

کێشمەکێشــی ئــەم الیــەن و مەیــل و ترادســیۆنانە.

بەرەوپێشــچوونی  گرنگــی  هەرقۆناغیکــی  لــە 
خەباتــی چینایەتــی پرۆلێتاریــادا کــە کــۆی سیســتمە 
بلەرزێنــێ،  ســەرمایەداری،  واتــە  کۆمەاڵیەتیەکــە، 
دەوری هەمــوو ئــەم رەوت و خــەت و ترادســیونە سیاســی 
دەرئەکەوێــت،  بەتیــژی  خەباتکارانەیــە  و  فیکــری  و 
ــژەوە  ــان و توندوتی ــی مانونەم ــە ملمالنێیەک وە  ئەکەون
بــۆ یەکالکردنــەوەی بزوتنــەوەی کریــکاری یــا بــەرەو 
ڕاســت، بــە هەمــوو شــیوەکانی لەوانــە فاشــیزم، یــا 
ــەرەو  ــا ب ــزم، و ی ــیالیزم و کۆمۆنی ــەرەو چــەپ و سۆس ب
زەلــکاوی ئۆپۆرتیوێنــزم و کوشــتنی وزەی شۆرشــگیرانەی 

بــە چاوەڕوانــی. کرێــکاری  بزوتنــەوەی 

سیاســتە بــورژوا ئیمپریالیســتیەکانی حزبــە سۆشــیال 
دیمکراتەکانــی "ئینتیرناســیونالی دووهــەم" و ســەندیکا 
جەنگــی  لەبەرامبــەر  ڕیفۆرمخوازەکانیــان،  کریکاریــە 
جێهانــی یەکــەم و لەبەرامبــەر خەباتــی شۆرشــگێرانەی 
ئەورپــا،  ئەوکاتــی  سۆشیالیســتەکانی  و  کرێــکاران 
بــە تایبــەت لــە ئەڵمانیــا و فەرەنســا و بەریتانیــا 
ئــەو  بەرجەســەتەی  نمونــەی  تــر،  وواڵتانــی  و  
هەســتیارەکانی  هــەرە  دۆخــە  لــە  جەمســەرگیریەن 
ــۆن  ــن ملی ــە چــۆن چەندی ــەدا، ک کێشمەکێشــی چینایەتی
ئینســان کرانــە قۆربانــی ئــەو سیاســەتە ڕاســتڕەوانە و 
سازشــکارانەیەی ڕابەرانــی بزوتنــەوەی کرێــکاری لەگــەڵ 
جەنگــی  تەرەفەکانــی  لــە  بەشــداریان  و  بورژوازیــدا 

جێهانــی یەکەمــدا.

ــکاران و  ــی کرێ ــی چینایەت ــی سیاس ــژووی خەبات ــە مێ ل
زەحمتکێشان لە عێراقدا، ڕۆلی حزبە بەناو كۆمؤنیست 

و چەپــەکان و ڕابەرانــی ســەندیکا حزبیەکانیــان، بــۆ لە 
ــر  ــۆ ژی ــکاری و ڕاکێشــانی ب ــەوەی کری ــی بزوتن قاڵبدان
ســایەی بەرنامــەی "بــورژوازی نێشــتمانی" عیــراق، و لــە 
ــی  ــۆی سیاس ــوەی ئاس ــە لەچوارچێ ــی بزوتنەوەک قاڵبدان
ئێمپریالیــزم  دژە  پۆپۆلیســتی  بــورژوا  ئایدێۆلــۆژی  و 
بەســەردا هێنان.  کارەســاتی  شــەعبی"،  "دیمکراســی  و 
عیــراق(،  شــیوعی  )حزبــی  ئەندامانــی  هــەر  نــەک 
بەڵکــو  چینــی کرێــکار و جەمــاوەری زەحمەتکێــش و 
ســتمڵێکراوان  بوونــە قوربانــی شــااڵوی وەحشــیانەی 
ــیزمی بەعــس و  ــتی-عەرەبی  و فاش ــورژوا ناسێۆنالیس ب
ــتن  ــگ و کوش ــیەت و جەن ــە دەســەالتی  فاش ــاڵ ل ٣٥ س

ــن. و بڕی

ــە ٢٠٠٣  ــی ل ــورژوازی ئیســالمی و قەوم ــدا ب ــە ئیستاش ل
حوکومەتیــە  ســەندیکای  ســەپاندانی  خەریکــی  وە  
ســەر  کرێکاریەکانــی  ســەندیکا  کرێکارانــدا.  بەســەر 
و  مالکییــەکان  و  حەکیمیــەکان  و  بەســەدریەکان 
میلیشــا ئێســالمیەکانی تــر، و هەوڵوتەقــەالی بــورژوا 
ئۆپۆزســێۆنی قەومی-عەرەبــی چەشــنی ئەیــاد عــەالوی، 
گــەورە  و  رژێــم  یەکلەدواییەکەکانــی  حکومەتــە  و 
ســەرمایەداران و کاربەدەســتانی، هــەردەم  بــەردەوام 
بــووە بــۆ کۆنتڕۆلــی خەباتــی ســەندیکایی کرێــکاران 
لــە چوارچیــوەی ئەجینــدە و ئاســۆ و سیاســەتی بــورژوا 
قەومــی و ئیســالمی و ســەرمایەداری نیۆلێبرالیزمــدا.

لــە کوردســتانیش کرێــکاران بــە جــارێ بێمافکــراون لــە 
دروســتکردنی ســەندیکای ســەربەخۆی خۆیان، و خەباتی 
ســەندیکایی کریــکاران لەمێــژە کۆنترۆلکــراوە و خراوتــە 
بــورژوا  حزبــە  بــە  ســەر  ســەندیکاکانی  چوارچیــوەی 

ناسیۆنالیســت و میلیشــیاکانی دەســەاڵت.

 ٢٠٠٣ لــە  بەبــەردەوام   و  ئەمانــە  هەمــوو  ســەرباری 
ئیــف  ئــەی  ڕیکخــراوی  تەقەالکانــی   و  هــەوڵ  وە  
ئیــڵ – ســی ئــای ئــۆی ))AFL-CIO  ئەمریــکا  لــە 
ڕێگــەی هاوپشــتیەوە )التضامــن(،  وە هەروەهــا پــرۆژە 
لــە  بــۆ   و ئەجینــدەی )ڕیکخــراوی کاری  جیهانــی( 
قالبدانــی بزوتنــەوەی کرێــکاری و خەباتــی ســەندیکایی 
لــە چوارچیــوەی ڕیفۆرمیــزی بــۆورژوازی و قبوڵکردنــی 
عێراقــدا،  لــە  ئابــووری  نیولیبرالیزمــی  سیاســەتی 

ڕانەوەســتاوە.

ســەرباری هەمــوو ئــەم هێرشــانە لەســەر کرێــکاران و 
کرێکارانــی  ئیســتاش  تــا  ســەندیکاییان،  خەباتــی 
کەرتی گشــتی یاســاکانی ســالی ١٩٨٧ ی ڕژێمی بەعســی 
فاشیســت بەســەریاندا جێبەجــێ ئەکــرێ و بێبەشــکراون 
ســەربەخۆ،  کرێــکاری  ســەندیکای  پێکهێنانــی  لــە 
بــەاڵم هەمــوو ئــەم فشــارانە نەیانتوانیــوە بەربگــرن 
و  ســەربەخۆکان  کرێکاریــە  ســەندیکا  خەباتــی  بــە 
بەتایبــەت )یەکیەتــی شــورا و نەقابــە کرێکاریــەکان 
- اتحــاد المجالــس و النقابــات العماليــة فــي العــراق( 
لەمەیدانــی بەرگــری لەمەفەکانــی کرێــکاران لــە بــواری 
ڕیکخراوبوونــی  ئــازادی  و  کار،  یاســای  فەڕزکردنــی 
ســەندیکایی کرێــکاران. ئیســتاش هەمــوو ئــەو ســەندیکا 
ســیکتەری  کریکارانــی  نوینەرانــی  و  ســەربەخۆیانە 
پێشەســازی لەهــەوڵ و تەقــەالدان کــە هەڵۆیســت و 
دەنگــی ســەندیکا کرێکاریــەکان و کرێــکارە چاالکوانەکان 
یەکخەن  بەرامبەر "الپەڕەی سپی" دەوڵەت و سیاسەتی 
ــی  ــی کەرت ــووری و  پڕایڤەتایزەکردن ــی ئاب نیولیبرالیزم

پێشەســازی و خزمەتگوزریــەکان و..هتــد.

ســەندیکاکانیانەوە  ڕێگــەی  لــە  کرێــکاران  خەباتــی 
ــە و  ــی کرێکاران ــی چینایەت ــی خەبات ــۆی الیەنێک ــۆ خ ب
ئامــرازی خەباتــی ئابوریانــە لــە بەرامبــەر سیســتمی 
ســەرمایەداری و چەوســینەرانیاندا، و زەرورەتێکــە بــۆ 
هەوڵوتەقــەالی  و  خۆیــان،  لــە  کرێــکاران  بەرگــری 
بەکۆمەڵیانــە بــۆ باشــترکردنی ژیــان و گوزەرانیــان، 
و ئامــرازی خەباتیانــە بــۆ وەرگرتنــەوەی بەشــیک لــە 
زیادەبایــی کــە خۆیــان بەرهەمیانهینــاوە، لــە چنگــی 
ئامرازەکانــی  خــاوەن  و  دەوڵــەت  و  ســەرمایەداران 

بەرهەمهێنــان.

لەهــەر  کــە  ئەوانەیــە  هەمــوو  پێچەوانــەی  ئەمــەش 
دیدگایەکــی ئایدێۆلۆژیــەوە بێــت و بەتایبــەت ئەوانــەی 
بەنــاوی بەرژەوەنــدی شۆرشــگێرانەی کرێــکاران و شۆرشــی 
ــەوە.  سۆشیالیســتیەوە خەباتــی ســەندیکایی ڕەت ئەکەن
ســەندیکایی  خەباتــی  کــە  ڕابەرانــەی  و  ڕەوت  ئــەو 
ڕیفۆرمیزمــی  لەچوارچیــوەی  ئــەدەن   قفــڵ  کریــکاران 
کرێکارانــی  ناهێڵیــن  و  سازشــکاریدا  و  بــۆرژوازی 
خەباتــی  تێکەڵــی  ســەندیکاکانیاندا  لــە  ڕیکخــراو 
ــەوەی  ــی بزوتن ــیکی ئۆرگانێک ــە بەش ــن و ببن ــی بب سیاس
چینایەتــی سۆشیالســیتی کرێــکار، ئــەوە کێشمەکێشــی 
سیاســی بورژوازیــە بــە ڕوویانــدا و زاڵکردنــی ئاســۆی 
بەخەباتــی  پەیوەندێكــی  وە  بەســەریاندا  بۆرژوازیــە 

نیــە. کرێکارنــەوە  ســەندیکایی 

ــتنی  ــەی یەکخس ــکاران  قوتابخان ــوری کرێ ــی ئاب خەبات
ڕیــزی خەباتــی چینایەتــی  کریکارانە و لە پەیوەندێکی 
و  سیاســی  خەباتــی  الیەنــی  لەگــەڵ  ئۆرگانیکدایــە 

ســەندیکایی  خەباتــی  ئەمــڕو  چینــە.   ئــەم  فیکــری 
ــکاران دەرگیــری چەڵێنــج و کێشــەی هەمەالیەنەیــە  كرێ
لــە تــەوای جیهانــدا و لــە عێراقــدا بــە تایبــەت و 
نەیتوانیــوە  نــەک هــەر  کرێکارانــی ناڕیکخــراو و بێــکار 
ڕیــک بخــات، بەڵکــۆ خۆشــی وەک ســەندیکا و یەکیەتیــە 
کرێکاریەکانــی کرێکارانــی لەســەر کاریــش، دەرگیــری 
کۆســپ و تەنگەشــەی قــورس و قەبەیــە. لەگــەڵ چوونــە 
دریــژەی  و  بەگشــتی  کرێــکاری  بزوتنــەەی  پێشــەوەی 
ئابــوری  مودیلــی  و  ســەرمایە  کەڵەکــەی  ڕەوەنــدی 
نیولیبرالیــزم لــە عێــراق و کوردســتاندا، ئــەم الیەنــەی 
خەباتــی کرێــکاری بەرجەســتەتر دەبیتــەوە وە زیاتــر و 
زیاتــر ڕۆلــی  لــە بزوتنــەوەی کریکاریــدا بەهێزئەبیــت.

 خەباتی کرێکارانی کەرتی ناجێگیر و
گرێبەست و كرێی ڕۆژانە، و بێکاران

ڕیکخراوونەبوونــی کرێکارانــی کاری گڕیبەســت و کاری 
کرێــی ڕۆژانــە و کاتیــی، و کرێکارانــی کەرتــی کاری 
ــی  ــاوەری فروان ــة الهشــة(، وە جەم ــر )العمال ــا جێگی ن
بیــکاران، کێشــەیکی هــەرە گــەورەی ئــەم تۆیژانەی چینی 
کرێــکارە بــە ژن و پیــاوەوە. دیــارە بەهــۆی هەمــوو ئــەو 
هۆکارانــەی کــە خەباتــی ســەندیکایی لــە مەنگەنــەداوە 
بەهــۆکاری  وهەروەهــا   عیراقــدا،  سەرتاســەری  لــە 
کرێــکاران،  تۆیژگەلــەی  ئــەم  خەباتــی  بــە  تایبــەت 
تائێســتا لــە چوارچێــوەی خەباتــی ســەندیکایدا خۆیــان 

ڕێکنەخســتووە.

ــەم  ــی ئ ــتنی خەبات ــیوازی تایبــەت بەریکخس ــۆرم و ش ف
تۆیژانــە لــە ئیســتادا جوراوجــۆرە و زیاتــر لــە ڕێگــەی 
تۆری ئینتیرنێتی و گروپی سۆشــیاڵ میدیاییەوە بەڕیوە 
ئەچــی، و زیاتریــش لەکاتــی کەمپێنــی خەباتکارانــە 
مانگرتنەکانــدا  و  ئاکســێۆنەکان  و  خۆپێشــاندان  و 
بەرجەســتە ئەبێتــەوە. داوکاریەکانیــان لــە بەرامبــەر 
ــا داوای زیادکردنیــان، و یــا  بڕینــی كــرێ و موچــە، ی
لەســەر بەرزکردنــەوەی پلــەی وەزیفــی .... و هتــد، وە 
لەســەروو هەمویانــەوە بــۆ دەستڕاگەیشــتنیانە بــە کار. 
خەباتــی ئــەم تۆیژانــەی کرێــکاران لەڕیگــەی مانگرتــن 
و خۆپێشــاندان و "اعتصــام" وە ئەنجــام ئــەدری. نمونــەی 
بەرجەســتەی ئــەم خەباتکاریــە کرێکارییــە، مانگرتــن و 
خۆپیشــاندانەکانی ئــەم دواییــەی کرێکارانــی گریبەســت 
و کریــی ڕۆژانــە بــوو کــە زۆربــەی شــارەکانی ناورەاســت 

و خــواری عیراقــی گرتــەوە.

خۆپیشــاندانی وانەبێژانــی خۆبەخــش و دەرچوانــی زانکــۆ 
و ئینستیوتەکان، کە بێکارن، و "اعتصام" و کۆبونەوەی 
ئەندازیارانــی بیــکار، کــە نزیــک بــە ســاڵ نیوێکــە لــە 
بەغــدا بەردەوامــە، و ناڕەزایەتــی و خۆپێشــاندانەکانی 
کۆردســتان   مامۆســتایانی  و  کارمەنــدان  و  کرێــکاران 
بــەدژی نەدانــی مووچــە و بڕینــی، هەمــووی دیــاردەی 
و  کرێــکاران  تۆیژانــەی  ئــەم  بەکۆمەلــی  خەباتــی 

کارمەنــدان و بێکارنــن.

ــە  ــر ل ــە  پت ــەر، ک ــی ئۆکتۆب ــەرەکی  ڕاپەرین ــزی س  هێ
ســاڵ و نیویکــە بــە شــیوازی جوراوجــۆر بەردەوامــە، ئــەم  
تۆیژانــەی کریــکاران بــووە، بەوانــەی کــە کاری کاتیــی 
و ڕۆژنەیــان هەبــووە  وە ئەوانــەی کــە بێــکار بــوون 

بــە كــچ و کــۆڕەوە ، ئەمــە جگــە لــە تۆێژیكــی بەرینــی 
زەحمەتکیشــان و نــەداران.

لــە بــاری سیاســیەوە ئــەم بەشــە لــە چینــی کرێــکار 
ڕادیــکال  و  سیاســی  خەباتیکــی  دەســتیدایە  یەکســەر 
بــە دژی ســەرجەم ڕژێمەکــە، وە خەباتــی ئابــووری و 
داواکاریــە ئابوریەکانــی بــۆ باشــبژێوی و بەدســتهێنانی 
دۆخــی  چــووە  ئاســوودە  گوزەرانێکــی  و  گونجــاو  کاری 
و  ڕژیــم  دژی  بــە  ڕاســتەوخۆوە  سیاســی  خەباتــی 
جەماوەریــەدا   لــەم  هەڵچوونــە  کۆتایپێهێنانــی.  بــۆ  
دایلەکتیکــی پەیوەنــدی خەباتــی ئابــووری و سیاســی 
بەکــردەوە،  یەکانگیربــووە  یەکەیکــدا  لــە  کرێــکاران 
و  یەکگرتوویــان  هیــزی  نەبوونــی  بەهــۆی  بــەاڵم 
ئاســۆییەکی  کــە  ســەربەخۆیان  ڕیكخــراوەی  نەبوونــی 
ئازادیخوازانــەی سۆشیالیســتی کرێــکاری گرتبێتەبــەر، 
پاڵەپەســتۆی  و  فشــار  ژیــر  کەوتــە  خەباتیــان 
جــوراو  گروپــی  و  حــزب  و  ڕەوت  و  بــاڵ  ســەدویەک 
بــە  قەمیــەوە،  و  ئیســالمی  بــە  بــورژوازی،  جــۆری 
بــورژوا لیبــرال و ڕیفۆرمیســت و ئایدیــای "نێشــتمانی" 
بۆرژوازیــەوە، ئەمــە جگــە لــە لەشــکری پــان و بەرینــی 
و  دەســەاڵت  حزبەکانــی  نۆینەرانــی  و  هەلپەرســتان 
ســیخوڕانیان. هــەر هەمــوو ئــەم الیەنانــە لەســەرتاوە 
کەوتنــە پرۆپاگەنــدەی "دژە سیاســی بوونــی" ڕاپەریــن، 
ــوون و حزبــی بوونــی  و دژە سۆشــیالیزم و دژە ڕیکخراوب

نــەدارن. و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران 

ژیــان  ڕاپەرینــدا  نیــوی  و  ســاڵ  یــەک  مــاوەی  لــە 
نــەدار  و  بیــكار  و  کرێــکار  کەســێکی  گوزەرانــی  و 
ئــەم  و  کرێــکاران  ئابــوری  خەباتــی  و  باشــترنەبووە 
سیاســەتی  قورســی  بــاری  ژیــر  کەوەتــە  تۆیژانــە 
شــکڵی  گۆرانــکاری  فەراهەمهێنانــی  و  بــورژوازی 
نیــوان  كێشمەکێشــی  و  لەســەرەوە  لەدەســەاڵتدا 
ئەمــەش  بــۆرژوازی.  ئۆپۆزیســۆنی  و  ڕژیــم  باڵەکانــی 
زیاتــر بەهــۆی ڕیکخراونەبــوون و زاڵنەبوونــی ئاســۆی 

کرێــکاری. سۆشیالســیتی   و  سیاســی 

کێشــەی ڕێکخراوبوونــی ئــەم تۆیژانــە لــە چینــی کرێکار، 
ڕیکخراووبوونــی  مەســەلی  ســەرەکی  گرێکۆڵەیەکــی 
خەباتــی چینــی کرێــکارە لــە سەرتاســەری عیراقــدا. 
هــەر هەنگاویــک لــە ڕیکخراوبونــی ڕیــزی خەباتــی ئــەم 
تۆیژانــە لــە چینــی کرێــکار لــە فۆرمــی ڕیکخراوەیــی 
ســەرجەم  لــە  پێشــرەوییەکە  بۆخــۆی  جوراوجــۆردا، 
بــە  وەاڵمدانــەوە  کریکارانــدا.  چینایەتــی  خەباتــی 
و  کار  ســەر  لــە  کریکارانــی  ڕیکخراوبوونــی  کێشــەی 
بیــکار، وەاڵم دانــەوە بــە کێشــەی ڕێکخراوبوونــی ژنانــی 
کرێــکار وەک تۆیژێکــی دوو جــار چەوســاوەی کریــکاران، 
و وەاڵم بــە کێشــەی ڕێکخرابوونــی پرۆلیتــاری الو، کــچ 
ــان،  ــجوونی خەباتی ــەرەو پێش ــیوازەکانی ب ــۆڕ، و ش و ك
ئــەو چەڵینــج و ئەرکــە دەســتبەجێیانەن کــە پرۆلیتاریــا  
سوشیالیســت و ڕەوتــی مارکسیســتی بزوتنــەوەی کرێــکاری 

ڕووبەروویەتــی.       ١٦-٥-٢٠٢١
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نادر عەبدولحەمید ماوەیەکــە لــە کەناڵەکانــی ڕاگەیاندن و سۆشــیال میدیاکانەوە 
هەواڵــی زیــاد بونــی ڕێــژەی دیــاردەی ژن کــوژی و خۆکــوژی و 
ــتان.  ــراق و کوردس ــە عی ــتین ل ــن و دەبیس ــژی دەبینی توندوتی
ئــەم تراژیدیایــەی کــە دەگوزەرێــت جیــا نیــە لــەو ڕەوەنــدە 
جیهانیــەی کــە لــە ســاڵی ڕابــوردودا و بەهــۆی تەشــەنەکردنی 
ڤایرۆســی کۆڕۆنــا و ڕێنماییەکانیــەوە، بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو 
خــۆی  تایبەتمەنــدی  واڵتــەدا  لــەم  بــەاڵم  کــردوە.  زیــادی 
لــەم  هەیــە، و ســتەم و ژن کــوژی و پلــە دوویــی ژن زۆر 
دیاردەیــەی کۆڕۆنــا واوەتــرە، لــە ســتراکتۆری کۆمەڵگەکەدایــە 
و لەیاســادا چەســپێنراوە. لــە سیســتەمی پیاوســاالری قەومــی 
ــاوی  ــر ن ــە ژێ ــوژی ل ــەدا ژنک ــەم واڵت ــی ئ ــیایی و دین و میلیش
پاراســتنی شــەرەفدا پاســاوی یاســایی و کەلتــوری بــۆ دەکرێــت.

لەپــاش کوشــتنی زەهــرا محەممــەدی ٢١ ســاڵە لــە هەولێــر 
ــە تویتێکــدا  ــم ل ڕۆژی ١٦-٤-٢٠٢١، ســەرۆکی حکومەتــی هەرێ
ڕایگەیانــد "هیــچ شــەرەفێک لــەژن کوشــتندا نیــە، ئەمــە دەبێــت 
کۆتایــی پــێ بێــت، وەزیــری ناوخــۆم ڕاســپاردوە بــۆ دڵنیابــون 
ــا  ــەاڵم ئەوەت ــگات"!.. ب ــزای خــۆی ب ــە س ــار ب ــەوەی تۆمەتب ل
دوای یــەک مانــگ و بەپێــی هەواڵــەکان هێشــتا تۆمەتبــاران 
دەســتگیر نەکــراون. ئەمــە زۆر ئاســاییە لــەم واڵتــەدا چونکــە 
ــان  ــەوە و ی ــان بەداخــراوی دەمێنێت ــەم کەیســانە ی ــەی ئ زۆرب
ــازاد  ــەک ئ ــن، دوای ماوەی ــتگیریش بکرێ ــەر دەس ــوژان، ئەگ بک

دەکرێــن.

زۆری  یەکجــار  شــێوازی  جیهانــدا  لــە  ژن  دژی  توندوتیــژی 
هەیــە وەک لێــدان، شــێواندنی جەســتە، کوشــتن، ســوتاندن، 
سێکســی،  درێــژی  دەســت  پیاڕشــتن،  تێــزاب  بەردەبــاران، 
ئوتــوی مەمــک، فڕاندنــی بــووک، خەتەنــە، زەواجــی منــداڵ، 
زەواجــی بــەزۆر، فرۆشــتن، ئازاردانــی دەرونــی و شــکاندن، 
ســوکایەتی پێکــردن، بێبــەش کــردن لــە خــواردن، دەرمــان، 
و پــارە، هەڕەشــە و هەراســان کردنــی سۆشــیال میدیــا...
هتــد. ئەگــەر هەندێــک لــەم جــۆرە دەســتدرێژیانە لــە عیــراق 
و کوردســتان پێشــتریش نەبیســترابن، ئــەوا لــەم ســااڵنەی 

دواییــدا زیاتــر و زیاتــر دەبینرێــن و دەبیســترێن.

بەرامبــەر هــەر ژنێــک کــە دەکوژرێــت هــەزاران هەیــە لــە 
ــان  ــەر ئ ــە ه ــە ل ــن ک ــدا دەژی ــتن و توندوتیژی ــی کوش مەترس
و ســاتێکدا ئەگــەری کوشــتنیان دێــت، و ڕاســتیەکەی ئەوەیــە 
کــە کــچ و ژن لــە سەراســەری دنیــادا لــە نائاســودەییدا دەژیــن، 
دڵــە  بــە  بــەردەوام  دەبێــت  کەرەنتینــەدان،  لــە  هەمیشــە 
لــەرزەوە دەرچــن لەمــاڵ )ئەگــەر ڕێیــان پــێ بدرێــت!(. ئەمانــە 
سروشــتی نیــن، بەڵکــو سیســتەمی پلــە دویــی ژن و بااڵدەســتی 

ــردوە. ــەرزی ک ــن ف ــدا دەژی ــە تیای پیاوســاالری ک

بــە دوای کوشــتنی ســارا ئێڤــراردی ٣٣ ســاڵە لەبەریتانیــا 
ــاوەی ســاڵی  ــدرا کــە لەم ڕۆژی ٣ی مارســی ئەمســاڵ، ڕاگەیەن
ڕابــوردودا 115 ژن لــەو واڵتــەدا کــوژراون لەالیــەن هاوســەر 
و کەســوکاریانەوە، واتــە هــەر 3 ڕۆژە و ژنێــک دەکوژرێــت. 
ئاشــکرایە کــە ژمارەیەکــی بەرچــاو پیاویــش دەکوژرێــت، بــەاڵم 
یــەک ڕاســتی هەیــە ئەویــش هــۆکاری ســەرەکی کوشــتنی ژن بــە 

ــەی ژن بونیەوەیەتــی. بۆن

تۆمەتبارکردنی قوربانی و باوەڕ پێ 
نەکردنی:

کاتیــک کــە کچێــک یــان ژنێــک توشــی توندوتیــژی جەســتەیی، 
درێــژی سێکســی دەبێــت و دەیەوێــت  یــان دەســت  دەرونــی، 
ڕاپۆرتــی بــکات، پێــش هەمــوو شــتێک پشــکنین لــە کــردەوە و 
هەڵســوکەوت و جلــو بەرگــی خــۆی دەکرێــت و بەچاوی گومانەوە 
ســەیری دەکرێــت. پرســیار دەکرێــت: ئەبێــت چــی وتبێــت یــان 
کردبێــت وا پیاوەکــەی تــوڕە کــرد؟، بــۆ لــەو کاتــەدا لــەدەرەوە 
ــون، چــۆن  ــی چــۆن ب ــوێنە، جلەکان ــەو ش ــرد ل ــوو، چــی دەک ب
دەڕۆیشــت، قســەی لەگــەڵ کــێ کردبــوو... لەباتــی ئــەوەی 
لــە هەڵســوکەوتی تاوانبــار بکۆڵرێتــەوە. هــەر کۆمەڵگایــەک 
ــەی زیــاد و کــەم قاڵبێکــی تایبەتــی بــۆ  لــە جیهانــدا بــە پل
هەڵســوکەوتی ژن دانــاوە کــە هــەر بــە ئاســتەم لێــی الدات 

تاوانــە.

ــاء  ــی )غش ــەردەی کچێن ــەر کێشــەکانی پ ــچ لەس ــەزاران ک بەه
ــگا  ــی کۆمەڵ ــەی نەفام ــت، بەبۆن ــوژراوە و دەکوژرێ ــکارە( ک الب

ــەم بەشــەی لەشــی ژن. ــە زانســتیەکانی ئ ــە فاکت ل

ئامارەکانــی پۆلیســی بەریتانیــا ئــەوە دەگەیەنێــت کــە ژن 
پێــش ئــەوەی پەیوەنــدی بــکات بــە پۆلیســەوە بــە تێکــرا ٢٨ 
جــار توشــی توندوتیــژی دەبێــت، و تەنهــا ١٥٪ی دەســتدرێژی 

ــت. ــە ٨٥٪ ڕاناگەیەندرێ ــت، وات ــار دەکرێ سێکســی تۆم

ڕۆڵی یاسا: 
ــە دابیــن  یاســا دەتوانێــت ڕۆڵێکــی یەکجــار گرنگــی هەبیــت ل
و  ژن  ســەالمەتی  و  خۆشــگوزەرانی  لــە  ڕاددەیــەک  کردنــی 
قەدەغــە  بــە  نمونەیــە،  باشــترین  خوێنــدن  کــچ.  منداڵــی 
کردنــی نەخوێنــەواری مندااڵنــی کــوڕ و کــچ، نــەوەی هوشــیار 

شیرین عەبدواڵ

دە ڕۆژە شــەپۆلێکی نوێــی مانگرتــن و دەستلەکارکێشــانەوە و ناڕەزەیەتــی کرێکارانــی ڕۆژانــەکار و 
گرێبەســت وەڕێکەوتــووە، بــە دەستپێشــکەری کرێکارانــی ژینگەپارێــزی شــارەوانی قــەزای شــامیە لــە 
پارێــزگای دیوانیــەی ناوەڕاســتی عێــڕاق، کــە خوازیــاری بەرزکردنــەوەی کــرێ و تەرخانکردنــی داراییــن 
بــۆ بڕیــاری )٣١٥(ی حکومــەت و جێبەجێکردنــی. ئــەم خەباتــە کرێکاریــە بەخێرایــی سەریکێشــا بــۆ 
فەرمانگــەی ئــاو لــەو شــارە و بــۆ زۆرێــک لــە قــەزا و ناحیــەکان و بــۆ ناوەنــدی پارێــزگای دیوانیــەش.

هــاوکات لەگــەڵ ئــەم شــەپۆلەدا، شــارەکانی نەجــەف و حلــە و کــوت و ناســڕیە و بەســڕەش ناڕەزایەتیــان 
خزمەتگوزاریەکانــی  فەرمانگــە  گرێبەســتی  و  ڕۆژانــەکار  کرێکارانــی  لەالیــەن  بینــی  بەخۆیانــەوە 
ــی  ــار و دژی بڕین ــان بڕی ــی هەم ــاری جێبەجێکردن ــە خوازی ــا و تەندروســتی، ک ــاو، کارەب شــارەوانی، ئ

ــوون. ــدان ب ــکاران و کارمەن موچــەی کرێ

کرێــکارن لــەم شــەپۆلە تازەیــە لــە خەباتیانــدا، ئامــڕازی خەباتــی هــەرە کاریگــەری خۆیــان، مانگرتــن 
لــە کاریــان بەکارهێنــا، کــە بــە ڕوونــی بایــەخ و کاریگــەری ئــەم توێــژەی لــە کرێــکاران لەســەر 
کــۆی خزمەتگــوزاری ڕۆژانــە دەرخســت. لــە مــاوەی ئــەم  کــردە خەباتکارانەیــەدا کرێکارانــی مانگرتــوو 
ڕووبــەڕووی چەندیــن ئــەرک و چەڵێنجــی جۆراوجــۆر بوونــەوە و تــا ئێســتاش هــەر ڕووبەڕوویانــە، وەک 
بەڕێوەبردنــی مانگرتنەکــە و پاراســتنی یەکڕیــزی کرێــکاران و بەدەســتهێنانی ڕای گشــتی و پاڵپشــتی 

دانیشــتوانی شــارەکان بــۆ مەســەلەکەیان و خواســتەکانیان.

و  گرێبەســت  کارمەندانــی  و  کرێــکاران  پایتەخــت،  بەغــدای  لــە  شــەممە )٢-٥-٢٠٢١(  پێنــج  ڕۆژی 
کرێکارانــی ڕۆژانــەکار و وانەبێژانــی خۆبەخــەش، خۆپێشــاندانێکیان ئەنجامــدا لەبــەردەم باڵەخانــەی 
وەزارەتــی دارایــی، کــە لــە دامــەزراوە جۆراوجۆرەکانــی حکومــەت و لــە گشــت پارێزگاکانــەوە بــۆی 
ــەت  ــی ئاسایشــی حکوم ــوون. هێزەکان ــارە )٣١٥( ب ــاری ژم ــی بڕی ــاری جێبەجێکردن ــوون، وە خوازی هاتب

ــاندەران و ژمارەیەکــی لــێ بریندارکــردن. ــان بــە گولـــلە بارانکردنــی خۆپێش هەڵس

چەندیــن ســاڵە کرێکارانــی گرێبەســت و ڕۆژانــەکار لــە کەرتەکانــی کارەبــا، ئــاو، تەندروســتی و 
هەروەهــا دامــەزراوە خزمەتگوزاریەکانــی حکومــەت، دەســتلەکار دەکێشــنەوە و خۆپێشــاندان دەکــەن 
بەشــێوەیەکی بــەردەوام بــۆ بەدەســتهێنانی خواســتەکانیان، بــۆ دامەرزراندنــی هەمیشــەیی و گۆڕینــی 
ــدا و  ــە بەغ ــە ل ــاڵ و نیوێکیش ــە س ــر ل ــە و زیات ــت. ئەم ــکاری گرێبەس ــە کرێ ــەکار ب ــی ڕۆژان کرێکاران
پارێزگاکانــی تــردا، ناڕەزایەتــی و گردبوونــەوەی ئەندازیارانــی بێــکار بەردەوامــە لەگــەڵ خۆپێشــاندانی 
دەرچوانــی زانکــۆ و پەیمانــگاکان و خــاوەن بڕوانامــەی خوێندنــی بــااڵ و وانەبێژانــی خۆبەخــش و 

کارمەنــد و کرێکارانــی گرێبەســت.

لــە هەرێمــی کوردســتانیش، لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوووەوە، هــەر ماوەناماوەیــەک خۆپێشــاندان و 
ناڕەزایەتــی کرێــکاران و کارمەنــدان و مامۆســتایان بەڕێوەدەچێــت، بــەدژی پێنەدانــی موچــەکان لەالیــەن 
ــە کانونــی یەکەمــی )٢٠٢٠( ــەم دواییانەشــیان ل حکومەتــی هەرێمــەوە، هەروەهــا خۆپێشــاندانەکانی ئ
دا لــە پارێــزگای ســلێمانی بووبــە ڕاپەڕیننێــک و تیایــدا چەندیــن خۆپێشــاندەر بــە تەقــەی هێزەکانــی 

ئاساییشــی ســەر بەدەســەاڵتدارانی هەرێمەکــە کــورژران.

ســەرکوتگەری هێزەکانــی پێکهێنــەری دەســەاڵت و ڕێکخــراو 
لــە نــاو حکومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا، لــە ڕەوەندێکــی 
هەڵکشــاندایە، نــەک هــەر لــە چەنــد مانــگ و چەنــد ســاڵی 
ڕابــردوودا، بەڵکــو بەدرێژایــی دەســەاڵتدارەتی هــەردوو حزبــی 
قەومــی "پارتــی" و "یەکیەتــی" و ئیــدارەی جیــای هەولێــر 
بنکەفراوانیشــیان  و  هاوبــەش  حکومەتــی  و  ســلێمانی  و 

بەبەشــداری حزبــە قەومــی و ئیســالمیەکانی تریــش.

ئــەم ڕەوەنــدە لــە ســااڵنی نەوەتەکانــدا نــەک هــەر بــە شــەڕی 
ــر و  ــی یەکت ــە هێزەکان ــاوڕوو ل ــتاری ڕەپ ــۆ و کوشتوکوش ناوخ
هێنانــی ســوپای پاســدارانی ئێرانــی لــە )ناوەڕاســتی ئابــی 
١٩٩٦( و ســوپای ڕژێمــی بەعــس لــە )٣١ ئابــی ١٩٩٦( و 
بــۆ  ١٩٩٧(ەوە  ئایــاری  )ناوەڕاســتی  لــە  تورکیــا  ســوپای 
کوردســتان دەســتی پێکــرد، بەڵکــو بەرلــەوەش هــەر لە )١٩٩٢( 
بــەدواوەوە بــە تــرۆری بێپــەردەی هەڵســوڕاوانی سیاســی دەســتی 
پێکردبــوو )لــە: حزبــی شــیوعی عێڕاقــی، زەحمەتکێشــان، 
ڕەوتــی  کوردســتان،  ڕەنجدەرانــی  تێکۆشــانی  ڕێکخــراوی 
کۆمۆنیســت، حزبــی کار، پەکەکــە، ...( و تێکشــکاندنی ئــەو 
ــوون  ــکڵگیریدا ب ــەرەتای ش ــە لەس ــەی ک ــراوە جەماوەریان ڕێکخ

لــە نەوەتەکانــی ســەدەی بیســتدا.

ــی  ــە پاکتاوکردن ــە ســەرەتا کەوتبوون ــەو دوو حزب ــەک ل هەری
سیاســی ناوچــەی "زەرد" و"ســەوز"ی ژێــر نفــوزی خۆیــان، دوای 
ــان ئینجــا دواتــر کەوتنــە گیانــی  ــەم "ئەرکە"ی ــی ئ ئەنجامدان
یەکتــری بــە بــوون بــە ســورەی بەرلەشــکری واڵتــە فاشیســت و 

دیکتاتۆرەکانــی ناوچــە.

بەجیــا لــەوەی کــە بەینبەینــە شــل و نەرمیــەک هــاوڕای ئــەو 
ســەرکوتگەریە بووبــێ، بەتایبــەت لــە چەنــد ســاڵێکی کەمــی 
دوای ڕوخانــی ڕژێمــی بەعــس لــە )٢٠٠٣( بــەدواوە، بــەاڵم 
بــە ســەرکوتی خۆپێشــاندانەکانی  لــە ئۆگۆســتی )٢٠٠٦(وە 
ســلێمانی و شــار و شــارۆچکەکانی دەوروبــەری هاتــەوە ڕەواڵــی 
نۆڕماڵــی پــڕ زەبروزەنگــی خــۆی و خوێنڕشــتنەکانیان دەســتی 
و   ٢٠١٥ ئۆکتۆبــەری   ،٢٠١١ شــوباتی   ١٧ )لــە:  پێکــردەوە 

٢٠١٨(دا. دێســەمبەری 

گەرچــی ســەرکوت و تەنگپێهەڵچنیــن و تــرۆری ڕۆژنامەنوســان 
و میدیــاکاران بەدرێژایــی ئــەم دەســەاڵتە هەربــەردەوام بــووە 
تااڵنیەکانــی  و  گەندەڵــی  ئاشــکراکردنی  لــە  ڕێگرتــن  بــۆ 
بۆتــە  ئێســتا  تــا  )٢٠٠٦(ەوە  دوای  لــە  بــەاڵم  دەســەاڵت، 
دیاردەیەکــی بەرچــاو، بەڕاددەیــەک ئەگــەر لــە ژێــرەوە تــرۆر 
نەکرێــن وەک )ســۆرانی مامــە حەمــە، سەردەشــت عوســمان، 
کاوە گەرمیانــی، ویــداد و ...(  ئــەوا بەئاشــکرا بەنــاوی دادگا 
ــەردا  ــەنگینیان بەس ــی س ــن و حوکم ــتگیر دەکرێ ــاوە دەس و یاس
دەســەپێنن، وەک لــە ئێســتا لــە کێســی گیراوەکانــی دەڤــەری 

بادینــان و بەنــاو دادگاکردنیانــدا دەردەکەوێــت.

لــە هەڵکشــانی ســەرکوتگەری و خوێنڕێــژی  ئــەم ڕەوەنــدە 
خێــرای  زۆر  پەرەســەندنێکی  هــاوڕای  دەمکوتکــردن،  و 
توێژگەلێکــی  کــە  کوردســتاندا،  لــە  بــووە  ســەرمایەداری 
ســەرمایەدار؛ لــە ملیاردێــر و ملیۆنێــر، لــە بازرگانانــی دەرەکــی 
و بەڵێنــدەران و خــاوەن کۆمپانیــا و پــڕۆژە ئابوریــەکان، ... 
بەرژوەندیەکانیــان لێکئــااڵوە لەگــەڵ بەرژەوەنــدی ئۆردویــەک 
لە بەرپرســانی حکومی و حزبی و پەرلەمانتاران و خاوەنانی 
پۆســت و پلــەی بــااڵ لــە پیاوانــی ئایینــی ســەر بــە وەزارەتــی 
ئەوقــاف و ئــەو بانگەوازخــوازە دینیانــەی بەهرەمەنــدن لــە 

گەندەڵیەکانــی دەســەاڵت.

ڕۆڵــی مەکتــەب سیاســی حزبەکانــی دەســەاڵت و ئۆڕگانەکانــی 

ناویــان،  دەستڕۆیشــتووەکانی  بنەماڵــە  و  ســەرکردایەتییان 
و  ئابــوری  بەرژوەندیــە  هاوئاهەنگکردنــی  لــە  بریتیــە 
ــە کوردســتاندا،  ــە ســەرمایەداریە ل ــەو چین ســتڕاتیژیەکانی ئ
ئەمــە جگــە لــەوەی کــە خــودی ئــەو ئۆڕگانــە سیاســیانە و ئــەو 
بنەمااڵنــە خۆشــیان لــە ملیاردێرەکانــی کوردســتان و خاوەنانــی 
پــڕۆژە هــەر گــەورە و زەبەالحەکانــن بەتایبــەت لــە بــواری 
نــەوت و گاز و پااڵوگەکانــی بەنزیــن و خانوبەرەســازی و 
وە  گومرگیەکانــدا،  خاڵــە  قاچاخــی  و  دەرەکــی  بازرگانــی 

ــردوە. ــۆرخ ک ــان ق ــۆ خۆی ــان ب ــەو بوارانەی ــەی ئ زورب

هــەم  کــە  مۆنۆپۆلــە  ســەرمایەی  ئەمــە  پێیــە  بــەم 
دەســەاڵتدارە و هــەم ســەرمایەداری کوردســتان، پەیوەنــدی 
بەشــە جواروجۆرەکانــی ســەرمایە و توێــژە جۆراوجۆرەکانــی 
دەکات  کۆنتــڕۆڵ  خــۆی  بەرژوەندیەکانــی  بەپێــی  بــورژوازی 
و بەڕێوەیدەبــات. دیــارە ئەمــەش ناڕەزایەتــی بەشــێک لــە 
بــە  ئازادیــە  لــەو  کــە  هێناوەتەئــاراوە  ســەرمایەدارانی 
ــە  ــن ل ــد نی ــۆڵ بەهرەمەن ــژی مۆنۆپ ــەی توێ ــەک موتڵەق مانای

ســەرمایەدا. کەڵەکــەی  و  وەبەرهێنــان 

پەیوەنــدی ئــەم ســەرکوتگەریە زۆر ڕون و ئاشــکرا دیــارە بــە 
ناوەڕۆکــی  و  هەرێمەکــە  ســەرمایەدارانەی  ئابــوری  بنەمــای 
چینایەتــی بوژوازیانــەی ئــەم دەســەاڵتەوە کــە لەئارادایــە. 
و  نیولیبڕالیزمــە  ئابوریــە  ســیتمە  ئــەم  پێداویســتی  ئەمــە 
ســەقامگیرکردنی ئــەم دەســەاڵتە چینایەتیــە و مســۆگەرکردنی 
ئیمتیازاتــە ئابــوری و سیاســیەکانیەتی کــە ئــەم دەمکوتکــردن 
و ســەرکوتگەری و خوێنڕێژیــەی کردۆتــە دیاردەیەکــی ئاســایی 

ــە. ــەم کۆمەڵگەی ئ

بەدواداچــوون و شــیکاری بــۆ ئــەم مەســەلەیە شــوێنی باســی 
ئێســتامان نیــە، ئــەوەی جێگــە مەبەســتمانە لێــرەدا، ئەوەیــە 
کــە ئــەم هەڵکشــانی ســەرکوتگەریە بــەو مانایــە نییــە هەرێمــی 
یاســایی  دامەزراوەیــی  کۆمەڵگەیەکــی  عێــڕاق  کوردســتانی 
بووبێــت لــە مــاوەی نزیــک بــە ســی )٣٠( ســاڵی ڕابــردوودا و 
دەســەاڵتەکەی خەریکــی وەالنانــی دامــەزراوە یاســاییەکان و 

ــت. ــان بێ ــی هاواڵتی ــاف و ئازادیەکان ــی م هەڵپێچان

ئــەو بــڕە ئــازادی و مافانــەی کــە خەڵکــی کوردســتانی عێــڕاق 
ــاڵی )١٩٩١( و  ــی س ــەدوای ڕاپەڕین ــوون ب ــد ب ــی بەهرەمەن لێ
ــی  ــی بەعــس، ئاکام ــزە ســەرکوتگەرەکانی ڕژێم کشــانەوەی هێ
کــە  بــووە  ئــاوەاڵ سیاســیە  فــەزا  ئــەو  و  بۆشــایی سیاســی 
کوردســتان بەخۆیــەوە بینیــوە. مێــژووی سیاســی هێــز و حزبــە 
بزوتنــەوەی  و  ناسیونالیســتی  بزوتنــەوەی  جۆراوجۆرەکانــی 
ئیســالمی سیاســی، مێــژووی بەرتەســکردنەوە و هەڵپێچانــی 
ــووە  ــاوەاڵ سیاســیە ب ــەزا ئ ــەم ف هەرچــی خێراتــر و زوتــری ئ

کــە ئازادیەکانــی خەڵکــی تیــا هاتۆتەئــاراوە.

چ لــە ڕێگــەی شــەڕ و پێکدادانــی چەکــداری نێــوان حزبەکانــی 
چ  وە  سیاســیەوە،  ئیســالمی  و  ناسیونالیســتی  بزوتنــەوەی 
لەڕێگــەی حکومەتــی هاوبــەش و بنکەفراوانیانــەوە بووبێــت 
ئــەم ڕەوەنــدە لــە تەنگەبەرکردنــەوە و هەڵپێچانــی فــەزای 

ــراوە. ــش ب ــەرەو پێ ــی ب ــاوەاڵی سیاس ئ

ئەگــەر ناســیونالیزمی کــورد، وەک بزوتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتــی 
بــورژوازی، لەسەردەســتی "پارتــی" یــا "یەکیەتــی"، بیتوانیایــە 
لــە کوردســتانی عێڕاقــدا کۆتایــی بــە ناتەبایــی ڕیزەکانــی 
بێنێــت و هەرێمەکــە بکاتــە ئیدارەیەکــی سیاســی یەکگرتــوو، 
ئــەوا ئــەو نمونەیــە لــە خەفەقــان و ســەرکوت کــە ئەمــڕۆ لــە 
شــار و شــارۆچکەکانی دەڤــەری بادینــان دەیبینیــن لــە هەمــوو 

گۆشــە و کەنارێکــی ئــەم هەرێمــەدا پیــادە دەکــرا.

ناسیونالیســتی  بــورژوا  سیاســی  دەســەاڵتی  ناســەقامگیری 
کــورد، وەک فاکتێــک بــەدەوری خــۆی، ڕێگــەی نــەداوە ئەو فەزا 
ئــاوەاڵ سیاســیە لەگــەڵ هەمــوو بەرتەسککردنەوەیەکیشــدا، 
ــا خــودی ناوەڕۆکــی  بەزوویــی و بەخێرایــی هەڵپێچرێــت، دەن
مێژووییــەوە  فاکتــی  لــەڕووی  بزوتنەوەیــە  ئــەو  سیاســی 
ســەرکوتی سیاســی و فکــری هــەر جــۆرە موخالیفێــک هەتــا 
لەنــاو ڕیزەکانــی خۆیشــدا بــووە. ئــەم نــاوەڕۆک و ئــەم مێــژووە 
و  هاوئاهەنــگ  زۆر  سیاســی  ســەرکوتی  لــە  "درەخشــانە"ش 
لەبــارە و ڕێکدێتــەوە لەگــەڵ پێداویســتیەکانی کەڵەکــەی 
ســەرمایە و بەرژەوەندیەکانــی بــورژوازی لــە کۆمەڵگەیەکــی 

ســەرمایەداری وەکــو کوردســتاندا.

دەســەاڵتی  لــە  لیبــڕاڵ  ناسیونالیســتی  بــورژوا  ڕەخنــەی 
ئێســتای هەرێمەکــە، لەنــاو خــودی بزوتنــەوەی ناسیونالیســتی 
سیســتمی  و  ئابــوری  بنەمــای  هەمــان  لەســەر  و  کــورد 
کــە  نیشــاندەدات  وا  دەســتپێدەکات و خــۆی  نیولیبرالیــەوە 
لــە هەوڵدایــە بەدیلێکــی سیاســی شــکڵ پێبــدات ئــازادی و 
ــی کوردســتانی  ــۆ هاواڵتیان ــوری ب ــەکان و خۆشــبژێوی ئاب ماف
عێــڕاق دەســتەبەر بــکات. ئەمــەش دووجــار ئەســتەمە، چونکــە 
نــە بزوتنەوەکــە ئــەوەی لەباردایــە و نــە پیداویســتیەکانی 
ئــەوە  بورژوازیــش  بەرژوەندیەکانــی  و  ســەرمایە  کەڵــەی 
و  بێبەشــی  داســەپاندنی  پێچەوانــەوە  بــە  دەخوازێــت، 
ــر  ــی زۆرت ــی هەرچ ــر و بێمافیەک ــی زیات ــیەتیەکی هەرچ برس
دەخوازێــت، کــە ئەمــەش واتــا ســەرکوتی سیاســی و فکــری و 

ڕەواجــدان بــە خوڕافاتــی دینــی و دەمارگیــری قەومــی.

ئــەوە شــکڵگرتن و پەرەداربوونــی بزوتنەوەیەکــی سۆشیالیســتی 
کرێــکاری و حزبــی بەهێــزە لــە دەرونــی کۆمەڵگــەی کوردســتانی 
عێڕاقــدا کــە لــە هەنــگاوی یەکەمیــدا دەتوانــێ ئــەو بــڕە 
سیاســیەوە  ئــاوەاڵی  فــەزای  لــە  کــە  مافانــەی  و  ئــازادی 
دایانســەپێنێت  و  پێبــدات  پەرەیــان  بــوون،  پاشــەکەوت 
ــودی  ــەندنی خ ــە پەرەس ــدا، وە ل ــەر دەســەاڵتی بورژوازی بەس
ئــەو بزوتنەوەیەشــدا، وەک بزوتنەوەیەکــی سەراســەری کــە 
ــت  ــت، دەتوانێ ــی "زەرد" و "ســەوز" دەبڕێ ســنوری هــەردوو زۆن
پاشەکشــەیەکی جــدی بــە بزوتنــەوەی ناسیونالیســتی کــورد 
کۆتایــی  و  هەرێمەکــەدا  لــە  بــکات  سیاســی  ئیســالمی  و 
یەکگرتــووی  کۆمەڵگەیەکــی  و  بهێنــێ  بەدەســەاڵتیان 
دابەشــنەبوو بەســەر چەنــد زۆنــی ڕەنگاوڕەنگــدا و لــە ژێــر 
ــکڵپێبدات. ــۆراکاندا ش ــە ش ــراو ل ــاوەری ڕێکخ ــەاڵتی جەم دەس

لــە سیاســەتە  و  لەنــاوەڕۆک  کــە  ئــەم پڕۆسەیەشــە  هــەر 
ــگاوە ســەرەتاییەکانیەوە،  ــە هەن ــدا، وە هــەر ل عەمەلیەکانی
ئازادیخوازانــی  و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  خەباتــی 
و  کرێــکاران  خەباتــی  بــە  گرێدەداتــەوە  کوردســتان 
زەحمەتکێشــان و ئازادیخوازانــی عێــڕاق و بەشــدار دەبێــت 
لــە وەرێخســتنی بزوتنەوەیەکــی سۆشیالیســتی و حزبــی بەهێــز 
لــە سەراســەری عێڕاقــدا بــۆ جەنــگ دژی دەســەاڵتی بــورژوازی 

ناوەنــد.
١٦-٥-٢٠٢١

و  هەبیــت،  خــۆی  مافەکانــی  بــە  ئاگایــی  کــە  پیــدەگات 
بەتایبــەت فرســەت دەدات بــە کچــان لەمنداڵیــەوە دەرچــن 
لەمــاڵ و بــڕوا بــە خۆبونیــان هەبێــت و ســەربەخۆیی ئابــوری 

و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی خۆیــان بچەســپێنن.

ــی  ــەر و ڕۆژهەاڵت ــی دەوروب ــەی واڵتان ــراق و زۆرب ــای عی یاس
ناوەڕاســت کــە لەســەر ئەساســی ئاینــی ئیســالم و شــەریعە 
دامــەزراون بەڵگــە لــە منــداڵ وەرناگرێــت، بــەاڵم هەمــان ئــەم 
یاســایە زۆر بــە ئاســایی لەتەمەنــی ٩ ســاڵییدا دەیــدات بــە 
شــوو و دەینێرتــە نــاو دۆزەخــی ژیانێکــی بــێ ئاســودەوە و 
ــوە. ــر پێ ــە ژێ ــو دەخات ــۆ داهات ــی ب ــوو خــەون و هیواکان هەم

لــە عیراقــدا یاســای تــاوان پەرەگرافــی ٤١ مافــی "ســزادانی" 
ژن دەدات بــە میــرد، کــە "هیــچ تاوانێــک نیــە ئەگــەر لەکاتــی 
بدرێــت،  ئەنجــام  خۆیــدا  یاســایی  مافــی  هێنانــی  بــەکار 
هــەروەک دیســپلینی مامۆســتا و دایــک و بــاوک بــۆ منداڵەکانــی 

ژێــر دەســتیان"!

ــاڵ  ــە ژن دەکات م ــەن داوا ل ــە یەم یاســاکانی هاوســەرگیری ل
بەجــێ نەهێڵێــت بــە بــێ ڕوخســەتی مێردەکــەی!

لــە هەنــدێ واڵتــی وەک ئەفغانســتان و هیندســتان گرنگیەکــی 
زۆر دەدریــت بــە ئەزمونــی پێشــوی سێکســی ژنەکــە لــە حاڵەتــی 
دەســتدرێژیکردندا. ئەفغانســتان یەکێکــە لــەو واڵتانەیــە بــەر 
ڕەخنــەی تونــد کەوتــوە بــە بەکارهێنانــی "تاقیکردنــەوەی 

پەنجــە"- ئەمــەش بریتیــە لــە پشــکنینی جەســتەیی بــۆ ئــەو 
ژنانــەی کــە راپــۆرت لەســەر دەســت درێــژی سێکســی دەکــەن، 
ــۆ  ــت ب ــە دادەنێ ــی ژنەک ــاو زێ ــە ن پزیشــکەکە دوو پەنجــەی ل
ئــەوەی بزانیــت ئایــا ژنەکــە "ڕاهاتــوە بــە ســێکس"، واتــە 
ئەگــەر پێشــتر سێکســی کردبێــت، دەســت درێژیەکــە بــە تــاوان 
دانانرێــت!. ئەمــەش ڕێگــە لــە زۆر ژن دەگرێــت کــە دەســت 
درێــژی سێکســی تۆمــار بکــەن. ئــەم جــۆرە پشــکنینانە تەنهــا 
ــدار  ــچ بەڵگەیەکــی پەیوەندی ــە و هی ــی ژن ســوکایەتی پێکردن

دابیــن نــاکات.

کەم هەستیاری کۆمەڵگا:
ژنێــک کەتوشــی دەســت درێــژی یــان توندوتیــژی دەبێــت ژیانــی 
دەبێتــە دۆزەخێــک، نــەک هــەر لەبــەر ئــەو هەلومەرجــەی تیای 
دەژی، بەڵکــو خــۆی بــە تەنهــا و بــێ پاڵپشــت دەبینێتــەوە و 
ــی  ــار کردن ــدن و تۆم ــە درکان ــن جــار ســڵ دەکاتــەوە ل چەندی
ئــەم کارانــە لەبەرئــەوەی کۆمەڵــگای پیاوســاالر هــەزار و یــەک 

ڕێگــری لەبەردەمــدا دادەنێــت.

کۆمەڵــگا کــەم هەســتیارە بەرامبــەر ســتەم دژی ژن و بایەخێکی 
زیاتــر دەدات بــە پیــاو، بەتایبەتــی ئەگــەر تۆمەتبارەکــە 
کەســێکی ناســراو و خــاوەن جێگاوڕێگایەکــی کۆمەاڵیەتــی بێــت. 
ئەوانەشــی کــە بــاوەڕی پێدەکــەن ناتوانــن دەنــگ هەڵبــڕن 

بەهەمــان شــێوە بێدەنــگ دەکرێــن.

بــێ  ســکااڵکەی  و  پێنــاکات  بــاوەڕی  کۆمەڵــگا  هــەر  نــەک 
بایــەخ دەکات، بەڵکــو سیســتمی دادگا و پۆلیســیش بــە هەمــان 
ــە  ــوری پیاوســاالریەدایە. ژنەک ــەو کولت ــە خزمەتــی ئ شــێوە ل
)تەنانــەت ئەگــەر منداڵیــش بێــت( دەبێــت ئەرکــی کۆکردنەوەی 

بەڵگــە هەڵگرێــت، ئینجــاش بەڵگەکانــی وەرناگیرێــت.

زۆربەمــان تراژیدیــای بەنــاز محمــودی ٢٠ ســاڵە دەزانیــن، 
کــە لــە ٢٠٠٦دا بەدەســتی بــاوک و مــام و ئامۆزایەکــی لــە 
الی  ســکااڵی  پێنــج  لــە  زیاتــر  بەنــاز  کــوژرا،  بەریتانیــا 
پۆلیســی بەریتانیــا تۆمــار کردبــوو کــە ژیانــی لەمەترســیدایە. 
لــە عیــراق و کوردســتان دژە ژنــی و بەســتنەوەی شــەرەفی پیــاو 
بــە ژنــەوە و فەزڵــی نێــر بەســەر مێــدا لــە یاســای ڕەســمی 
واڵتــدا جێگیــر کــراوە، ژنکوشــتن وەک کوشــتنی تــر ســەیر 
ناکرێــت و چەندیــن بکوژانــی ژن بــە ئــازادی دەســوڕێنەوە لــە 
کۆمەڵــگادا، تەنانــەت هەندێکیــان کــە دانیشــتوی واڵتانــی 
تاوانەکانیــان  تــا  کوردســتان  بــۆ  دەگەڕێنــەوە  ئەوروپیــن 

ــن. ــاز ب ــی دەرب ــن لێ ــەوێ دەتوان ــە ل ــدەن چونک ــام ب ئەنج

کۆمەڵــگای چینایەتــی ســەرمایەداری سیســتەمێکی نایەکســانە 
ــای دابەشــکاریەکانی کۆمەڵــگا ڕاوەســتاوە و  ــە لەســەر بنەم ک
هــەردەم بەرهەمیــان دەهێنێتــەوە. توندوتیــژی پیــاو بەرامبــەر 
ژن بەشــێکە لــە کولتــوری دەســتەبااڵیی بەشــێکی کۆمەڵــگا 
دینــی و  بەســەر بەشــێکی تریــدا، و بزوتنــەوە قەومــی و 
ــەر  ــتان نوێن ــراق و کوردس ــە عی ــن ل ــە زاڵ ــیاییەکانی ک میلیش
چینایەتیــن.  سیســتەمی  دڕندەییــەی  ئــەم  چەســپێنەری  و 
و  هەمەالیەنــە  کارێکــی  تراژیدیایــە  بــەم  کۆتاییهێنــان 
بێوچانــی پێویســتە. بــەاڵم ئــەوەی ئاشــکرایە ئەوەیــە کــە ئــەم 
دەســەاڵت و سیســتەمەی لەســەر کارە لــەم واڵتــەدا، هەرگیــز 
ئەنجــام دانــی ئــەم کارەی لــێ چــاوەڕوان ناکرێــت و نــەک 
هەرئەمــە بەڵکــو بــە خۆیــان و کولتــور و ئایدیۆلــۆژی و ڕژێمــی 
ــن  ــی هێنان ــەردەم کۆتای ــەرەکی ب ــری هەرەس ــیانەوە ڕێگ سیاس

ــان. ــە ســتەم لەســەر ژن ب

١٦-٥-٢٠٢١

ئــەم ناڕەزایەتــی و مانگرتنــە کرێکاریانــەی ئێســتا، لــە جەرگــەی پەرەســەندنی خۆپێشــاندانە جەماوەریەکانــی 
ــت، دژ  ــی ناوەڕاســت و خــوارودا بەڕێوەدەچێ ــی بەغــدا و پارێزگاکان ــەڕەک و ناوچەکان ــە گ ــک ل شــەوانەی زۆرێ
بــە خراپــی خزمەتگوزاریــەکان و دەرەنجامەکانــی کارەســاتی کوڕۆنــا و بێــکاری و هــەژاری و گوزەرانــی پــڕ لــە 
ــە پەرەســەندنێکی جۆرایەتــی  ــە لۆکاڵیان ــەم ناڕەزایەتی ــدا. ئ ــەی هاواڵتیان ــرەوەری داســەپاو بەســەر زورب کوێ
ــەر(ن،  ــی ئۆکتۆب ــی )ڕاپەڕین ــەاڵتداران و بەردەوام ــە دەس ــدا دژ ب ــی جەماوەری ــی سیاس ــە خەبات ــن ل پێکدەهێن
ــاندەران  ــە خۆپێش ــاردا ک ــوێنەکانی ش ــە ش ــەڕەکان و ل ــە گ ــو ل ــەکان، بەڵک ــە گۆڕەپان ــەک ل ــارە ن ــەاڵم ئەمج ب

ــەوە. دروشــمی ڕۆیشــتنی ڕژێمــی سیاســیش بەرزدەکەن

خەباتــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و بێکارانــی کــچ و کــوڕ لــە مــاوەی زیاتــر 
لــە دەیەێــک لــە عێڕاقــدا خەریکــە بــە هەنــگاوی پتــەو وە بــە ئاڕاســتەیەکی ڕوولەســەر دەچێتەپێشــەوە. ئــەوەی 

کــە ئەمــڕۆ ڕوودەدات درێژکــراوەی ئــەم هەوڵوتەقــەال و خەباتەیــە.

ئەرکــی هــەرە بــە پەلــە و پێویســت لەبــەردەم کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و کچــان و کوڕانــی بێــکاردا لــە 
ئێســتادا پایەڕێــژی ڕێکخــراوی ســەربەخۆی جەماوەریــە بــۆ کرێــکاران و یەکخســتنی ڕیــزی خەباتــی ئێســتایانە 
لــە چوارچێوەیــدا بــە شــێوەیەکی یەکگرتــوو لەسەراســەری واڵتــدا. ســەرکەوتنی خەباتــی کرێــکاری جەماوەریانــەی 
ئێســتا، زەحمەتــە بەبــێ یەکخســتنی ڕیزەکانــی خەباتیــان و دامەزراندنــی ڕێکخــراوە و ســەندیکا و تــۆڕە 
کرێکاریــە جەماوەریــە ســەربەخۆکان لەسەراســەری واڵتــدا، کــە ســەربەخۆیی چینایەتــی و سیاســی بــۆ کرێــکاران 

دەســتەبەر دەکــەن.

هــەر ســەرکەوتنێک کــە بزوتنــەوەی مانگرتــن و ناڕەزایەتیــە کرێکاریەکانــی ئێســتا بەدەســتی بهێنێــت لــە 
ــی  ــە جەنگ ــی بەرەوپێشــە ل ــەوە هەنگاوێک ــەدی خواســتەکان و داســەپاندنیدا بەســەر دەســەاڵتداراندا، ئ هێنان
چینایەتــی کرێــکاران و پتەوکردنــی ئیــرادەی سیاســی ســەربەخۆیاندا، ئــەم دەســتکەوتە نــەک هــەر بــۆ کرێــکاران 
دەبێتــە باشــترکردنی ئاســتی گوزەانیــان، بەڵکــو دەشــبێتە توخمێــک بــۆ توندوتیژکردنــەوە و ئاڵــۆزکاوی 
قەیرانــی ئــەم ڕژێمــە سیاســیەی ئێســتا، وە بــەم پێیــە دەبێتــە ســرەواندی کوتەکێکیــش لەســەراپای ئــەم 
ڕژێمــە، لــە گەندەڵیەکانــی و لــە سیاســەتەکانی خەرجکردنــی دارایــی گشــتی لــە پــڕۆژە سیاســی و ســەربازیە 

ســەرکوتگەرەکانی.

ــی  ــڕیە و بریندارکردن ــە ناس ــاندەرێک ل ــتنی خۆپێش ــی کوش ــڕاق، تاوان ــە عێ ــتی ل ــی کۆمۆنیس ــراوی بەدیل ڕێکخ
حکومــەت  ئاسایشــی  هێزەکانــی  کــە  دەکات،  ســەرکۆنە  بەتونــدی  بەغــدا،  لــە  وانەبێــژان  لــە  ژمارەیــەک 
ئەنجامیــداون. هەروەهــا ســەرکوتگەری ئــەو هێزانــەش لــە هــەر شــکڵ و شــێوەیەکدا لەبەرامبــەر ناڕەزایەتیەکانــدا 
ســەرکۆنە دەکات، وە حکومــەت بــە بەرپــرس دادەنێــت لــە دەســتگیرکردنی ئەوانــەی ئــەم تاوانەیــان ئەنجامــداوە، 

بەوانەشــەوە کــە لــە پشــتیەوە وەســتاون.

هەروەهــا ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی هاوپشــتی کرێکارانــی گرێبەســت و ڕۆژانــەکار و وانەبێــژان و ئەوانەشــە 
خۆبەخــش کاردەکــەن، وە شانبەشانیشــیان خەبــات دەکات بــۆ هێنانــەدی ئامانــج و خواســتەکانیان. وە هەمــوو 
ئازادیخــوازان و الیەنگرانــی ئــازادی و خۆشــگوزەرانی جەمــاوەر لــە عێڕاقــدا بانگــەواز دەکات بــۆ هاوپشــتیکردن 

لەگــەڵ کرێکارانــی مانگرتــوو و نــاڕازی بــۆ هێنانــەدی خواســتەکانیان.

هەروەهــا ســەندیکا و یەکیەتیــە کرێکاریــەکان لــە جیهــان و حــزب و ڕێکخــراوە چەپــەکان و هەمــوو الیەنگــران لــە 
مافەکانــی کرێــکار بانگــەواز دەکات بــۆ هاوپشــتیکردنی چینــی کرێــکاری عێــڕاق و خەباتەکەی، و ســەرکۆنەکردنی 
حکومەتــی ناوەنــدی و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لەهەڵســانیان بــە ســەرکوتی خۆپێشــاندەران و نەهاتــن 

بــەدەم خواســتە ڕەواکانــی کرێــکاران و کارمەنــدان و وانەبێژانــی خۆبەخشــەوە.
ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٤-٥-٢٠٢١
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خالیدبایەزیدی)دلێر(

)١(
که نووسیم : کرێکار 

پێنووسەکەم خەم دایگرت 
 وتی مەرکەبەکەم هەرگیز

تاقەتی نووسینی
 ئەو هەموو ئێش و ئازارەی نییه

 تەنیا به دڵۆپە فرمێسکەکانی نووسی: 
کریکار..یانی ئیش وئازار
 له سێبەری سەرمایەدار

 
)٢( 

 له بینایەکی بەرزەوه ڕوانیمه شار
 دیتم؛ ئای..به ئارەقەی کرێکار

 چەنده شارەکان گەوره بوونەتەوه 
بەاڵم ماڵەکەی خۆشم بچووک

)٣( 
کریکاران وەک کتیبەکان وان
 کەس نییه بیانخوینێتەوه 

هەربۆیەش بەردەوام
 تۆزیان لێنیشتووه!

)٤(

 لەمەیدانی کار وەستاوم 
ته نیا بۆنی خەیاڵی نان هەڵدەمژم

بەمژمژه ی دەم هه ناسه ی ژیان 
به دژواری هەڵدەمژم

 جگەرەیەک دادەگیرسێنم
 چاوەڕوانی کەسێکم
 که بەشکو بێت و 

ئەمڕۆش وەک دوێنێ
 بۆ پارووەنانێک بمچەوسێنێتەوه

عومەر خەتات
و

 من كرێكارم من كرێكارم
 من خولقێنەرى یەكى ئەیارم

 من ئەو شؤڕشەى سوورى سبەينێ
 سەرمايەدارى لەڕيشە دێنێ

 حاسڵى ڕەنجم من بؤ خۆم نییە
 هەربۆ سەرمايەو قازانج پەرسییە

 منم كؤشك ئەبەم بەئاسمانا
 خؤشم بێبەشم ئالەم ژیانە
 بڕوخێ نەزمى سەرمايەدارى

منكۆڵبهرم
هه موو ڕۆژێ  مه رگ و ژیان ئه گرمه  كۆڵ

 به دوای نانا سەرگەردانم
 ده بڕم ڕێگای سه ختی چیا و دۆڵ

 شانم كزو
هێزم شل و

دڵم له شادی خاڵی وچۆڵ
 من ڕه نج ده ده م،

 له سایه مدا سه رمایه دار زەنگین دەبێ
بەئارەقەی نێوچەوانم،

 دونیای ستەم ڕەنگین دەبێ 
من كۆڵبه رم من كۆڵبه رم من كۆڵبه ر
من هه ژارم زه حمه تكێشم و ڕه نجده ر

 به ناو مین و كه مین هه نگاو هه ڵدێنم
 له نێو قورگی سنوورا

 نان ده ردێنم
  دەکەومە ژێر بەفر و کڕێوە لێرە

 تا مناڵم ببینم
 چەندە تێرە
 من ئینسانم 

گه وره ترین سه رمایه م
 كه ی شیاوی ئه م ژیانه  بێبه هایه م

من كۆڵبه رم من كۆڵبه رم من كۆڵبه ر
من هه ژارم زه حمه تكێشم و ڕه نجده ر
من باش ده تناسم ئه ی سه رمایه داری

تۆی سه رچاوه ی
 هه موو ده رد و ئازاری

 باخه بات كه ین
 دژ به  نه زمی سه رمایه 

 هێزی ئێمه 
 وا له ڕێكخراوبوونمان دایه 

من كۆڵبه رم من كۆڵبه رم من كۆڵبه ر
من هه ژارم زه حمه تكێشم و ڕه نجده ر

 کە هەر سەرچاوەی دەرد و ئازاری
من كرێكارم من كرێكارم 

من خولقێنەرى يەكى ئايارم

بەڵێ  یاران قەدەرمانە!
لە بستە خاکێکی جادو لێکراوا
 بەدەست جادوگەری مێژوو ، 

هەنجیری دڕکاوی دیدە
 بە ژینێکی بەخت سیاچەم ، 

هەڵبهێنین.
قەدەرمانە ،

 لەگــەڵ یەکــەم زریکــەدا گــەورە 
ــن و  بی

لەگەڵ یەکەم هەنگاویشدا
 دروێنەی ریشی تەمەن کەین ! 

قەدەرمانە و 
کەسیش پرسی پێ نەکردین ، 

ئاخۆ قبوڵمانە ، 
رووان لەباوەشــی دڕکەزیــا .. ئاخــۆ 

قبوڵمانــە ، 
ئاهــی  ڕیتمــی  لەســەر  ســەما 

 ، حەســرەت 
لەگەڵ سوژن و دەرزیا ! 

یەخــەی  دەســتەو   .. قەدەرمــان 
دوو بــەاڵ بیــن، 

ژانی جەستەو هەم ژانی گیان 
هەم خەمی بوون ، 

هەم خەمی نان !

 بەندی عەلی

نیشــتیمانەدا  ئــەم  تەنگەبەرەکانــی  کۆاڵنــە  لــە 
! ،گەورەبویــن 

تەرمــی مردووەکانمــان  بەســەر پشــتی  گالیســەکە 
کۆنەکانــدا، دەگەیانــدە ، گۆرســتانەکان 

خەبــەری  لەخــەو  جەنــگ  تفەنگــی  تەقــەی 
. دەکردینــەوە!

هیچمان نەبوو، بۆ سەر سفرەکانمان

خوانمان خاڵى ،

پاشماوەی خواردنی سەربازگەکانمان کۆدەکردەوە.

شەڕلە هەر چوار الی واڵتەوە گڵپەی دەسەند

گوێمان لە سروودی شۆرشگێڕەکان بوو،

دەیانگوت: ئاخرین شەڕە شەڕی

سەروماڵ هەستن ئەى هاوڕێیان.

ــەوە ســەیری تفەنگــی  لەســەر پەیــژەی ماڵەکانمان
ــرد، شۆرشــگێرەکانمان دەک

هاواریــان دەکــرد: ئاخریــن شــەڕە شــەری ســەروماڵ 
هەســتن ئــەى هاوڕێیــان

بۆ بەیانی کۆاڵنەکان کپ و بێدەنگ بوون

یاریمان بە قەوانەکانی جەنگ دەکرد

الســایی  شــانمان  دەکــردە  دارەکانمــان 

دەمانگــوت: و  دەکــردە  شۆرشــگێرەکانمان 

 هەستن ئەی مناڵەکان ئاخرین یاری یارییە 

پێدەکەنین، لەسروودەکان تێنەدەگەشتین

ــدا  ــەگە بەرەاڵکان ــەدواى س ــردن ب ــان لەڕاک لەزەتم
ــی! دەبین

سەگەکان لەسەر جادە دەخەوتن

تاکو بەیانی پاسەوانی کۆاڵنەکانی ئێمە بوون

پێاڵومــان لــە پێــدا نەبــوو، جلەکانمــان کــۆن و 
بــوون  دڕاو 

شەوان تەقەی تقەنگ دەهاتە کۆاڵنەکانمانەوە

سروودی ئاخرین شەڕە شەڕى سەروماڵ

هەستن ئەى هاوڕێیان دەهاتە گوێمان

و  دایکمانــەوە  کۆشــی  دەخســتە  ســەرمان  ئێمــە 
دەترســاین

باوکم دەیگوت .. مەترسن

ئەوانە نان وئازادیمان بۆ دێنن.

جەنگ تاکو دەهات گڵپەی دەسەند

شەڕێک بوو شەڕی سەروماڵ

بەردەوام گوێمان لە سروودی شۆرشگێرەکان بوو

شــەڕی  شــەڕە  ئاخریــن  ئــەى هاوڕێیــان  هەســتن 
ســەروماڵ

بەســەر دیــواری کۆاڵنەکانــدا. شــەڕەبەرد وچەقۆمان 
دەکرد

قۆچەقانییەکانمــان پڕبــوون لــە بــەردی لێــواری 
چەمــەکان،

بەدوای گوێدرێژە بەڕەاڵکاندا ڕامان دەکرد

چڵکن وناشرین بووین

ماڵەکانمــان ســارد وســڕ بــوون ، تەنهــا ژورێکمــان 
هەبــوو،

باوەشێک مناڵ بووین

لە کۆشی یەکتردا دەنووستین

ئای کە هاروهاج بووین

بەردمان لە کۆتری سەر منارەکان دەگرت

پەنجەرەی قوتابخانەکانمان دەشکاند

هاوڕێیەک بووین نەبیستراو بووین

ڕەنگێک بووین نەبینراو بووین

دەردێک بووین لە دەردی هەژاری

دەردێک بووین پڕ بووین لەدەرد

پر بووین لە گەرووی ڕووتەڵەی ژیان

گوڵی باخچەکانمان دەشکاند

هەموو جارێک پیاوە پیرەکە

گۆرانی هەژاری بۆ دەگوتین

ئێمەش بەردمان تێدەگرت و واماندەزانی شێتە

ئەو باخەوانى گوڵەکان بوو.

ئێوە لەوێ نەبوون ئەى هاوڕێیان

کە هاتن ئێمە گەورەبووین

  تفە نگەکانمان

ــان  ــوو کۆاڵنەکانم ــەرى هەم ــانمان و س ــووە ش کردب
ــوو ،  گرتب

کە هاتن ، ماڵەکانمان پڕ کران لە خۆشەویستی

گۆرانیمان بۆجوانییەکانى ئازادى دەگوت .

مارشى واڵتەکەشمان بوو بە سرودی ئاخیرین

شەڕە شەڕی سەروماڵ دەهەستن ئەى هاوڕێیان

تێبینی : ئاخرین شــەڕە شــەڕی ســەروماڵ لەسرودى 
ئەنتەرناسوینالى ئۆژین پۆتێ وەرگیراوە 

هەستن
ئەیهۆزی
بەشمەینەتان



6
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات ٢٠٢١ بانیژەی ئەدەب و کلتوورژمارە	١٢											ئایاری	

 نووسینی : پێشڕەو محەمەد
)١(

"بەیانییــەك گریگــۆر زامــزا لــە خەوێكــی نائارامــەوە 
خــۆی  سیســەمەكەى  لەســەر  لەنــاكاو  بێداربــووەوە، 
بینییــەوە بــووە بــە قالۆنچەیەكــی زەبەالحــی قڕێــژی 

بێکەڵــک".

)٢(

 Die( "بەدگــۆڕان"  نۆڤێــالی  نییــە  لــەوەدا  گومــان 
كافــكا  سیاســییە.  بەرهەمێكــی   )Verwandlung
چیرۆكــی  ڕاســتەوخۆش  و  ڕادیكاڵــە  بیركەرەوەیەكــی 
كرێــكار  چینــی  بارودۆخــی  بــە  دەبەســتێتەوە  زامــزا 
لەنــاو ســەرمایەداریی مۆدێرنــدا، خێزانــی زامــزاش ســەر 
ســەرەڕای  كرێكارانــن.  جەماوەریــی  بزووتنــەوەى  بــە 
ئــەوەش، ناكرێــت ئــەم بەرهەمــە تەنهــا لەگۆشــەنیگای 
پێمــان  ئەوســا  چونكــە  بخوێنرێتــەوە،  سیاســییەوە 
reductio- كورتكردنەوەخوازیــی  )لەتەڵــەى 
nism( دەتەقێــت. بەرهەمەكــە پڕیەتــی لەڕەهەنــدی 
هونەریــی، شــیعریی، جوانیناســیی، مێژوویــی، تەكنیكــی 
ــەوە  ــەم بۆنەی ــەاڵم ب ــد. ب ــەوە و هت ــی بەرهەمهێنان نوێ

دەوەســتم.  ئەمڕەهەندەیــان  لەســەر  تەنهــا 

)٣(

ڕاســتەوخۆی  پەیوەندیــی  كافــكا  سیاســەتی  بێگومــان 

نووســینی  لەســەروبەندی  هەیــە.  حیكایەتەكــەوە  بــە 
ببــووە  خرۆشــەوە  و  بەجــۆش  كافــكا  نۆڤێالكەیــدا، 
لــە  كۆمۆنیست-ئەنارشیســت  گروپێكــی  ئەندامــی 
كۆبوونــەوە  و  كــۆڕ  لــە  بەشــداریی  هەروەهــا  پــراگ. 
لــە  و  كردبــوو  دژەدەوڵەتییــەكان  و  دژەمیلیتاریــی 
ماڵەكەشــیدا چەندیــن دروشــمی وەك "بــژی كۆمۆنیــزم" 
و "هەمیشــە كرۆپۆتكینتــان لەیــاد بێــت" دۆزراونەتــەوە. 
میشــێل لوویــی لەكتێبــی "ڕزگاریــی و یۆتۆپیــا"دا دەڵێــت 
كافــكا ســەر بــە نەریتــی "سۆسیالیســتی ڕزگاریخــوازی 
ڕۆمانتیكییــە". بێگومــان ئەگــەر كافــكا لــە ژیانــدا مابــا، 
حكومەتــی ستالینیســتیی واڵتەكــەی خــۆی سەرزەنشــت 

دەكــرد.

)٤(

ئێرنســت فیشــەر،ڕەخنەگری ئەدەبیــی، لــە لێدوانێكیــدا 
هەموومــان  لــە  خــەم  شــاعیرێكە  كافــكا  پێیوایــە 
قواڵیــی  لەنێــو  مرۆڤــی  نامۆبوونــی  كافــكا  دەخــوات. 
خۆیــدا پیشــانداوە، بــاس لــەو تەونــە مەترســیدار و 
دەكات.  ســەرمایەداریی  جیهانــی  نــاو  تۆقێنەرانــەى 

)٥(

ــییەكان  ــە سیاس ــن ئەدیب ــە لەڕادیكاڵتری ــكا، یەكێك كاف
ــەوە بینیویەتــی.  ــژوو بەخۆی كــە تــا ئێســتا مێ

)٦(

ئەم هێڵكارییە كافكا خۆی كێشاویەتی

محەمەد ئەحمەد حەسەن

ئــەو ڕۆژەی حەمەومینــی کارگــوزار فەرمانگەکــە گرێبەســتەکەی 
ــر  ــەوە زیات ــادات ل ــەن ڕێگــەی ن ــر تەم ــە ئیت ــت ک ــی دێ کۆتای
درێــژە بەکارەکــەی بــدات، بــۆ ڕۆژی دوواتر لەســەر داوای ڕۆژی 
پێشــووتری بەڕێوەبــەر، پــۆاڵ شــێخ موشــیری بەرپرســی بــەش، 
بەســواری ئۆتۆمبێلەکــەی خــۆی لــە بــەردەم ماڵی دڵشــادی کۆنە 
ــە الدەدات،  ــی ئەحمەدئاغای ــکاری مەیدان ــە کرێ ــیاویان ک ناس
ــت و  ــە دای بمەزرێنێ ــاوە بەتەمەن ــەو پی ــەی ئ ــو لەجێگ تاوەک
ئــەو بۆشــاییە خێــرا پــڕ بکاتــەوە و زیاتــر خــۆی الی جەنابــی 
بەڕێوەبــەر شــیرین بــکات. لــەوەش گرنگتــر بەالیــەوە ســەرنجی 
نەســرین ڕابکێشــێ تــا وای دەربخــات کــە هەمیشــە غەمخــۆری 
ســاڵیکە  وا  بــوو  کچــە  ئــەو  نەســرینیش  هاوکارانییەتــی. 
دەکۆشــا  و  دەکــرد  و چەنــدی  پــۆاڵ  دیــدی  بــەر  کەوتبــووە 
نەئەبــوو بــەداوی ئــەم گەنجــە هەوەســباز و دەمدەمەوە. جێگەی 
ئــەم کچــە دەکەوتــە نێــو ڕیزێــک فەرمانبــەری کــچ و کــوڕی 
هۆڵــی ســەرەکی ڕاەوەکــەی ئــەو فەرمەنگەیــە کــە کاروبــاری 
خەڵکیــان لــە پشــت بەربەســتێکی سەرتاســەری ئــەو هۆڵــە 
گەورەیــەوە ڕایــی دەکــرد، کارەکەیــان وا دامەزراندبــوو تەنهــا 
دەســت و قەڵەمیــان لــە تاقــی کەوانەیــی ســەرلێواری ئــەو 
بەربەســتەوە دەبینــرا. پــۆاڵش وەکــو بەرپرســێکی ئــەو بەشــە 
ڕۆژانــە بــە جۆرەهــا بیانــووەوە ژوورەکــەی خــۆی جێدەهێشــت و 
پــەالر و قســەی بریقــەداری بەگوێــی نەســریندا دەدا. لەســەر 
گەرمــی کاردا هــەر هێنــدە جیــڕەی کرانــەوەی دەرگا دارینەکــە 
دەهــات بەســێاڵوی تانەئامیــز و بێــزاری، ســەر و ســیمای ڕیــزی 

ــتەوە. ــی دەشووش فەرمانبەران

ئــەو بەیانییــەی ئــەو کــوڕە بــە شــەرم و شــپرزە بوونێکــەوە خۆی 
خزانــدە نێــو ئۆتۆمبێلەکــەوە و لە کوشــنەکەی پێشــەوە دانیشــت 
و لەشــی خــۆی کۆکــردەوە تــا جلکــە تۆزاوییەکانــی نەبنــە 
هــۆی دڵشــکانی ئــەو پیــاوە ســوور و ســپییەی ئۆتۆمبێلەکــە 
داژوێ. دڵــی خێــرا خێــرا لێــی دەدا. دەمــی وشــک هەڵهاتبــوو، 
بەجەســتەی گرژبوویــەوە بێپــەروا لــە هــەردوو دەســتە شــەقار 
شــەقار و پــڕ گرێیەکانــی خــۆی دەڕوانی.پەنجەکانــی لێــک 
دەخشــاند و بەنــۆرە دەیژەندنــە ســەر گرێکانــدا. تیشــکی ڕۆژی 
جاربەجــارێ  ئۆتۆمبێلەکــە  خێرایــی  لەگــەڵ  ســەرلەبەیانی 
ڕووخســاری شــەرمن و شــپرزەیی دەســوا. دڵــی خەریــک بــوو 
هەڵدەشــێوا. بۆ وا زوو لەســەر داواکاری ئەم پیاوە کەشــخەیە 
ڕەزامەنــدی دەربــڕی بێئــەوەی ڕۆژێــک کاری چایچێتــی کردبێــت. 
ئێســتا دەبێــت بــەو نەزانییــەی خۆیــەوە ببــێ بــە چایچــی 
ــەی  ــەروا پەنج ــەوە بێپ ــی دەروونیی ــەم ئاڵۆزبوون ــەت. ب حکوم
بەســەر گرێکانــی نێــو لەپــی خۆیــدا دەهێنــا و لێــی دەڕوانــی. 
ئۆتۆمبێلەکــە بەژێــر ســێبەری هەنــدێ داری بــەرزدا تێپــەڕی. 
وەک ئــەوەی ســێبەرەکان هەنــدێ فەرامۆشــی پــێ ببەخشــێ، 
پەنجــەی لەســەر یەکــێ لــە گرێکانــی نێــو دەســتی خــۆی ڕاگــرت 
و کەوتــە خــۆ دوانــدن بەئاراســتەیەک، فەرامۆشــی بەخــۆی 
بــدات و کارە نوێیەکــەی پــێ ئاســان بێــت. ئیتــر ڕۆژانــەش 
بێــکار ناگەڕێتــەوە ماڵــێ و هەمــوو ڕۆژێ کار دەکات. لــەوەش 
خۆشــتر لەژێــر قیــڕە و هــاوار هــاواری وەســتاش دەربــازی 
دەبێــت. گەرمــا و ســەرمای دەشــت و دەری هێنــدە بەرناکەوێــت. 
بەکەماڵــی ئیســتراحەت پشــتی بــە کوشــنەکەوە دا و ئیتــر 
تاقــە پەنجــە و گرێــێ دەســتەکەی تــری لێــک دوورکەوتنــەوە. 
دەنگــە  ئــەو  لێکــرد.  نــاوی  پرســیاری  پــۆاڵ  ســاتەدا  لــەو 
فەرمــان ئامێــزە ڕایچڵەکانــد و جارێکــی تــر خــۆی گرمٶڵــە 
کــردەوە. وتــی وەســتام قوربــان، نــاوم دڵشــادە. بێئــەوەی 
ــە ئۆتۆمبێلەکــە داوە  پــۆاڵ پرســیارێکی تــری هەبێت،پێچــێ ب

مانگێــک  نێــو گۆرەپانــی فەرمانگەکــەوە. چەنــد  و چوونــە 
ــی  ــاددا، چایچییەک ــتەکەی دڵش ــەر گرێبەس ــوو بەس ــەڕی ب تێپ
کارامــەی گــورج و گــۆڵ و بەڕەوشــتی لێدەرچــوو بــوو. لەنێــو 
دەوام  ڕۆژانــی  ســەرەکییەوە.  دەرگای  تەنیشــت  کۆشــکێکی 
دەســتی  ڕەوانــەی  کەوانەییەکــەوە  تاقــە  لــە  پیاڵەکانــی 
وەردەگرتــەوە  بەتاڵەکانــی  پیاڵــە  و  دەکــرد  فەرمانبــەران 
بەرامبــەر هــەر پیاڵەچایــەک، دەســتی لــە تاقەکانــەوە پــان 
دەکــردەوە و پوولێکــی خــڕی پالســتیکی ڕەنگاوڕەنــگ دەکەوتــە 
نێــو دەســتییەوە، تــا ســەری مانــگ حــەق و حیســابی خــۆی بــە 
ژمــارەی ڕەنگــەکان لەگــەڵ فەرمانبەرانــدا بــکات. لەبەرزایــی 
بەربەســتەکەوە کاتــێ دەســتی دەبینــرا لەشــوێنەواری بلــۆک و 
چیمەنتــۆ ڕاکێشــاندا، تەنهــا گرێکانــی نێــو لەپــی مابوونــەوە، 
گرێــی وشــک و ڕەق و زەردهەڵگــەڕاو  بەئــاوی چــا. بێئــاگا لــە 
ڕەفتاری خۆی، نەســرین کاتێک ســەرنجی ئەو دەســتانەی دەدا 
لەســەر کاغەزەکانــی بەردەمیــدا دەکرایــەوە، وەکــو پەیامێکــی 
لــە  ســەرنجی  بێئــاگا  بێــت،  بــۆ  دڵنشــینی  و  مژدەبەخــش 
یەکبەیەکــی ئــەو گــرێ خەنەییانــەی نێــو دەســتی دڵشــاد دەدا. 
دوو پەنجــەی بــە پووڵــە پالســتیکییەکەوە دەمەییــن. ئەمانــەی 
باســی دەەکــەم مــن بەدیــار هیــچ کامیانــەوە نەبوومــە، بەڵکــو 
لــەزاری خێزانــی ماڵــە عەرەبێکــی دراوســێمەوە دەمبیســت. ئــەو 
ئافرەتــە بــۆ ماوەیەکــی زۆر مێــزی کاری خــۆی و نەســرین 
ــەردەم  ــوت ه ــە دەیگ ــەو ئافرەت ــن. ئ ــەوە دەب ــت یەک بەتەنیش
خــۆی  ژوورەکــەی  دەبــوو  توڕەهاتــی  بیانوویەکــی  پــۆاڵ 
بەجێبێڵــێ و بەســەر ســەرمانەوە ڕاوەســتێت. جارێــک لــەو 
ــەدا نەســرین  ــەو دەم ــە دەنگــی نێــو دەرگەکــە هــات و ل جاران
لەنێــو لەپــی دڵشــاد ڕامابــوو، پوولەکــە لەبڵندییەکــی کەمــێ 
مابــوو.  قەتیــس  پەنجەیــەوە  بــەدوو  دەســتەوە  ئــەو  ســەر 
کــوڕە چایچییەکــەش وەکــو لەگــەڵ ئــەو حاڵــەی نەســریندا 
ــەوە چــاوەڕوان  ڕاهاتبــێ بــێ هیــچ ســەرەتاتکێیەک بەئارامیی
بــوو پوولەکــە بەربێتــەوە نێــو دەســتی. چرپانــدم بەناگوێــی 
نەســریندا وتــم پێموایــە کاک پــۆاڵ خەریکــە دڵــت نــەرم 
دەکات.پوولەکــە کەوتــە نێــو دەســتی کوڕەکــەوە ، نەســرین 
ئاوڕێکــی پــڕ بــە ســۆز و خەیاڵــی لێدامــەوە. پاشــان گرژییــەک 
بەســەر ڕووخســاریدا چەخماخــەی دا و وتــی ) مثــل مــا گتلــچ 
ــرە.(  ــا مصی ــە واحــد یشــد وی ــال ثق ــو م ــة هــذا م ــن البدای م
پــۆاڵ بــە فایلێکــەوە گەیشــتبووە دیــار ســەرمان. پێــش ئــەوەی 
ــێ  ــی بڵ ــوو پێ ــار ب ــۆ یەکەمینج ــرین ب ــەوە نەس دەم هەڵبێنێت
تکایــە وازمــان لێبێنــە. ئیشــمان زۆر لەســەر کەڵەکــە بــووە.

ــەوێ باســەکە  ــو بی ــوو، وەک ــد ب ــو وەلی ــاوی ئەب دراوســێکەم ن
ــو  ــد م ــم عــودە ام ولی ــەوە، وتــی: )ی ــەی ببڕێێنێت بەخێزانەک
هلیلــە مــا لعبنــا طاولــە ویــا ابــو هــاوکار لیلــە الفاتــت ببتهــم 
و غلبنــی(. دامــان لــە پێکەنیــن و باســەکەمان بــۆ دەرفەتێکــی 
ــە  ــەم بابەت ــا بەســەرهاتی ل ــە چەندەه ــر هێشــتەوە. ڕۆژان ت
ــەی  ــەاڵم ئەم ــرن، ب ــە وەردەگ ــن و جۆرەهــا ڕێچک ــک دەب لەدای
لــەم بەســەرهاتە بەالمــەوە ســەیر بــوو کەپاشــان نەســرین 
ئــەو گــرێ وشــک و  لــێ بەئــاگا دەبێتــەوە بۆچــی  خۆشــی 
ــەرەتای  ــە س ــوڕە ببن ــەو ک ــتی ئ ــو دەس ــەی نێ زەردهەڵگەڕاوان
عەشــقێکی قــووڵ. ئــوم وەلیــد  ورد و درشــتی ئــەم باســە 
دەچنێتــەوە. منیــش ئەمجارەیــان لەزمانــی دایکــی هــاوکارەوە 
پێــم گەیشــت چیتــر نەســرین هەســت و نەســتەکانی خــۆی بــۆ 
ڕام ناکــرێ. بــەوی بــێ ڕۆژێــک لــە ڕۆژان پەنجــە لەیــەک 
بژەنــێ و چێژیــان  دەســتانە  ئــەو  نێــو  بەیەکــی گرێکانــی 
بچێتــە  ڕێشــە قووڵەکانیانــدا  و  ڕەگ  بەنێــو  لێوەربگــرێ، 
خــوارێ و تەنهایــی خــۆی لــە پــاش چەنــد ســاڵ لــە نەمانــی 
لەڕۆژێکــی  و  بــووە  کارەبــا  کرێــکاری  کــە  باوکــەی  ئــەو 
تەماویــی و هــەور و هــەاڵدا ســەردەکەوێتە ســەر عەمــوودی 
ــە  ــەوە. ل ــرێ بدات ــەک گ ــاوەکانی بەی ــە پس ــا تەڵ ــا ت کارەب
ئــەو ســاتە تەوژمێکــی کارەبــای ئاســمان فرێــی دەداتــە خــوارێ 
و دەمرێــت. تــا بەتەنیایــی خــۆی تێکــەڵ بــەو تاریکییــە 
ئــارام لەبــن نەهاتــووەی دەوری ئــەو کــوڕەی داوە و بــکات. 
پــاش ئەمانــە ســەدەها بــار پوولــەکان بەردەبنــەوە نێــو ئــەو 
دەســتە بەســۆزەی کچ و دایکێک . نەســرین ســەر دەخاتە ســەر 
ــد  ــت و توون ــە دەگرێ ــەو ژن ــتێکی ئ ــد و دەس ــوم وەلی ــانی ئ ش
ــار  ــار دوای ج ــاد ج ــژەوە دڵش ــێکی درێ ــێت. بەنەفەس دەیگووش
بێئــەوەی بزانێــت لەودیــوی بەربەســتەکەوە چ باســە. دەســتی 
ڕادەگــرێ و چاوەڕوانــە ، چــا چاوەروانییــەک وەک سروشــێکی 
بــۆ بــێ و پێــێ ڕابگەێنێــت. خــۆت بگــرە و چــاوەڕوان بــە 
چارەنــووس و بژێــوی تــۆ کەوتۆتــە ئەودیــو ئــەم بەربەســتەوە. 
و هەمــوو  بەیانییــە  لــەو  تــف  لــە تەنیشــتییەوە  پــۆاڵش 
بەیانییەکانــی دوواتــر دەکات. دڵشــاد لــە خــۆی و یەکبەیەکــی 
فەرمانبــەران دەپرســێ نەخــۆی لــە مانــای ئــەم تفکردنــە 
ــو  ــی دەڵــێ . شــەوێکیتر لەماڵــی ئەب دەگات و نەکەســیش پێ
وەلیــد یارییەکــەم بــردەوە و هەمــوو لەجــاری پێشــووتر زیاتــر 
پێکەنیــن. ئــوم وەلیــد بەپێکەنینــەوە لێــێ پرســیم پەندێکــی 
ــۆ  ــەم ب ــێ دڵ مێشــە دڵ مێشــە. پەندەک ــە دەڵ ــان هەی کوردیت
تــەواو کــرد و وتــم قــەت وانییــە .دڵ سەربەســتە و ئــارەزووی 

لــە کــێ بــوو ئــەوی دەوێــت.

شیعری : هێنرێتە دۆناڵد هۆڵست

وەرگێڕانی : ئەحمەد جوانکار

بۆ گۆڕینی مرۆڤەکان

تۆ ناتوانی

هەموو کاتێ بەیەک شێوە

لەگەڵ هەموویاندا ..بجەنگێی

هیچ کەس ناتوانێ 

هەموو کاتێ

بەو شکڵ و شێوەیەی.. کەخۆی ئەیەوێ

لەگەڵ هەموو خەڵکێکدا ..بێتەگۆ و 

لەگەڵیاندا بدوێ

وەلێ ئەوەی گرنگە و 

پێویستە بۆ هەموو شۆڕشگێڕێ

کەلەپێناو 

ئازادی و یەکسانی و

 خۆشی و  خۆشبەختیدا ..تێبکۆشێ و 

هەوڵی گۆڕینی .. دنیایەکی باشتر بدا

لەسەر ڕووی ئەم زەمینە

ئەویش ئەوەیە

کەبەدوای بەرژەوەندییە

 تایبەتییەکانی خۆیدا نەگەڕێ

خۆی کەڕ نەکا و 

گوێ لەترپە پاکەکانی..دڵی بگرێ

کە بۆ مرۆڤایەتی لێئەدا

دوای باقوبریقەکانی 

دنیای سەرمایەدار نەکەوێ.

وەرگێڕانی ئارام داود 
ڕۆمانی خۆشەویستی لە نامەکان 

لە ئولگا کانیپەرەوە بۆ ئەنتۆن چیخۆڤ 

٢١ ئەپریلی ١٩٠١ – مۆسکۆ 

دوێنێ شەو خەوم پێتەوە بینی ئازیزەکەم! 

ئەزانیت لە کوێ..؟

لەواگۆنی شەمەندەفەرێکدا  بەیەکەوە لەسەفەر 
دابووین. 

ماچت کردم، لەخەو ڕابووم.  

بەم زوانە دێیت ، وانییە؟ 

هەست دەکەم باش نیت، 

ئەمە هەستی بەردەوامی منە) هەردەم وا هەست 
دەکەم(.

نامەکەی دوێنێ وای پێوە دیارە. 

ئەنتۆنی ئازیز

تۆ دەتوانی لەگەڵما زۆرکراوە  وبێ پێچ و 
پەنا بیت. 

ئەوە بەتەواوی باشترە،  

لەوەی کەخۆت بێدەنگ بکەیت وهیچ نەڵێیت،

لەگەڵما سانا وکراوەتر بە

ئەمە زۆرباشترە لەوەی خۆتم لێبگریت و 
بێدەنگ بیت. 

لێم نەتۆرێی، زویر نەبیت، 

ئەگەر لەنامەکانما وا لەگەڵتا دەدوێم و 
خەمبارت دەکەم، 

بەاڵم منیش وا ئاسودە نیم ، 

کە هیچ چارەیەکی تر نەبێت

ئەچیت بۆ شار؟ 

کێ بۆ دیدەنیت دێت و هێزت لەبەر دەبرێت و 
بێتاقەتت دەکات.

ئاخۆ بەمزوانە لەگەڵ ئۆلکا میخایلۆفا 
هاوسەرگیری دەکەیت؟ 

ئەی مارەیەکەی چەندە)...(؟

سەگەکەت 
 Anton Tschechw -olga Knipper, Mein
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لە ئولگا کانیپەرەوە 
بۆ ئەنتۆن چیخۆڤ

 شیعری: ئیبراهیم هه ورامانی 

گه ر ده ته وێ،

 بزانیت ئه من كێم؟ 

له  بورجی ئیڤڵ

 شورای چین و

 ئه هرامه كانی میسر بڕوانه .

 گه ر ده ته وێ،

 بزانیت ئه من كێم؟ 

له  مناره  پێچاوپێچه كه ی سامه ڕا،

 باخچه  هه ڵواسراوه كانی بابل بڕوانه ؟

 گه ر من نه بام،

 نه  بورجی ئیڤڵ

 نه  شورای چین

 نه  ئه هرامه كانی میسر .

نه  باخچه  هه ڵواسراوه كانی بابل،

 نه  مناره  پێچاوپێچه كه ی سامه ڕا نه ده بوون.

 گه ر من نه بام،

 كه ی تۆ ده بویته  خاوه نی پاڵتۆی گه رم

 ملوانكه ی زێڕ، پوتی چه رم.

 گه ر من نه بام

 له  كوێ تۆ ده بویته  خاوه نی ئاوی شیرین 

كۆشكی به رز و جاده ی به رین.

 من ده زانم، تۆ ده زانی ئه من كێم.

 هه ر چاوه ڕێی ڕۆژێك دادبێ

 له گه ڵ ده سته ی هاوڕێیانما 

ته خت و تاجت هه پرون بكه م.

چاوپێکەوتن لەگەڵ نەجم محمەد، سرودبێژی مەراسیمەکانی یەکی 
ئایار و هەشتی مارس و ڕۆژی منااڵن ...

چەنــد ڕۆژێــک دوای بەرپاکردنــی ئاهەنگــی یەکــی ئایــاری )٢٠٢١( 
لــە شــاری ســلێمانی، )کۆمیتــەی مەراســیمی یەکــی ئایــار( هەڵســا 
ــە  ــەد(؛  ک ــە ســرودبێژ )نەجــم محم ــان ل ــی ڕێزلێن بەســازدانی کۆڕێک
ڕوخســاری هەمیشــە ناســراوی بۆنــە کرێــکاری و جەماوەریــەکان و 
بەتایبــەت هــی یەکــی ئایــارە. نــەوزاد بابــان بــەو بۆنــەوە هەڵســاوە 

بــە چاوپێکەوتنێــک لەگەڵیــا بــۆ ڕۆژنامــەی ڕەوت.

ــەدەی  ــی س ــەرەتای نەوەتەکان ــەر لەس ــان ه ــەی ڕەوت: بەڕێزت ڕۆژنام
بۆنــە  بیســتەوە، وەک کەســێکی شۆڕشــگێڕ و کۆمۆنیســت بەشــداری 
کرێــکاری و جەماوەریــەکان و مەراســیمەکانی یەکــی ئایــارت کــردووە و 
ســرودت وتــووە، ئەگــەر بکــرێ ڕوونکردنــەوەی خــۆت لەوبــارەوە بــدەی؟

نەجــم محمــەد: زۆر ســوپاس بــۆ ئــەم دەرفەتــە و بەســەرکردنەوەیە، 
مــن دیــارە لــە مەراســیمی ڕێــز لێنانەکەشــمدا، کەمێــک وە بەخێرایــی 
شــتێکم لــێ بــاس کــرد. لــە ڕاســتیدا هــەر لەســەرەتای گەنجیەتیمــەوە، 
هــەر لــەو کاتــەوە کــە فامــم کردۆتــەوە هەســتم کــردوە کــە دنیــا 
لــە  ســەرمایەداری  نیزامــی  چینایەتــی،  نیزامێکــی  نابەرابــەرە، 
ئارادایــە کــە ســتەم لــە کرێــکار و لــە چیــن و توێــژە زەحمەتکێشــەکان 
و لــە منــاڵ و لــە ژنــان دەکات، منیــش وەک ئەرکێکــی ئینســانی و 
چینایەتــی حــەزم کــرد لــە بــواری هونەریــەوە خزمەتــی خــۆم پێشــکەش 
بکــەم، بەتایبــەت کــە هەســتم کــرد هونەرمەندانێکــی زۆر لــە بــوارە 
جۆراوجۆرەکانــی عاتیفــی و خۆشەویســتی و هەروەهــا بــواری ســرودی 
نەتەوەییــدا هــەن، بــەاڵم لــە بــواری هونــەری کرێــکاری و چینایەتــی 

ــەن. ــەم ه ــی زۆر ک ــگێڕیدا هونەرمەندانێک و شۆڕش

چەنــد  ئێرانــدا(  کۆمەڵــەی  )لەنــاو  هەشــتاکاندا  لــە  دیــارە 
هونەرمەندێــک هەبــوون وەک )نەجمــی غواڵمــی( و )کاڵێی ئاتەشــی( و 
هەندێکــی تــر کــە لــەو کاتــەدا )کانونــی ئــەدەب و هونــەری کرێــکاری( 

و تیــپ وەیــا گروپــی )بانگەواز(یــان هەبــوو، وە خزمەتێکــی باشــیان 
کــرد و کاریگەریــان بەجێهێشــت تــا ســەرەتای نەوەتــەکان، بــەاڵم 

ــۆوە. ــەرە کاڵ ب ــەو هون ــەدوا ئ ــەوە ب ل

دەتوانــم بڵێــم لــە ســاڵی )١٩٩١( وە، تــا ئایــاری ئەمســاڵ )٢٠٢١(، 
ئــەوە بیســت و نــۆ )٢٩( ســاڵە مــن بەشــداری مەراســیمەکانم کــردوە، 
دیــارە ســاڵی وا هەبــووە کــە لــە ڕۆژێکــدا لــە چەنــد شــوێنی جیاجیــای 
ــە  ــن ل ــراوە و م ــیم بەرپاک ــادا مەراس ــەعاتی جیاجی ــە س ــاردا وە ل ش
ــردوە و ســرودم  ــداریم ک ــەم بەش ــە هونەرەک ــوێنەدا، ب ــەو ش ــوو ئ هەم
خوێنــدوە، نــەک هــەر لــە مەراســیمەکانی یەکــی ئایــاردا بەڵکــو لــە 
مەراســیمەکانی هەشــتی مــارس )ڕۆژی جیهانــی خەباتــی ژنــان( و 
)ڕۆژی منــااڵن( و لــە خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتیەکانیشــا بەشــداریم 
ــیارەتیەکی خــۆم،  ــەش وەک بەرپرس ــەوە، ئەم ــە هونەرەکەم ــردوە ب ک
کــە  بیروبڕوایــەی  ئــەو  و  کۆمۆنیســت  و  چــەپ  ئینســانێکی  وەک 
ــەر  ــم ه ــدا ب ــە ژیان ــەو ڕۆژەش ل ــا ئ ــی، وەت ــووە پێ ــم هەب قەناعەت

ــە. ــازە هونەری ــەو ڕێب ــم لەســەر ئ ــەردەوام دەب ب

ڕۆژنامــەی ڕەوت: لــە کاتێکــدا دەبینیــن هونەرمەندانــی تــر ئیمکانــات 
و داراییەکــی زۆر بەدەســتدەهێنن لەڕێگــەی هونەرەکەیانــەوە، تــۆ 
هەمیشــە خۆبەخشــانە هونــەری خــۆت پێشکەشــکردوە، پێمانخۆشــە 
ڕا و هەســتی ئێــوە بزانیــن دەربــارەی ئــەو مەراســیمە ســمبۆلیک و 

ــدرا؟  ــان ئەنجام ــۆ ڕێزلێنانت ــە ب ــەی ک بچوک

نەجــم محمــەد: دیــارە ئەمــە دووەمجــارە کــە مەراســیمی ڕێزلێنــان 
ــۆ  ــە ســلێمانی(ەوە ب ــار ل ــەن )کۆمیتــەی مەراســیمی یەکــی ئای ــە الی ل
مــن ئەنجــام دەدرێــت، مــن زۆر زۆر سوپاســیان دەکــەم، هەســتێکی 
بــەردەوام  ئینســان  وا دەکات  ئــەم رێزلێنانــە  خۆشــحاڵیم هەیــە، 
بێــت، شۆروشــەوقێکی زۆرتــری هەبــێ و هاندانێکــی گەوەرەیــە بــۆ مــن 
بەتایبــەت کــە ئــەم ڕێــز لێنانــە لەالیــەن کۆمەڵێــک ئینســانی چــەپ و 
کۆمۆنیســت و شۆڕشــگێرە و بەهەڵوێســتەوەیە. ئــەوە شــتێکی گەورەیــە 
و گرینگــە بەالمــەوە کــە ئینســان هێشــتا لــە ژیانــدا مــاوە و ڕێــز لــە 
هونەرەکــەی دەگیرێــت. ئــەم ڕێزلێنانــە بــە خەاڵتێکــی ئینســانی و 

ــم. مەعنــەوی گــەورە دەزان

ئامادەکردنی :   نەوزاد بابان
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  نووسین و سازدانی : دەیڤد سیلڤەربێرگ
  وەرگێرانی ئامادەکردنی لە ئینگلیزییەوە 

: عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(

دەقی مانیفێستی کرێکارانی لەشفرۆش

جــاران وا بیــر دەکرایــەوە کــە لەشفرۆشــیی ئاســتەنگێک 
بــەالی  ئێســتا  ژنــان.  ڕزگاری  ڕێــی  لەســەر  بێــت 
هەندێکــەوە، ئێمــە نوێنــەری خۆڕاگــری خەباتــی ژنانیــن 
ســەرمایەداریەداریدا-  و  باوکســاالریی  لەسیســتەمی 
ئەمەالنیکــەم بــاوەڕی ئــەو تاقمــە لەلەشفرۆشــەکانی 
سپیپێســتی، سیێکســواڵ، لــەش و ڕەگەزلێکچــووی لــەش 
ڕێکوپێکــن کەپێویســتییان نییــە لەگــەڵ کڕیارەکانیانــدا 
کرێکارانــەن  ئــەو  ئەمانــە  هەبێــت.  سێکســیان 
کەپرۆفایلــی ورشــەداری میدیاییــان پێشــکەش دەکــرێ 
هەڵدەڵێــن.  پیایانــدا  فیمینیســتی  ئایکۆنــی  وەکــوو 
)لەشفرۆشــی(زۆربەرینترە  بەاڵم«چەترەســوورەکە« 
یــاوەرە   : وەکــوو  دەگرێتەبــەر،  گــەورە  جەماوەرێکــی 
هاوژیــن  وەکــوو  ژنانــەی  و  )ئەوپیــاو  دەاڵڵچییــەکان 
بەکــرێ دەگیریــن(، خوشەویســتی کرێگرتــە، ســەماکەرە 
نمایشــکارانی  سێکســی،  ،زۆرانبازانــی  ڕووتــەکان، 
بــەردەم زوومــی کامیــراکان، مۆدیڵکارە ئەفســووناوییەکان 
و ئەکتــەرە کۆوێرەکانــی فیلمــی پــۆڕن و کۆمەڵێکــی زۆری 
جێنــدەر و ڕەگــەز و توانایــی تــر لەخۆدەگرێــت. کار 
هەمەچەشــنە  و  بەربــاڵو  و  ئێمەپانوپــۆڕ  شوناســی  و 
کــە  ئێمەیــن  سێکســیی.  چاالکــی  خــودی  بەئەنــدازەی 
لەســەر شــەقامەکان، لەیانــەکان، لــەژووری ئوتێلــەکان 
و ئاهەنگــی شــەوانی ژێرزەمینــەکان کار دەکەیــن. ئێمــە 
خەونــەکان دەهێنینــە دی بــۆ ئــەوەی جێگایەکمان هەبێت 
تیایــدا بخەویــن. ئێمــە لــە بازارێکــدا بازرگانــی دەکەیــن 
کەسیاســەتمەداران و پۆلیس بەردەوام لەپێناو«بەرگری 
لەشــکۆ و ســەالمەتی خۆمان«دەیســووتێنن. ئێمەپاژنــەی 
ــە  ــر. ئەم ــمان بەرزت ــەرزە و دڵەڕاوکێش ــان ب پێاڵوەکانم
کۆمەڵــێ چیرۆکــی هەنســکداری لەشفرۆشــانی دڵشــکاو 
لەژێرخانــی  لەژیــان  گەواهینامەیەکــە  ئەمــە  نییــە. 
گوتــاری سێکســواڵێتییەوە،لەگۆرانی کەنارییەکانــی نــاو 
کانەخەڵــووزە بەردەکانــی ســێکس و جێنــدەر و چیــن 
ــە  ــەکان. ڕەنگ ــەز و خــاوەن پێداویســتییە تایبەت و ڕەگ
داوای  بــەاڵم  بکەیــن،  ســەما  مێزەکــە  لەســەر  ئێمــە 

بەردەواممــان ئەوەیــە کــە لەبــەر مێزەکــە دابنیشــین. 

کرێکارانی لەشفرۆشی جیهان، یەکگرن!

ئەمە مانیفێستی کرێکارانی لەشفرۆشانە.

هەبــوون زەحمــەت  فــرە  وشــەیەکی  : چەنــد   تێبینــی 
بــۆ وەرگێڕانیــان  کــە  ســەرەوە  کورتــەی  دەقــە   لــەم 
 کــوردی ئاســان نەبــوو، چونکــە هاوواتایــان لــە زمانــی
 کوردیــدا بوونــی نییــە. بــەاڵم هەوڵمــداوە وشــەی زۆر
 نزیــک لەواتاکەیــان دابنێــم. سوپاســی زۆرم بــۆ هاوڕێــم
وەرگێڕانــەدا بــەم  کــە  قاســمیانی)کاکە(   ســڵێمانی 
چــووەوە و هەنــدێ ســەرنج و تێبێنــی بەســوودی پێــب

                             ەخشــیم.

دەقی دیدارەکە
زۆر بــە دەگمــەن خوێنــەری کــورد و ڕۆژئــاوا چانســی 
و  پەخشــان  و  شــیعر  خوێندنــەوەی  ئەزموونکردنــی 
بینینــی ئــەو وێنــە هێڵکارییانەیــان هەیــە، کــە لەالیــەن 
کرێکارانــی لەشفرۆشــەوە)کرێکارانی کــردە شــینەکان( 
 ،٢٠١٩ ســاڵی  لــە  بــەاڵم  کێشــراون.   و  نووســراون 
دوو ئەنتۆلۆجیــا لەیــەک مانگــدا بــاڵو بوونــەوە، کــە 
و  بەدگۆیــی  ســەر  خســتۆتە  تیشــکیان  بروسکەئاســا 

بەربــاڵو. بەدحاڵیبوونێکــی 

ئەنتۆڵۆجیــای   ، لەشــفرۆش  کرێکارانــی  مانیفێســتی 
کرێکارانــی  لەالیــەن  کــە  هونــەری  کاری  و  نووســین 
لەالیــەن  و  الپەڕەیــە   ١٠٤( نووســراون  لەشفرۆشــەوە 
ــەی  ــەوە، ک ــاڵو کراوەت ــەوە ب ــی تۆرنتریی دەزگای پەخش
ــردووە و هەروەهــا هەســتڵینگ  کاســیرەر سەرپەرشــتی ک
ــفرۆش  ــی لەش ــیعری کرێکاران ــای ش ــرس ، ئەنتۆلۆجی ڤێ
)١٩٢ الپەڕەیــە و لەالیــەن دەزگای پەخشــی ئارســناڵ 
پاڵــپ، باڵوکراوەتــەوە، ئەمبــەر داون و جەســتن دەچــارم 
سەرپەرشــتیان کــردووە. ئــەم نووســینانەی لەالیــەن ئــەو 
ــواری لەشفرۆشــیدا ئیــش دەکــەن  کرێکارانــەی کــە لــە ب
و نووســراون و لــەم کتێبــەدا بــاڵو بوونەتــەوە، بــەوە 
بــۆ  ناکــەن  فەراهــەم  ســەکۆیەک  کــە  دەناســرێنەوە 
کاری  بێهاوتایــی  و  نزمــی  و  بــەرزی  دەربــارەی  دوان 

لەشفرۆشــی.

مانیفێســتی ئەدەبــی کرێکارانــی لەشفرۆشــان بــە بیســت 
هونەریــی،  کاری  و  شــیعر  و  کورتەڕۆمــان  شــەش  و 
بــەوە دەرخســتنی نووســین و داهێنانــی هونــەری ناســک 
و بــاوەڕی تایبــەت بــە کرێکارانــی کــردە شــینەکانی 
کەنــەدا و ئەمریــکا و ئوســترالیایە. ئــەم ئەنتۆلۆجیایــە 
ــە و لەمانگــی تشــرینی  ــاوەری هەی ــە جەم ســەلماندی ک
یەکەمــەوە تــا ئێســتا ئــەو ١٠٠٠ دانەیــەی کــە چــاپ 

بووبــوو، فرۆشــرا و لەکتێبخانەکانــدا نەمــا.

ســایتی گۆڤــاری )NOW( کەوتــە گفتوگــۆ و قســەکردن 
لەگــەڵ کــەی کاســیرەری تەمــەن ٢٢ ســاڵ، ژنــە شــاعیری 
لەشــفرۆش لــە شــاری ڤانکووڤــەر کــە بــۆ مــاوەی هــەژدە 
مانگیــش لــە شــاری تۆرۆنتــۆی کەنــەدا ژیــاوە، دەربــارەی 
ئــەوەی چــی هانیــدا بۆیەکەمجــار ئــەو ئەنتۆڵۆجیایــە 

لەخۆیــدا  ئازایەتییــەی  ئــەو  چــۆن  و  بکاتــەوە  بــاڵو 
ــک کەلەســەر ســتەیجی شــاری  ــردەوە کاتێ بەرجەســتە ک
تۆرۆنتــۆ کراوتــر دەربــارەی گــەڕان و کاری لەشفرۆشــی 
خۆیــان دەدوا و هەورەهــا خۆیــان زیاتــر لــە چ دەقێــک 

لــە مانیفیســتی ئەدەبــی کــردە شــینەکاندا دەبیننــەوە.

ئــەو  سەرپەرشــتی  ویســتت  بــۆ   : نــاو  ســایتی 
بکەیــت؟ ئەنتۆلۆجیایــە 

کــەی کاســیرەر : کاتێــک وەک کرێکارێکــی لەشــفرۆش 
کەوتمــە  کراوەییــەوە  بەوپــەڕی  و  دەرەوە  هاتمــە 
قســەکردن لەگــەڵ خەڵــک، ئــەو شــتە گەورەیــەم بــۆ 
دەرکــەوت ئــەوە بــوو کــە خەڵکیکــی زۆر لێــم نزیــک 
دەبوونــەوە و سوپاســیان دەکــردم کــە لەوبــارەوە قســان 
کرێــکاری  ئەوانیــش  کــە  دەگوتــم  پێیــان  و  دەکــەم 
لەشــفرۆش بوونــە و بــەاڵم هەرگیــز ئــەو واقیعــەی ژیانی 
خۆیــان لەگــەڵ کەســدا بــاس نەکــردووە. مــن ئەمــەم 
چەندیجــار گوێــم لێبــووە. بۆیــە منیــش ویســتم ڕێگایــەک 
باســکردنی  بەکارهێنانــی  بــە  ئەویــش  بدۆزمــەوە، 
الیەنــی تایبەتــی ژیانــی خــۆم تــا یارمەتــی خەڵکانــی 
چیرۆکەکانــی  ئەوانیــش  ئــەوەی  بــۆ  بــدەم  تریــش 
ــەی  ــەم، بیرۆک ــەم بیرۆکەی ــش ئ ــەوە. منی ــان بگێڕن خۆی
ئەنتۆلۆجیــای کرێکارانــی لەشفرۆشــم بــۆ دەزگای چــاپ و 
پەخشــی تۆرنتــری )کــە دوو بنکــەی هەیــە کــە یەکیــان 
لــە پۆرتالنــدی ئەمریــکا و ئەویتریــان لــە هەرێمــی 
بــە  ناســراوە  کــە  کەنەدایــە(  کۆڵۆمبیــای  بریتیــش 
چاپکردنــی کتێــب دەربــارەی فــرە هاوســەری و پەیوەنــدی 
ئەلتەرناتیڤانــە، بــاس کــرد. خۆشــبەختانە ئەوانیــش 

وتیــان کــە دێنــە پشــت ئــەم پڕۆژەیــەوە.

ــاو : تــۆ وەک کرێکارێکــی لەشــفرۆش کاتێــک  ســایتی ن
دەربــارەی  بوویــت  کــراوە  زۆر  دەخوێنــدەوە،  شــیعرت 

ژیانــی خــۆت، ئــەو پرۆســەیە چــۆن بــوو؟

کــەی کاســیرەر: تــا ڕادەیەکــی زۆر لەســەر شــانۆ و لەنــاو 
قســەکردن بــۆ خەڵکــدا گــەورە بوومــە. دوای ئــەوەی 
بــووم بــە کرێــکاری لەشــفرۆش چەنــد ســاڵێکی بــرد 
تــا کەوتمــە نووســین . کاتێکیــش لــە ســاڵی ٢٠١٦ لــە 
ــۆ  گروپــی )شــیعری ســاڵم Slam Poetry(ی تۆرۆنت
بیتــش  چاڕڵــی  سەرپەرشــتیارەکەمان  بــووم،)**( 
پێیگوتــم )پێمباشــە لەســەر ئەزموونــی لەشفرۆشــیش 
بنووســیت، ئەگــەر پێتخۆشــە و ئاســاییە بەالتــەوە.( 
ئــەو  هاتنــە  ئەوانــەی  زۆر  خەڵکانێکــی  زۆربەیجــار 
بــوارەوە لەالیــەن کۆمەڵگــەوە ڕووبــەڕووی تووندتیــژی و 
گۆشــەگیری بوونــەوە، بــەاڵم جێــی سەرســوڕمانە ببینیــن 
بینــەران یــان گوێگــران نــە ڕقیــان لێــم دەبێتــەوە و 
ــارەی  ــیعرێک دەب ــێ ش ــە، کات ــەی تێدای ــان کێن ــە دڵی ن

ئەزموونــی لەشفرۆشــی خــۆم دەخوێنمــەوە.

ســایتی نــاو : چ دەقێــک لەنــاو مانیفێســتی ئەدەبــی 
لەشفرۆشــان لەدەقەکانــی تــر زیاتــر ڕوحــی دوانــدووی، 

ــان چێژبەخــش بێــت؟ ــز ی ــان بەهێ جــا چ ســورپرایز ی

کــەی کاســیرەر : بــەالی منــەوە دەقێــک کــە قایلمەنــدی 
لــە  بــوو  بریتــی  بــووم  ئالــوودەی  و  بــوو  شەخســیم 
شــیعری )ڕۆژێــک( کەلەالیــەن ســترۆبێرییەوە نووســراوە. 
واز  ڕۆژێــک  چــۆن  کــە  ئەوەیــە  دەربــارەی  شــیعرەکە 
لــە کاری لەشفرۆشــی دێنێــن و ســەرباری شــتگەلێکی 
ــانێکی  ــەڵ کەس ــت – لەگ ــش بێ ــا زۆر خراپی ــاش – ب ب
ســەیر،گەڕۆک، بێتوانــا، لــەش بە تاتوو نەخشــێنراوەوە 
بەرخــورد دەکــەن. ئەمــە ئــەو ئەرکەیــە کــە زۆرتریــن 
سەربەســتییان تێیــدا هەیــە. هەروەهــا دەشــزانم ئــەو 
هەســتەش ناســینەوەی ئەوەیــە کــە کارێکــی تــر نابینــم 
ــەم  ــم بک ــا کۆنتڕۆڵــی ژیان ــەوەم پێببەخشــێ ت ــواری ئ ب
ــەر  ــری لەس ــۆ پێداگ ــکات ب ــاوەاڵ ب ــم ئ ــە دەســت و پێ ک
باشــبوونەوە و شــیعر و ئــەو پارەیــەی کــە پێویســتمە بــۆ 
ژیــان، پەیــدای بکــەم. لــە فرۆشــگایەک ئیشــم دەکــرد و 
بەهــۆی ترســی دەســتدرێژییەوە کــە بەوهۆیــەوە ترســام 
بگەڕێمــەوە بــۆ ســەرکار،دەرکرام. ئەمــەش ڕێــک وەک 
ســترۆبێریش دەنووســێ ڕەنگــە ڕۆژێــک وازبێنــم ، بــەاڵم 

ئێســتا کاری لەشفرۆشــی دەکــەم.

 

کــە  ناڕەحەتیتــە  جێــی  چەنــد  ئایــا   : نــاو  ســایتی 
دەبینیــت کرێکارانــی لەشــفرۆش بەپێــی پێویســت لــە 
کەنــەدا و ئەمریــکا لــە بوارەکانــی هونــەر و ئــەدەب 

ناکرێــن؟ نوێنەرایەتــی 

کــەی کاســیرەر : ئــەوە لــە هەمــوو جێگایــەک بەپێــی 

پێویســت نوێنەرایەتــی ناکرێــن. زۆر زەحمەتــە بــۆ ئێمــە 
باســی چیرۆکەکانــی تــرس لــە پاشــقوول و تووندوتیــژی 
هۆیەکانــی  و  میدیــا  بکەیــن.  دەســتگیرکردنمان  و 
تێیدەگــەن.  بەدروســتی  دەگمــەن  بــە  ڕاگەیاندینیــش 
جارێکیــان دەبووایــە لــەدەرەوەی خانــووی هاوماڵەکــەی 
پێشــووم دابنیشــم، چونکــە دەیانویســت ســەیری فیلمێــک 
بکــەن کــە کرێکارانــی لەشــفرۆش بەناشــرینی دەردەخســت 
و ئازاریــان دەدان. بۆیــە پێمخــۆش نەبــوو تەماشــای ئــەو 

ــەم. ــی بک ــەی کاری لەشفرۆش ــۆرە دیمەنان ج

ســایتی نــاو : دەتەوێــت خوێنــەر دوای خوێندنــەوەی 
دەربــارەی  چــی  لەشفرۆشــان،  ئەدەبــی  مانیفێســتی 

بێــت؟ فێــر  لەشــفرۆش  کرێــکاری 

کاری  کــە  کەســانەی  ئــەو  بــۆ   : کاســیرەر  کــەی 
لەشفرۆشــی ناکــەن، دەمەوێــت ئــەوە بزانــن کــە توانــای 
و  چۆنــن  چیرۆکەکانمــان  جیــاوازی  و  فراوانبوونــەوە 
چــۆن گۆشــەنیگاکانمان تێکەڵــی یەکتــر دەبــن و ســێبەر 
دەخەنــە ســەر یەکتــر. بــۆ ئەوانەشــی کــە کرێــکاری 
لەشفرۆشــن، دەمەوێــت ئــەوە بزانــن کــە چەندیــن دەزگای 
دەیانەوێــت  و  ئامــادەن  هــەن  باڵوکردنــەوە  و  چــاپ 
لەگــەڵ ئەوانــدا ئیــش بکــەن و جەماوەرێکیــش هەیــە 
ــی  ــە کرێکاران ــت ک ــتانە بێ ــەو ش ــت گوێبیســتی ئ دەیەوێ

دەیلێــن.)***( شــینەکان  کــردە 

ئامــادەی   دوو پەراوێــز عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( 
کــردووەن.

وشــەیەکی  وەک  لەشــفرۆش  بــری  لــە  ویســتم   )*(
ناگونجــاو )کــردە شــین( دابنێــم ئەویــش وەک ئاماژەیــەک 
بــە ســایتە شــینەکان، بــەاڵم دواتــر هاتمــە ســەر ئــەوەی 
لــە  گوزارشــت  بێپەردەتــر  و  ڕوونتــر  لەشــفرۆش  کــە 

دۆخەکــە دەکات وەک خــۆی بهێڵمــەوە.

پێشــبڕکێیەکی  جــۆرە   Slam Poetry  )**(
لــە   ١٩٨٦ ســاڵی  لــە  یەکەمجــار  کــە  شــیعرییە 
ئەمریــکا ســەریهەڵدا و مــارک ســمیس یەکــەم شــاعیر 
بــوو کــە ئــەم هونــەرەی گرتەدەســت. کــە شــاعیرەکان 
بــە نۆبــەت شــیعرەکانیان زارەکییانەبــە ئامادەبوونــی 
خەڵــک و گوێگــر و دادوەر، دەخوێننــەوە. کــۆڕی ئــەم 
ســتایڵە لــە شــیعر وتــن بــەزۆری لــە قاوەخانــەکان و 
هەندێکجــار چێشــتخانەکان دێنــە ســازکردن، شــاعیر 
ــت  ــەکار دەهێنێ ــن ب ــان و ئاخاوت ــی زم ــوو تواناکان هەم
بــۆ ئــەوەی ســەرنجی گوێگــر بــۆ شــیعرەکەی ڕابکێشــێت، 
ــیعری  ــی ش ــیعرییە تایبەتمەندییەک ــێوازە ش ــۆرە ش ئەمج

خۆرئاوایــە.

)***(کــەی کاســیرەر شــاعیرێکی زارەکیــی و قســەکەر 
و ڕێکخــەر و هەڵســوڕاوە.

ی   ٢٧  )NOW( گۆڤــاری  ســایتی   : ســەرچاوەکان 
٢٠١٩ دووەمــی  تشــرینی 

https://nowtoronto.com/culture/ 
books-culture/a-whores-manifesto-

kay-kassirer-sex-work

https://www.amazon.ca/
Whores-Manifesto-Anthology-Writ-
i ng -A r twork /dp /1944934898

هەرگیــز هەســتم بــە هــەژاری و دەســت کورتــی و 
ــم  ــەی گوێ ــەو ئێوارەی ــوو، تــا ئ ــان نەکردب ماڵەوەم
لــە دەنگــی باوکــم بــوو بــە دایکمــی دەگــووت : 
چیتــر  هەبێــت،  پاســکیلێکمان  ئەگــەر  ژنەکــە. 
بچــم  ئۆتۆمبیــڵ  ســواری  بــە  نــاکات  پێوســیت 
بــۆ ســەرکار، کرێــی ئــەم ســەرو ئەســەرمان بــۆ 
دەگەڕێتــەوە. _ خەمــت نەبێــت، تــۆ پاســکیلەکە 
بکــڕە، مــن خــۆم ســبەینێ بــە حاجــی (زەینــەب) 
دەڵێــم کــە بــۆ ســەرمانگی داهاتــوو تەنهــا نیــوە 
تــۆ  بەاڵم...ئایــا  دەدەینــێ.  خانووەکــەی  کرێــی 
ئــەو  ڕۆژ  هەمــوو  ماندوویەتــە،  بــەو  دەتوانیــت 
ــەرکار؟  ــە س ــا دەگەیت ــت ت ــژە بگری ــگا دوورودرێ ڕێ
باوکــم یــەک دووجــار کۆخــی و وەاڵمــی دایکمــی 
کڕینــەم  پاســکیل  ئــەم  چیرۆکــی  نەداوەیــەوە. 
دەمێــک بــوو لــە دەمــی باوکمــەوە بیســتبوو، بەاڵــم 
وادیــارە ئەمجارەیــان بــۆ مەبەســتی بژێــوی ژیانمــان 

پێوســت بــوو پاســکیلەکە بکڕێــت. بــە ئاســپایی 
ــی  ــەوە وت ــە نیگەرانیی ــم ب ــەژوورا. دایک ــرد ب خۆمک
: تــا دونیــا تاریــک دانەیــەت ناگەڕێیتــەوە مــاڵ. 
لەســووچێکی ژوورەکــە دانیشــتم، دایکــم نانێکــی 
لەماســت  پــڕ  جامێــک  لەگــەڵ  تەڕکــرد،  تیــری 
ــا هەســتم  ــان خواردن ــەڵ ن ــا. لەگ ــی دان لەبەردەمم
ــدا کــە  ــا بڕیارم ــەدڵ خۆم بەشــەرمەزاری دەکــرد، ل
هەمــوو  و  بکــەم  باوکــم  هــاوکاری  بــووم  گــەورە 
ڕۆژ بچــم بــۆ ســەرکار. باوکــم لەســەر جێگەکــەی 
ڕاکشــا، منیــش بەتەنیشــت دایکمــەوە دانیشــتبووم، 
لەنــاکاو بیرۆچکەیــەک هاتــە مێشــکم و بــە دایکــم 
دوکانــەکان  و  چایخانــە  دەچــم  ســبەینێ   : وت 
ناگەڕێمــەوە  نەدۆزمــەوە  کارێــک  تــا  دەگەڕێــم 
مــاڵ!. دایکــم بــە ڕووخۆشــییەوە وەاڵمیدامــەوە : نــا 
ــت کار  ــت، ناتوانی ــتا منداڵی ــۆ هێش ــۆم ت ــوڕی خ ک
بکەیــت. _ ئــێ خــۆ (عــادل) میمکــزام هاتەمەنــی 
خۆمــە و شــاگردی چایخانەیــە... + باشــە کــوڕم... 
جــارێ تــۆ بخــەوە بــۆ ســبەینێ خــوا کەریمــە... 
ــدوو  ــوو، مان ــم زۆرکردب ــی پێ ــاری تۆپ ــەو ڕۆژە ی ئ
بووبــووم و خــەوم دەهــات، ســەرم نایــە نــاو کۆشــی 
ــەر  ــم وت : ئەگ ــە دایک ــەدەم خــەوەوە ب ــم و ب دایک
مــن و باوکــم ئیــش بکەیــن دەتوانیــن پارەیەکــی 
بــاش پاشــەکەوت بکەیــن، لەمــاوەی یــەک ســاڵ 
ــن  ــەک بکڕی ــن خانووەی ــن دەتوانی ــد دەبی دەوڵەمەن
و لــە کرێچییەتــی ڕزگارمــان بێــت. دایکــم دەســتی 
خانووەیەکــی  ئەگــەر   : وتــی  داهێنــاو  بەســەرم 
خــۆت  تایبەتــی  ژووری  تــۆش  هەبێــت،  خۆمــان 
دەبێــت، منیــش چێشــتنگەیەکی گــەورەم دەبێــت ئــەو 
ــر  ــم. ئیت ــۆ ڵێنێ ــتان ب ــم چێشــتی خۆش کات دەتوان
لێکــەوت،  خــەوم  چۆنچۆنــی  نازانــم  شــەوە  ئــەو 
گەورەمــان  خانووەیەکــی   : خەونمــا  لــە  بەاڵــم 
باخچەیەکــی  و  مــەزن  حەوشــەیەکی  هەبــوو، 
باوکــم  پاســکیلەکەی  بــە  تێدابــوو،  خنجیالنــەی 

دەســووڕامەوە و یارییــم دەکــرد!

جەالل قادر

 

 وەختێ تۆ گڕ لە شەقام بەر دەدەی
 ئەوکاتەی تۆ ئەتەوێ پەرچەم بنووسی 

من دەبم بە وشەی
 دەبم بە بۆیەیی سووری برسییەکان

 بە گژ دیوارەکاندا دێمەوە و
 چارەی بانگەشە سواوەکان ڕەشدەکەم و

 ئەو بانگەشانەی جوانی تۆ
 بۆسەرمایە

 لە بازارەکان هەڕاج دەکەن
 سروودی هەستانەوە دەپرژێنم و

 وێنەی مشتی تۆ
 ئەرێ تۆ ئەی ژن ،ئەی کرێکار 

لەشەفەقی سروودی ئازادیدا دەکێشم
 ئەو مشتەی مانیفێستی یاخییەکانە
 ئەو مشتەی مشتی هەموو دەستەکانە

 دەســتێ کەلەپجــە لــە دەســتی دەرگاکان 
دەکاتــەوە 

دەستێ لەچکی ڕەشی زیندان ڕادەماڵێ و

 ماڵ دەکا بە باخچە و عیشق دەچنێتەوە
 ئەو تفەنگانە بێدەنگ دەکەی

 تاریکی لە منارەکانەوە دەبارێنن
 قەاڵیەک دروست دەکەی

 لە خۆت، لە من ، لە هەموومان
 .... تۆ رۆزایەکانی خیابان و

 منیش ئۆژینەکانی سروود
 چەند جوان و خۆشن

 ئەو گۆرانیانەی بە توڕەییەوە دەچڕێن ، 
چەند شە قام هەژێنە

 کاتێ سروود دێتە گۆ 
٭دەساڵتدار ڕزگارمان ناکەن
 نە شا نە شێخ نە ئاسمان
 با خۆمان بۆ ڕزگاری ڕابین

 ئەی چینی بەرهەم هێنەران٭ 

فوئاد عەزیز ٢٠٢١
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سازدانی : جەماڵ کۆشش
مەشــخەڵ لێدەکــەم  دەستخۆشــیت  کۆشــش:   جەمــاڵ 
ــە و دەروازەی ــی نایاب ــەت، کتێبێک ــەم کتێب ــۆ ئ ــان ب  گی
 بــەڕووی زۆر ڕەهەنــدی ئەدەبــی کرێکاریــدا کــردەوە. بــا
 لەســەرەتاوە شوناســێکی کلتووریــی بــە کتێبەکــە بدەیــن،
ــی ــای جوان ــگ و ئایدی ــە فەرهەن ــە ل ــەم کتێب ــگای ئ  جێ

کرێکارانــدا کــوێ دەگرێــت؟

عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( : ســەرەتا ســوپاس بــۆ تــۆی 
ئازیــز هــاوڕێ جەمــاڵ. کتێبــی )ئەنتۆڵۆجیــای شــیعری 
کرێکاریــی کــوردی( وەک تاقــە هــەوڵ و یەکەمیــن هــەوڵ 
بارســتاییەکی  شــەنوکەوکردنی  کۆکردنــەوەو  لەبــواری 
گــەورە لــە شــیعری کرێکاریــی، هەنگاوێکــە بەئاراســتەی 
شــوناس بەخشــین بە ڕۆڵ و کارکردی شــیعر و فەرهەنگی 
کرێکاریــی لــە ئاســتانەی ڕەخنــەی ئەدەبــی مارکسیســتی. 
لــە دوو ئاســتدا ببینرێــت.  ئــەم هەوڵــە دەتوانرێــت 
ئــەو  ئاســتی یەکــەم خوێندنــەوە و گردوکۆکردنــەوەی 
وەک  کــە  کرێکارییــە  شــیعری  گەورەیــەی  بارســتاییە 
نێــو قــەدی  لــە گۆشــە و  وابــوو و  نــاو دڕک  ئــاردی 
هێنراونەتــە  کتێبەکانــەوە  و  گۆڤــارەکان  و  ڕۆژنامــە 
دەرەوە وەک ســەرچاوەیەکی ڕەخنەیــی ئەدەبــی گرنــگ 
و بێهاوتــا دەتوانێــت ببێتــە پشــت و پەنایەکــی بەپیــت 
بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە بزووتنــەوەی ئەدەبــی مارکسیســتیی و 
کرێکاریــی. ئاســتی دووەم  خوێندنــەوە و تاوتوێکردنیان 
و  قۆناغەکانیــان  تایبەتمەنــدی  دیاریکردنــی  و 
ــک  ــراوە. یەکێ ــتە ک ــان ئاراس ــا تیشــکی ڕەخنەی هەروەه
لــە خاڵــە الوازییەکانــی ڕەخنــە و لێکۆڵینــەوەی کــوردی 
لــە ســی ســاڵی ڕابــردوو ، فەرامۆشــکردنی ئــەم میتــۆدی 
ڕەخنەییەیە لە خوێندنەوەی ئەدەب و شیعری کوردیی . 
بەدەســتەوەگرتنی میتــۆدی ڕەخنــەی ئەدەبــی مارکسیســتی 
و هێنانــە بەرچــاو و خوێندنــەوەی پانتاییەکــی فــراوان 
لــە ئەدەبیاتــی کــوردی لەمــاوەی ســەدەیەکدا ئــەو هێــز 
وگــوڕە بــە ئەدەبیاتــی رادیــکاڵ دەبەخشــێت کــە بتوانێــت 
ــە و  ــە ڕەخن ــووری خــۆی ل شوناســی خــۆی، شوناســی کلت
لێکۆڵینــەوەی ئەدەبیــدا بــدات و لەویشــەوە جێوڕێــی 
خــۆی لــە جوانناســی چینایەتــی کرێکارانــدا بگرێــت. بــێ 
خوێندنەوەیەکــی ســەرتاپاگیر و هەمەالیەنــەی ئەدەبــی 
کــوردی ناتوانیــن پەنجــەش بخەینــە ســەر ئاریشــەکانی 
ــەم نێوەشــدا ئەدەبــی کرێکاریــی  ئــەو بزووتنەوەیــە و ل
و شۆڕشــگێرانە بەرەوپێــش ببەیــن. بەرجەســتەکردنەوەی 
لەڕێگــەی  وەک  کرێکاریــی  ئیســتاتیکای  ئایدیالــی 
دەتوانێــت  کــراوە،  لەســەر  ئیشــی  کتێبــەوە  ئــەم 
ببێــت بــە بــەردی بناغــەی گەلــێ کاری گرنگــی تــر 
کەلەداهاتــوودا ڕەخنــەی ئەدەبــی مارکسیســتی بەنیــازە 
چــاپ و باڵویــان بکاتــەوە. لــەم گۆشــەنیگایەوە ئەگــەر 
پانتایــی فەرهەنــگ و ئایدیــای جوانــی کرێکاریــی ، 
پەیوەســتبوون  دەق،  بنەڕەتییەکانــی  لەڕەگــەزە  جگــە 
بــێ بــە جەنگــە چینایەتییــە گەورەکــەی کرێــکاران، 
ئــەوا ئــەم کتێبــە دەتوانێــت شانســی ئــەوەی هەبێــت 
ــەی  ــە ناوازان ــەو کتێب ــانی ئ ــزی پێشــەوە، شانبەش لەڕی
تــر بوەســتێت و پشــکی ئــەو شــانازییەی بــەر بکەوێــت.

 جەمــاڵ: کۆشــش: بــا لەڕەهەنــدی گەشــەی ئیســتاتیکا
 و روحــی کۆمەڵگــەوە ســەرنجی بدەیــن، پــێ بەپێــی
و کرێــکاران  چینایەتــی  قــەوارەی   پەرەگرتنــی 
و دیــدگا  کۆمەاڵیەتــی،  هێزێکــی  وەک   دەرکەوتنــی 
ــیعری ــە ش ــوێ ل ــانێکی ن ــتاتیکای ئینس ــەرخان و ئیس  س
 کوردیــدا بــە شــێوەیەکی نەخەمڵیــو خــۆی گەاڵڵــە دەکات،
و زەوی  لــە  ئینســان  کۆمەڵێــک  داماڵینــی   مەســەلەی 
 گــەورە بوونــی نــەوەی نــوێ لــە شــارەکاندا،) جگــە لــە
ــەت دەکاتــە ــی مالکیی ــە نێوبردن  پرســیارەکانی تــر(، ل
 پرســیارێکی گــەورە، بــە بۆچوونــی تــۆ ئــەم پرســە لــە
چ شــێواز و فۆرمێکــی بێــدادی شــاعیراندا بەرجەســتەیە؟

لــە  بــاس  کاتێــک   : سڵێمان)مەشــخەڵ(  عەبــدواڵ 
ئــەوە  لەســەر  پێشــوەخت  ئێمــە  دەکەیــن،  جوانناســی 
جێــی قسەوباســی  شــیعرانەی  ئــەو  کــە  بڕاوینەتــەوە 
بنەمــا  و  ڕەگــەز  هەڵگــری  و  شــیعرن  ئێمــەن، 
گۆشــەنیگایەوە  لــەم  شــیعرین.  ئیســتاتیکییەکانی 
بــۆرژوازی  تەقلیــدی  ئیســتاتیکای  بــە  خۆبەســتنەوە 
ڕەنگــە نەمــان گەێنێتــە شــوێنی مەبەســت. ئێمــە وەک 
ڕەخنەگرانــی ئەدەبــی مارکسیســتیی شوناســی جوانناســی 
ــن و  ــەوە دەبینی ــدگا چینایەتییەک ــیعر لەدی ــان ش دەق ی
دەخوێنینــەوە. ڕەخنەگــر بــۆ ئــەوەی دەقێــک بخوێنێتــەوە 
دەبێــت بنکــۆڵ و دیقەتــی ورد بــکات لــەوەی کە ئەو دەقە 
تــا چەنــد لــە بەرژەوەنــدی چینایەتــی کرێکارانــە دژ بــە 
ســەرمایەداری. ئیســتاتیکای مارکسیســتی شــتێک نییــە 
لــەدەرەوەی جیهەتگیریــی دەق بــۆ خەباتــی چینایەتــی، 
لــەم ڕوانگــەوە دەقەکانــی نێــو ئــەم کتێبــە دەتوانــم 
چینایەتیــن.  ئیســتاتیکای  کۆدەکانــی  هەڵگــری  بڵێــم 
پرۆلیتاریــادا.  ئەدەبــی  بزووتنــەوەی  لەپانتایــی 
ئــەم دەقانــە توانیویانــە بەســەر پــردی  نووســەرانی 
و  دەقــەکان  نێــوان  ئۆرگانیکیــی  لێکهەڵپێکرانــی 
فەرهەنگــی چینایەتــی کرێکارانــدا بپەڕنــەوە. بــەاڵم 
نووســەران  حیزبــی  و  قۆنــاغ  و  هەلومــەرج  ناشــکرێ 
نەگریــن  لەبەرچــاو  دەقنووســەکان  ئایدیۆلۆژیــای  و 
کەنــەک هــەر هەندێکیــان کرێکاریــی نیــن، بەڵکــو ڕەنگە 
بەناوهێنانــی کرێــکار و خەباتــی چینایەتــی تووشــی 
نیگەرانیــی و دڵەڕاوکێــی و تەنانــەت شــێتگیرییش ببــن. 

مەســەلەی نــان بــۆ کرێــکار و ئەدەبەکەشــی ڕۆژگارێــک و 
تەنانــەت ئەمــڕۆش مەســەلەی بنەڕەتییــە لــە خەبــات. 
دەســتکۆتاکردنیان  و  زەوی  لــە  ئینســانیش  داماڵینــی 
لــە ســەرچاوەی بژێــوی و دەرامەتــی ژیــان لــە چەنــد 
بــە  بووبــوو  کوردســتان  کۆمەڵگــەی  مێــژووی  دەیــەی 
ئەمــری واقیــع و کۆچکردنــی جووتیــاران بــۆ شــارەکان 
و دروســتبوونی هێزێکــی یەدەکــی گــەورەی بەرهەمهێنــان 
ســەرچاوەی  بــە  زیاتریــان  هۆشــیاربوونەوەی  و 
نەگبەتییەکانــی ژیانیــان کــە موڵکایەتــی تایبەتــە، 
ئــەو دەربیچەیەیــە کــە ئەدیبــان و شــاعیرانی کرێکاریــش 
و  کردۆتــەوە  بەرجەســتەیان  بەرهەمەکانیانــدا  لــە 
ــەم بەرجەســتەکردنەوەیەش  ئیشــیان لەســەر کــردووە. ئ
دراوە.  نیشــان  ڕوانگــەوە  دوو  لــە  بڵێێــن  دەتوانیــن 
ــەی  ــی. دوو ڕوانگ ــی – ئایین ــەی نەتەوەی ــەک : ڕوانگ ی
یــەک  مێــژووی  لــە  بۆیــە  جــا  هۆشــیار.  کرێکارانــی 
و  بــەرز  گەلــێ  کــوردی  کرێکاریــی  ئەدەبــی  ســەدەی 
نزمیــی و بۆچوونــی جیاجیــا و بیرکردنــەوەی جیاجیــای 
نووســەران و شــاعیرانی کرێکارییمــان بەرچــاو دەکەوێت. 
بــەالم ئــەو چەتــرەی هــەر هەمــوو بۆچوونــەکان لەژێــر 
ــێ ڕزگاری  ــکار دەب ــە کــە کرێ خــۆی کۆدەکاتــەوە، ئەوەی
ببێــت و نەچەوســێتەوە. نابێــت بیریشــمان بچێــت کــە 
سیســتەمی  گەشــەی  بــە  پەیوەســتە  ئــەدەب  گەشــەی 
کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵگــە. بەشــێکی بەرچــاوی شــیعرەکانی 
قۆناغــی یەکەمــی نێــو ئــەو کتێبــە دەتوانیــن بڵێیــن کــە 
ڕەنگدانــەوەی هەلومەرجــی گەشــەی کۆمەڵگــەی ئەوســای 
ئیســتاتیکای  لــە  جۆرێــک  هەڵگــری  و  کوردســتانن 
پێنەگەیشــتوون، چونکــە نەیانتوانیــوە لــە جەوهــەری 
ئەرکــی کۆمەاڵیەتــی ئیســتاتیکای مارکسیســتی نزیــک 
ببنــەوە. بــەم پێیــەش دەقەکانــی ئــەو قۆناغــە لەئاســت 
هەڵگــری  کــە  نەبــوون  جەمــاوەرە  ئــەو  دروســتکردنی 
دیــدگای ئیســتاتیکیی خۆیــان بــن. مارکــس دەڵــێ : کاری 
ــی  ــی کارکردن،جەماوەرێک ــەر بەرهەمێک ــەری وەک ه هون
چێژلێبینینــی  توانــای  و  ئیســتاتیکای  بــە  هۆشــیار 
تایبــەت بەخــۆی دەخوڵقێنێــت. هەربۆشــە دەقەکانــی 
ــە  ــت ب ــە پەیوەس ــە ل ــەم کتێب ــو ئ ــی نێ ــی یەکەم قۆناغ
گوزارشــتکردن لــەو دۆخــە نەخواســتراوەی بــن دەســتی 
ســەرمایەدارانی واڵتانــی عێــراق و ئێــران و ســوریا و 
بنەڕەتییەکانــی  ئەرکــە  لــە  نەیانتوانیــوە  تورکیــا، 
خۆیــان نزیــک ببنــەوە و گوزارشــتکردنەکە قــووڵ و پــڕ 

بــە پێســتی دۆخەکــە نەبــووە.

و شــاعیر  نێــو  بــە  هەندێــک  بــا  کۆشــش:   جەمــاڵ 
 شــیعرەکاندا بســوڕێینەوە، باخچەیەکــە و بــە دیمەنــی
جۆراوجــۆر، بەشــەپۆڵی  و  دەریایەکــە   جۆراوجــۆر، 
 ئەتلەســێکە و بــە جوگرافیــا و کیشــوەری جۆراوجــۆر،
شــاعیر زییندانــەوە،  لــە  شــاعیر  دەبیــن.   ئاشــنا 
خەباتــی جەرگــەی  لــە  شــاعیر  پینەدۆزییــەوە،   لــە 
ــا ــن شــتێک ســەرنجم ڕادەکێشــێت، ئای ــەوە، م  چەکداریی
 ئەمانــە دیــوی نــاوەوەی روحــی ئــەو دەمــی هۆشــیاری

کرێکاریــن؟ شــیعری 

عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( : ئــەو شــیعرانەی نێــو ئــەم 
ــووری  ــەوەی هەلومەرجــی سیاســی و  ئاب ــە ڕەنگدان کتێب
ســەدەیەکی  مێــژووی  لــە  بەرهەم هێنانــن  گەشــەی  و 
کوردســتان. ئــەوەی زیاتــر ڕەخنــەی ئەدەبــی مارکسیســتی 
ســەرنجی داوە، ڕاســتگۆییەکە کــە شــاعیرەکان لەگــەڵ 
خۆیــان و دەوروبــەر و کۆمەڵگــەی کوردیــدا نیشــانیان 
لــە  بوونــە  دوور  و  بــوون  خۆیــان  شــاعیرەکان  داوە. 
لــە  گوزارشــتیان  ڕاســتگۆییانە  دەمامــک.  و  نمایــش 
شــاعیرانە  ئــەو  کــردووە.  قۆناغــە  ئــەو  خەباتــی 
ــا  ــیعرەکانیان تی ــە ش ــەو قۆناغــەی ک ــە ب ــادار بوون وەف
نووســیوە.) تەئکیــد دەکەمــەوە دەلێــم وەفــادار بوونــە 
بــەو قۆناغــەی کــە شــیعرەکانیان تیــا نووســیوە( چونکــە 
بۆچوونیــان  و  شــاعیرەکان  بەســەر  ئاڵوگــۆڕ  دوواتــر 
دێــت و دەچنــە بــەرەو  ســەنگەری جیــاوازەوە. بۆیــە 
ــین،  ــە بناس ــەو قۆناغان ــیاری ئ ــت هۆش ــەر بمانەوێ ئەگ
ــاژە و هێمــا و  ــەو شــیعرانە تــەواوی ئام ــەوەی ئ خوێندن
وابەســتەبوونەکانیان لــە خۆیانــدا هەڵگرتــووە. بــەاڵم 
نابێــت ئــەم حوکمــە ســەد دەر ســەد بەســەر تــەواوی 
شــاعیرەکاندا فــەرز بکەیــن. ئەوەتــا شــاعیرمان هەیــە 
لــە ئەوپــەڕی ریفاهییــەت و خۆشــگوزەرانییەوە هاتــووە 
و بەرگــری لــە چینــی کرێــکار دەکات وەک )ســەالم(
ی شــاعیر. شــاعیرەکان لــە کۆمپانیــای نەوتــەوە بــۆ 
دوکانــدار و بــۆ مــەال و بــۆ مامۆســتای قوتابخانــە و بــۆ 
نوخبــەی خوێنــدەوار و قەڵــەم بەدەســت تــا دەگات بــە 
ــان  ــەو بزووتنەوەیەی ــداری ئ ــیی بەش ــوڕاوی سیاس هەڵس
کــردووە و هەریــەک بەپێــی توانــای فیکریــی و سیاســیی 
خــۆی دەقــە شــیعرییەکانی خــۆی نووســیوە. ئــەم ئینتمــا 
چینایەتییــەی شــاعیران کــە بوونــی کۆمەاڵیەتییانــە، 
هۆشــیاری کۆمەاڵیەتیشــیانی دیــاری کــردووە و هەروەهــا 
ســایکۆلۆژییەتی بەرەنگاربوونــەوەی چینایەتیشــیان هەر 
لــەو نێــوەدا خەمڵیــوە و هاتۆتــە بــوون، کەڕەنگدانــەوەی 
لەدەقەکانــدا دەبینیــن. ئــەو دیمەنــە وێنەگیراوانــەی 
ــیعرە  ــەی ش ــە کۆمەاڵیەتیی ــەو پەیام ــەکان و ئ ــو دەق نێ
کرێکارییــەکان هەڵگریــن، دەرخــەری ئاســتی هۆشــیاری 

چینایەتــی شــاعیرانن بەهەمــوو مانــای وشــەکە.

 جەمــاڵ کۆشــش : تــۆ مێژووچــەی  شــیعری کرێــکاری
 بــە دوو قۆنــاغ دابــەش دەکــەی، ســەرەتای پەیدابــوون
 تا ســەرەتای هەشــتاکان، وە لەســەرەتای هەشــتاکانەوە
 تــا ئێســتاش درێــژەی هەیــە، وە ئیرادێــک لــە زۆربــەی

 ئــەو شــاعیر و شــیعرانەدا تــۆ بــە زاڵبوونــی دیــدگای
 سۆشیالیســتی ستالینیســتی لێکدەدەیتــەوە؟ پرســەکەم
 ئەوەیــە ئایــا دەتوانرێــت بــە شــێوەیەکی گشــتی بەمجــۆرە
 بێــت؟ وە ئایــا لــەو بــارەوە دەتوانــی چەنــد تێکســتێکی
دیــاری بــۆ  قوتابخانەیەمــان  ئــەم   قەڵەمڕەوەکانــی 

بکــەی؟

عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( : ســەرەتا دەمەوێــت ئــەوە 
بڵێــم کــە ئــەو دوو قۆناغــەی لێكــم جیــا کردوونەتــەوە، 
هیــچ ســنوورێکیان لەنێوانــدا نییــە و تەنانــەت لێکیــش 
لــە  ڕوانگــە  بەیاننامــەی  دوای  بــەاڵم  هەڵپێکــراون. 
ــی کــورد کەوتنــە  ســاڵی ١٩٧٠، شــاعیرانی نەتەوەگەری
ســەر  بــەرەو  دەهــات  تــا  و  هەڵهێنانــەوە  هەنــگاو 
دەڕۆیشــتن. شــاعیران و نووســەرانی چەپیش هەڵوێســتی 
ــی  ــە دژایەتــی کردن ــوو و بەشــێکیان کەوتن ــان هەب خۆی
ــری. ــد میس ــاد مەجی ــە، وەک فوئ ــی ڕوانگ ــەو ئەزموون ئ
شــیعرەکانی  ناوەڕۆکــی  و  بابــەت  ســەرەکی  مۆرکــی 
سۆشیالیســتیی  ڕیالیزمــی  مۆرکــی   ، یەکــەم  قۆناغــی 
یــان ســتالینییە. ئەویــش لــە ڕاســتیدا تێکەڵییەکــە لــە 
ناسیونالیستیی و سۆشیالیستیی و پۆپۆلیزمی ماویشیان 
لــەو قۆناغــەدا ئەســڵ ئەوەبــوو سیاســەتی  تێدایــە. 
لــە  بێئــەوەی  حیزبــی شــیوعییەکان تەبەنــی بکەیــت 
ماهیەتــی ڕەوتــی ڕیالیزمــی شۆشیالیســتی و ئامانجــە 
سیاســییەکانی ورد بووبێتنــەوە. لێــرەوە دەبینیــن ئــەم 
شــاعیرە دڵســۆزانەی کرێــکار و خەڵکــی بەشــمەینەت 
چــۆن بوونەتــە قوربانــی سیاســەتە بۆرژواکانــی بلۆکــی 
و  هێــز  هەمــوو  ئــەو  چــۆن  وە  سۆشیالیســتی.  بەنــاو 
ــی  ــە خزمەت ــەدەر چــوون و کەوتن ــە بەه ــا ئەدەبیی توان
سیاســەتەکانی ســتالینیزم. لــە شــاعیرە هــەرە چــاالک و 
بەتواناکانــی ئــەو قۆناغــە وەکــو بــۆ کچە نانفرۆشــەکەی 
ســەرجادەی چــاوە و یــادی شۆڕشــی ئۆکتۆبــەری دڵــزار 
و دیاریچــەی جەژنــی ئایــاری خالیــد دلێــر و جەژنــی 
ئایــارەی ا ب هــەوری و جەژنــا ئۆکتۆبــەرێ قــەدری جــان 
و دەنگــی ڕەنجــی کرێــکاری مدحــەت بێخــەو و یادی یەکی 
ــاری عوســمان عوزێــری و ڕاوە زەردەخەنــەی دڵشــاد  ئای
مەریوانــی و گۆرانییــەک بــۆ کرێکارانــی محەمــەد ئەمیــن 
پێنجوێنــی، یانیــش کەوتبوونــە ژێــر هەژموونــی ماویــزم 
ــەر و و  ــل ڕەنجب ــی جەمی ــی کرێکاران ــی شۆڕش وەک زەنگ
ــەوە تێکســتەکان زۆرن و  ــە دڵنیایی ــارە ب ــە. دی مامەنال
مــن هــەر ئــەو چەنــد دانەیــەم لــێ هەڵبــژاردن. خوێنــەر 
دەتوانێــت بــە خوێندنــەوەی کتێبەکــە گەلــێ دەقــی تــر و 

ــەوە. ــت و بخوێنێت ــر ببینێ ــێ شــاعیری ت گەل

 جەماڵ کۆشــش : کاتێ دەپەڕینەوە نێو قۆناغی دووەم،
ــدا ــس پەی ــی و موتەجان ــی هارمۆن ــا قۆتابخانەیەک  ئای
 دەکــەی؟ ئێمــە ئەگــەر تێــوری ڕەخنــەی مارکسیســتیی
 لــەم قۆناغــەدا بەکاربەریــن، دەبینیــن هەندێــک دەق
ــان و ــاڵ وزم ــان خەی ــر بەشــێکی زۆری ــی ت ــت، وەک  نەبێ
 وێنــە وروئیایایــان الوازە، ســەرەڕای ئەمــەش تــۆ بــە
ــی. ــری دەزان ــر و مارکسیســتی ت  پێشــڕەوتر و کرێکاریت

ئەمــە بــۆ؟

ــەی  ــک باســی ڕەخن ــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( : کاتێ عەب
دەمانەوێــت چاوێــک  و  دەکەیــن  مارکسیســتی  ئەدەبــی 
بکەیــن،  کــوردی  کرێکاریــی  شــیعری  مێــژووی  لــە 
لــە  شۆڕشــگێڕ  مارکســیزمی  کاریگــەری  و  ڕۆڵ  نابێــت 
پێکهێنانــی کانوونــی هونــەر و ئەدەبیاتــی کرێکاریــی 
کۆمۆنیســت  ئەدیبانــی  حەلقــەی  ئینجــا  و  کوردســتان 
ناوەنــدە  دوو  ئــەم  نەگرین.کاریگــەری  لەبەرچــاو 
هونەریــی و ئەدەبییە)بەتایبەتــی کانوونــی هونــەر و 
ئەدەبیاتــی کرێکاریــی کوردســتان( هێنــد بەهێــز بــوو 
کــە توانــی شــەقڵ و مــۆرک ببەخشــێت بــە بزووتنــەوەی 
ــە  ــن ل ــەوەش بزانی ــێ ئ ــوردی. دەب ــی ک ــیعری کرێکاری ش
ئەدەبیاتــی بۆرژوازیشــدا قوتابخانەیەکــی هارمۆنــی و 
موتەجانــس بوونــی نییــە. چونکــە هیــچ قوتابخانەیەکــی 
ئەدەبیــی نییــە بێخــەوش و موتەکامــل. شــیعری ئــەو 
قۆناغەشــمان هــەر وایــە . خــەوش و ئاریشــەی خــۆی 
هەیە.ئــەوە ڕاســتە خەیــاڵ و زمــان و وێنــە لەئاســتی 
نییــە،  مارکسیســتیدا  ئەدەبــی  ڕەخنــەی  پێشــبینی 
نــەک  خۆشــییەوە،  دۆخــەی  بــەم  توانیویەتــی  بــەاڵم 
هــەر بوونــی خــۆی بســەلمێنێت، بەڵکــو دەنگــی خــۆی 
کۆمەڵگە.ئەمــە  کەلێنەکانــی  و  قوژبــن  گەیاندۆتــە 
لەالیــەک و لەالیەکــی تــرەوە جوانناســی ئــەم ڕەوتــە 
شــیعرییە، جیهەتگیرییــە چینایەتییەکــەی گەلــێ الوازی 

بــۆ قەرەبــوو کردۆتــەوە.

کرێکارانی جیهان یەکگرن

چەرخی چارەنووس لەدەست خۆ گرن

ــواری شــاعیر دروشــم  ــو ســروودەکەی ڕێب ــڕەی نێ ــەم دێ ئ
بەرزکردنــەوە و سیاســییە، بــەاڵم لــە زەیــن و بیــری  
عێــراق  کۆمۆنیســتەکانی  لــە  تەیفێــک  و  کرێــکاران 
زینــدوە و هەناســە دەدات. بــەاڵم ڕوئیــای چینایەتــی 
شــیعری  و  ســروود  گەلــێ  و  ڕێبــوار  ســروودەکەی  لــە 
ئاونگــی  بــە  چاویــان  دووەم  قۆناغــی  شــاعیرانی 
مارکســیزم تــەڕ دەکــەن. ئەمــەش شــوناس وەرگرتنــە 
لــە مارکســیزمەوە، نــەک لــە ڕیالیزمــی ســتالینییەوە. 
گۆشــەیەوە  لــەم  دەبێــت  و  لێرەوەیــە  جیاوازییەکــە 
بیخوێنینــەوە، ئەگینــا خوێندنەوەکەمــان دەرئەنجامــی 
دیســانەوە  بــەاڵم  دەکات.  دەســتەبەر  بــۆ  هەڵەمــان 
ئەمــەش بەمانــای ناشــیعر بوونــی ئــەو ڕەوتــە شــیعرییە 
نییــە کــە گەلــێ دەنگــی بەهێــز و بەتوانــای تێدایــە 
وەک بــژاری شــاعیرو  ســلێمانی قاســمیانی و ڕیبــوار 
و ئەحمــەد بازگــر و مەشــخەڵ و بەنــدی عەلــی و تــاد.  

 جەمــاڵ کۆشــش : دەیــەی هەشــتاکان و تاناوەڕاســتی
کرێکاریــی شــیعری  نوێــی  نەوەیەکــی   نــەوەدەکان، 
پەیــدا ئێــران  و  عێــراق  کوردســتانی  لــە   بەتایبــەت 
 بــوون، ئــەم نەوەیە هەندێکیان دەســتبەرداری شــیعربوون
 ، هەندێکیــان ئــارەزووی گەڕانەوەیــان بــۆ ئــەو مێــژووە
ئەدەبــی خــاراوی  قەڵەمــی  هەندێکیــان  وە   نییــە، 
ناسیۆنالیســتین.. ریالیســتی  و  ســیحراوی  ریالیزمــی 
بەردەوامــە، هەوڵەکانیــان  ئێســتا  تــا   بەشــێکیانیش 
 ئایــا ئــاگاداری نــەوەی نوێــی شــیعری کرێکاریــی هەیــت؟
 ئاینــدەی ئــەم دیــد وڕوانینیــە چینایەتی-کرێکاریــی-

دەبینیتــەوە؟ چــۆن  سۆشیالیســتیە 

عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( : جــارێ هــەر لە ســەرەتاوە 
ئەدەبــی  لــە  نــوێ  و  کــۆن  نــەوەی  بــە  بــڕوام  مــن 
کرێکارییــدا نییــە. شــتێک نییــە بەنــاوی نــەوەی کــۆن و 
نوێــوە. ئــەم پۆلینبەندییــە نازانــم لەکوێــوە ســەرچاوەی 
گرتــووە، ڕاســتییەکەی بــۆ نووســەر وشــە و دەق وەکــو 
هەناســەی ژیــان وان.ئــەوەی ڕۆڵ نەبینێــت لــەم نێــوەدا 
هەشــتاکان  دەیــەی  لــەدوو  ڕاســتە  بۆیــە  تەمەنــە. 
شــاعیرگەلێک  ڕابــردوو،  ســەدەی  نەوەدەکانــی  و 
لەمەیدانــی ئەدەبــی کرێکاریــی و شۆڕشــگێرانە بوونــە 
و ئێســتا بەشــێکیان لــە مەیدانەکــە نەمــاون جــا بەهــەر 
شــاعیرگەلێکی  بڵێــم  دەتوانــم  بێت،بــەاڵم  هۆیەکــەوە 
ــی  ــەنگەری ئەدەب ــە س ــەردەوام ل ــە ب ــەن ک ــی ه کرێکاری
چینایەتییــەوە درێــژە بــە جەنگەکانیــان داوە و دەدەن 
. مــن وای دەبینــم کەشــیعری کرێکاریــی لــە کوردســتان، 
خۆڵەمێشــی  لەژێــر  تــر  جارێکــی  خەریکــە  ئێســتا 
زەمەنــەوە، فــوو لــە پشــکۆ گەشــاوەکانی وشــەکانیان 
ــی  ــی کرێکاری ــەوەی ئەدەب ــە بزووتن ــەکان ب ــەن و ت دەک
لــە کوردســتان دەدەن. بــەاڵم نابێــت هێنــدە نابینــاش 
ئــەو دەنگانــە نەبینیــن کەلەژێــر ســێبەری  کــە  بیــن 
ئەدەبیاتــی بۆرژوایــدا بــە ڕوح و سوناســی کرێکارییــەوە 
لێــرە و لــەوێ و بــەاڵم بــە کەمــی دەردەکــەون. ئەمــە بــۆ 
ڕەخنەگرانــی ئەدەبــی مارکسیســتیی ڕوونــە کــە پانتایــی 
ــەک  ــی ئیســتاتیکا و دەق ن ــی لەبوارەکان لێکۆڵینەوەکان
هــەر نابێــت ڕووکەشــانە بێــت، بەڵکــو دەبێــت بەرفــروان 
جوانــی  دەنگێکــی  لەکــوێ  و  بێــت  ســەرتاپاگیر  و 
بینــی، ئــەو دەنگــە بخوێنێتــەوە. ڕەخنەگرانــی ئەدەبــی 
بەرپــا  گــەورە  ڕێنیسانســێکی  دەبێــت  مارکسیســتیی 

ئیستاتیکای مارکسیستی شتێک نییە لەدەرەوەی جیهەتگیریی دەق بۆ خەباتی چینایەتی
بەڵکــو  بزووتنەوەکــە،  ئەمــڕۆی  نــەوەک  تــا  بکــەن 
ئایندەکەشــی ببەنــەوە. ئــەو شــاعیرگەلەی کەلەئێســتادا 
ــەوە،  ــاڵو دەکەن ــی دەنووســن و ب ــی کرێکاری شــیعری نوێ
کــەم تــا زۆر پەیوەندیــم لەگەڵیانــدا هەیــە و تەنانــەت 
کاری هاوبــەش و لــەوەش واوەتــر گۆڤــاری )هانا(بــاڵو 
ــی  ــە خوول ــان ل ــەش ژمارەم ــتا ش ــا ئێس ــەوە و ت دەکەین
دووەمــی بــاڵو کردۆتــەوە. بــەاڵم شــاعیر و دەنگــی تریــش 
هــەن کــە لێــرە و لــەوێ دەنووســن و شــتی جوانیــش 
دەنووســن.ئەگەر بــوارم بــدەن پێمخــۆش بــوو بــە دوو 
کۆپڵــە شــیعری شــاعیر ئــاراس عەزیــز عەبــدواڵ کۆتایــی 
بــەم گوتوبێــژە بهێنــم کەلەژێــر نــاوی )کاژێــڕ( دایــە و 
لــە دیوانــی حەســرەت الپەڕەکانــی ٦٤ و ٦٥ چــاپ بــووە.

کاژێڕ

پیر دەبیت و کێ وەکو تۆ

تەمەنێکی ئاوا مەزن بەسەر دەبات؟!

پیر دەبیت و کێ وەکو تۆ

لە زمانی بەفر و زوقمی

بەیانیانی زستانی تووش

گەرمای چلەی 

دۆزەخی هاوین تێدەگات؟!

***

پیر دەبیت و سییەکانت

ڕەشی و تەنیی لێ دەنیشێ!

قاچ ورد دەبێ!

دەست دەپەڕێ!

چاو کوێڕ دەبێ!

گوێ کەڕ دەبێ!

بەاڵم هێشتا

لەناو خوێنتا

ملیۆنەها دەست و قاچ هەن

پشتی ماشێن بدەن لە عەرد

ملیۆنەها چاو و گوێ هەن

تاریکایی کارگە ڕاونێن،

گوێ ڕادێرن بۆ گۆرانی

پاشەڕۆژی ئینسانی مەرد!

لەکۆتایشــدا زۆر ســوپاس بــۆ ئێــوەی هێــژا و ڕۆژنامــەی 
ڕەوتــی ئازیــز کــە ئــەم دەرفەتەتــان بــۆ ڕەخســاندم تــا 
ــەو دوان  ــد الیەنێکــی کتێبەک ــە ســەر چەن تیشــک بخەم

لەســەر چەنــد پرســێکی ئەدەبیــی و ئیســتاتیکیی.
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کۆمۆنیســتی کاری  بــۆ  تەرخانکردبــوو  ژیانــی   )هەمــوو 
لــەو و  ڕێگەیــە  لــەو  هــەر  کۆمۆنیــزم،  ڕێکخراوکردنــی   و 

ســپارد( گیانــی  پێناوەشــدا 

هــاوڕێ )نەجــات محەممــەد دەروێــش( ناســراو بــە )نەجاتــی 
لــە  و  )١٩٥٦(ە  ســاڵی  دایکبــووی  لــە  موهەندیــس( 
چــاوی  ســلێمانی  زەحمەتکێشــی  و  کرێــکار  خانەوادەیەکــی 

بــوو. شــارەوانی  کرێــکاری  باوکــی  هەڵێنــاوە.  بەدنیــا 

هــاوڕێ )نەجــات( وێــڕای خوێنــدن و هاتووچــۆی قوتابخانــە، 
هــەر لــە مێرمنداڵــی و الویەتییــەوە، بەهــۆی دەســتکورتی 
خانــەوادە کرێکاریەکەیــەوە، کەوتۆتەبــەر کارکــردن. هــەر 
وەک هاوڕێــی مناڵــی و الویەتــی ئــەو )تەهــای حەمــە ڕەش( 
کــە پێکــەوە کرێکاریــان کــردوە، دەڵێــت: هەتــا لــە ڕۆژەکانــی 
تاقــی کردنــەوەی بەکەلــۆری پۆلــی شەشــی دواناوەندیشــدا 
هــەر کرێــکاری کــردوە و جلەکانــی پەڵــەی گــەچ و ڕەنگــی 
ســپی پێوەبــوو بەهــۆی کارکردنیــەوە. ئەمــە جگــە لــەوەی کــە 
بــۆ هــاوکاری و یارمەتیــدان ڕوحێکــی زۆر بــەرزی هەبــووە 
و کاتێــک هەســتی بکردایــە هاوڕێیەکــی کرێــکار لەگەڵیــا 
هیــالک و شــەکەتە لەســەر کارەکــەی، یارمەتــی ئەویشــی دەدا 

ســەرباری ئەنجامدانــی کارەکــەی خۆشــی.

شارســتانی  ڕشــتەی  ئەندازیــاری،  کۆلێــژی   )١٩٧٨( ســاڵی 
ــەواو دەکات،  ــلێمانی ت ــۆی س ــە زانک ــی( ل ــەی مەدەن )هەندەس
پاشــان هــەر لــە زانکــۆی ســلێمانی وەک فەرمانبــەر دادەمەزرێت 

ــی(. ــرەی مەبان ــازی - دائی ــی بیناس ــە )بەش ل

هــەر زوو لــە کۆتایــی هەفتاکانــی ســەدەی بیســت و ســەرەتای 
هەشــتاکاندا تێکــەڵ بــەکاری سیاســی شۆڕشــگێڕانە و ناســیاوی 
لەگــەڵ ئەڵقــە و کــۆڕ و کۆمەڵــە مارکســیەکانی ئــەو کاتــەی 
ڕێکخــراوی »کارگــەران«دا  لــە  خــۆی  و  دەبێــت  کوردســتان 

دەبینێتــەوە، کــە کورتکــراوەی نــاوی ڕێکخــراوی 
ــوو. ــەران( ب ــانی کارگ ــی تێکۆش )یەکیەت

هاوینــی )١٩٨١( بــەر لــە گواســتنەوەی زانکــۆی 
پالنێکــی  بەپێــی  هەولێــر)*(،  بــۆ  ســلێمانی 
»کارگــەران« و تیمێکــی ئامادەکــراو، لەنێویانــدا 
ــە  ــم( ک ــوری کەری هــاوڕێ )نەجــات( و هــاوڕێ )ن
هــەم پێکــەوە کارمەنــد بــوون لــە زانکــۆی ســلێمانی 
و هــەم پێکــەوە کاری سیاســی و ڕێکخراوەییــان 
ســەرکەوتووانە  »کارگــەران«دا،  لەنــاو  کــردوە 
هەڵدەســتن بــە فڕاندنــی دوو ئامێــری چاپەمەنــی 
کــە یەکێکیــان )تایــپ ڕایتــەر( و ئــەوی تریشــیان 
)ڕۆنیۆ(ێــک بــوو، بــۆ کاری چــاپ و باڵوکراوەکانــی 

ــراوە. ــەو ڕێکخ ئ

هاوڕێیەکــی  دایکــی   )١٩٨٢( ســاڵی  هاوینــی 
نامــەی  کــە  ئــەوەوە  بەهــۆی  دەســتگیردەکرێت 
هاتــووە.  بــۆ  پێشــمەرگایەتیەوە  لــە  کوڕەکــەی 
هــاوڕێ  نــاوی  هەواڵپرســی  بــۆ  نامەیــەدا  لــەو 
)نەجات(یــش هاتــووە، بۆیــە هێــزە ئەمنیــەکان بــە 
سەرپەرشــتی )مــوالزم موحســین( کــە دڕنــدەی ئــەو 
کاتــەی شــاری ســلێمانی بــوو، شــەو دەدەن بەســەر 
خۆشــبەختانە  و  دەســتگیرکردنی  بــۆ  ماڵیانــدا 
هــاوڕێ )نەجــات( لــە مــاڵ نابێــت و لــەو کاتــەوە 

دەبێتــە کەســێکی داواکاراو و ڕاوەدوونــراو بــۆ گرتــن لــە الیــەن 
دامــودەزگای ئەمنــی ڕژێمــی بەعســەوە.

ــاندانەکانی  ــە خۆپێش ــات( ل ــاوڕێ ) نەج ــەوە ه ــەم حاڵەش ب
ســلێمانی ســااڵنی )١٩٨٢( و )١٩٨٤( و هەروەهــا چاالکــی وەک 
ــراوەدا،  ــەو ڕێکخ ــراوەکانی ئ ــە و نوس ــەوەی بەیاننام باڵوکردن
هەڵســوڕاوێکی مانــدوو نەنــاس بــوو. کەســێکی زۆر بزێــو، زۆر 
ڕوح ســوک و چســتوچاالک بوو، وەک هەلوک** هەڵدەســوڕا، 
ــاڵوی  ــی زۆر بەرب ــی کۆمەاڵیەت ــە پەیوەندیەک ــش ک بەتایبەتی
هەبــوو، وە کەســێکی قســە خــۆش و دەم بــە پێکەنیــن بــوو 
دنیــای زۆر بــە ســادەیی گرتبــوو، ئەمــەش کۆمەگــی پێدەکــرد 

لــە چاالکیــە بەرباڵوەکانیــدا.

بیستیشــدا  ســەدەی  هەشــتاکانی  ســااڵنی  لــە  هەروەهــا 
)کۆمەڵــەی ڕەنجدەرانــی کوردســتان( و )یەکیەتــی نیشــتمانی 
کوردســتان( هــەر کەســێکی مارکســی و هــەر ڕێکخراوێکــی چــەپ 
و کۆمۆنســیت کــە »کوردســتانی« و ناسیونالیســتانە بیــری 
نەکردایەتــەوە و ســەر بــەوان نەبوایــە و باســی لــە یەکیەتــی 
دژایەتــی  دەکەوتنــە  بکردایــە،  عێــڕاق  کرێــکاری  چینــی 
)نەجــات( هــاوڕێ  ســەرکوتکردن،  و  تەنگپێهەڵچنیــن  و 
و  دژایەتــی  کــە جێگــەی  بــوو  کەســانە  لــەو  یەکێــک  یــش 
تەنگپێهەڵچنینــی ئــەوان بــوو، بەتایبــەت لــە ســەردانەکانیدا 
بــۆالی هاوڕێیانــی لــەو گونــد و دێهاتانــەی کــە لــە ژێر دەســتی 
ســوپا و ڕژێمــی بەعســدا نەبــوون، وە پێشــمەرگەی تێــدا بــوو.

ــەی  ــە ســاڵی )١٩٨٤(دا بەرپرســی کۆمیت ــاوڕێ )نەجــات( ل ه
و  ســەردان  وە  بــوو،  »کارگــەران«  ڕێکخــراوی  هەولێــری 
هاتوچــۆی هەمــان ماڵــی کــردوە کــە تایبــەت بــووە بــە کاری 
هاوڕێیانــی  کــە  هەولێــر  لــە  »کارگــەران«  ڕێکخراوەیــی 

کۆمۆنیســت و ئەندامــی »کارگــەران« )تۆفیــق نیعمــە مەهــدی 
- خەڵکــی بەغــدا گەڕەکــی زەعفەرانیــە( ناســراو بــە هــاوڕێ 
جــەالل و )حەســەن مامــە مــوراد - خەڵکــی خانەقیــن( ناســراو 
بــە هــاوڕێ ئەڵوەنــد، لــەو ماڵــەدا نیشــتەجێکرابوون و هــەر 
لــەو ماڵەشــدا لــە کۆتایی تەمووزی )١٩٨٤(دا دەســتگیردەکرێن 
و دواتــر زۆر بەداخــەوە لــە ســێدارە دەدرێــن. گیانیــان لــە 

ــرد. ــیالیزمدا بەخــت ک ــازادی و سۆش ــاو ئ پێن

ماوەیەکــی کــەم پێــش ئــەو گرتنــەی هاوڕێیانــی هەولێــر، 
ناکوکیــە فکــری و سیاســی و ڕێکخراوەییەکانــی نــاو ڕابەرایەتی 
)ڕەوتــی  شــکڵگیری  بــە  وە  تەقیبوونــەوە،  »کارگــەران« 
کۆمۆنیســت( لــە پڕۆســەیەکدا لــە دەرونــی »کارگــەران«دا، 
ئــەو ڕێکخــراوە بەبنبەســت دەگا و هەڵدەوەشــێتەوە. دواتــر 
بەشــێک لــە هاوڕێیــان و خەتــە ڕێکخراوەییەکانیــان لــە کــۆڕ و 
کۆمەڵــی سیاســیدا درێژەیــان بــە کاری سیاســی خۆیانــدا، و لــە 
ســەرەتای ســاڵی )١٩٨٦(دا ڕێکخراوی »بڵێســە«یان پێکهێنا، 

کــە هــاوڕێ )نەجــات( یەکێــک بــوو لــە دامەزرێنەرانــی.

هــاوڕێ )نەجــات( لــەو ڕۆژگارە ســەختەدا کــە ڕژێمــی بەعــس 
دەســتی نەدەپاراســت لــە گرتــن و کوشــتنی ســەربازی ڕاکــردوو 
و  بەعــس  نەیــاری  کەســێکی  هــەر  و  شــەڕ  بەرەکانــی  لــە 
ڕژێمەکــەی، هەروەهــا بــەدوای ڕایەڵــەی ڕێکخــراوە سیاســیە 
نهێنیەکانــدا دەگــەڕا بــۆ گرتــن و ئەشــکەنجەدانی ئەندامانیــان 
بارودۆخێکــدا  وەهــا  لــە  چاالکوانانیــان،  لەســێدارەدانی  و 
هــاوڕێ )نەجــات( کــە فەرمانــی گرتنــی هەبــووە لــە کار و 
چاالکــی نەدەکــەوت و هەتــا زۆر بەخــەم هاوڕێیەکانیــەوە 
بــوو، بیــری لــە مــردن نەدەکــردوە بــۆ هــاوکاری و کۆمەگــی 

هاوڕێکانــی.

لــە ســااڵنی )١٩٨٥( تــا )١٩٨٧( لــە ســلێمانی بــاری نائاســایی 

لەرۆژی ٢٠٢١/٤/٢٥ ەوە ، کرێکارانــی ژینگەپارێــزی شــامیە 
دەســتیان  شــامیە  شــارەوانی  بەڕیوەبەرایەتــی  لەبــەردەم 
ــەکان  ــی بەڕێوەبەرایەتی ــی کاروبارەکان ــن و پەک ــە مانگرت دای
بڕیــارئ   (( وداوکاری  هەڵواســی  الفیتەیــان  خســت، 
٣١٥  جــێ بەجــێ بکــەن- ئــەم جێگایــە داخــراوە تــا وادەی 
ــەواوی  ــڵ و خاشــاک لەت ــاری ٣١٥((.  زب ــی  برێ جێبەجێکردن
دروســتکردووە،   گــردی  کۆاڵنەکانــدا  کوچــەو  و  شــەقام 
ــو شــامیەدا   ــە نێ ــەدا ل ــەم دەستپێشــکەرییە مێژوویی بەشــوێن ئ
کرێکارانــی کەرتــی ئــاو ئــاوەڕۆ بــە مانگرتنەکــەوە پەیوەســت 
بــوون  وئــەوان خێمــەی گەورەیــان لــە نێــو شــار ولەنزیــک 
ــس و  ــی پۆلی ــدا. ســەرەتا هێزەکان ــاودا لێ ــی ئ بەڕیوەبەرایەت
ــەنن  ــەکانیان لیبس ــتیان شیش ــرد وویس ــان لێک ــایش ڕێگری ئاس
مانگرتنەکەیــان  لەســەر  کرێــکارەکان  پێداگــری  بــەاڵم   ،
ناچــار بــوون ڕازی بــن. ئــەم هەواڵــە وەک ئاگــر تــەواوی 
پارێــزگای دیوانیــەی بــە هەمــوو شــارۆچکەو ناحیەکانیــەوە  
ــریە  ــەرەکی دیوانیە-ناس ــی س ــی ڕێگاوبان ــوەوە. کرێکاران باڵوب
بــە مانگرتنەکــەوە پەیوەســت بــوون. تەلەفزیۆنەکانــی شــامیە 
وحــرە و رۆژنامــەی ســەدای عمــال و ســەدان ســایت و فەیســبوک 
و ســۆ شــیال میدیــا ئــەم مانگرتنەیــان بــە تــەواوی شــارەکانی 
عیــراق گەیانــد. لــە نێوخــۆی شــامیە دا خەڵــک دەســتە دەســتە 
شۆڕشــگێرانی  نوێنــەری   ، مانگرتوانــەوە  ریــزی  دەچوونــە 
ئــاوی  بەرێوەبەرایەتــی  ســەرۆکی  ئۆکتۆبــەر،  راپەڕینــی 
شــامیە، کرێــکاران وکارمەندانــی کاری جێگیریــش پشــتیوانیان 

کــرد وهەندێکیــان  پێیانــەوە پەیوەســت بــوون.

ــەو  ــاوەری ب ــار، کۆبونەوەیەکــی جەم ــوارەی ڕۆژی یەکــی ئای ئێ
یــادەوە لــە نێــو مانگرتوانــەوە بەرپــا کــرا و ئێــوارە خوانێــک 
بــۆ  کرێــکاران و نوێنەرانــی کرێــکاران مەراســیمی وتــاردان و 

ــرا. ــۆ کرێکارانــی مانگرتــوو بەڕێوەب ــام دان ب پەی

لــە نزیــک تــەواوی شــارەکان، بەســرە، نەجــەف. کەربــەال، 
شــارو  لــە هەمــوو  و  زیقــار، حلە،بابــل   میســان،  واســت، 
...++بەشــەجۆراجۆرەکانی  ناحیــەکان  وقــەزاو  شــارۆچکە 

ئــەم کرێکارانــە دەســتیان دایــە مانگرتــن.

ڕۆژنامەی ڕەوت لەگەڵ ) موهەنەد کامل موختار(، یەکێک لە 
ڕێکخەرانی ئەم مانگرتنە سەراسەریە لە شامیە کە بە دڵی 

مانگرتنەکە نێو دەبرێت چاوپێکەوتنێکی سازدا

بــۆ ســوپاس  زۆر  موهەنــەد  بەڕێــز  ڕەوت(:   (  رۆژنامــەی 
ئــەو وە  لەگەڵــت،  چاوپێکەوتنــە  ئــەم  بــۆ   ئامادەبونــت 
بــە کورتــی ئایــا  دەتوانــی  لێمــان،   پێشــوازییە گەرمــەت 
 باســی گوزەرانــی کرێکارانمــان بــۆ بکــەی ، هەلومەرجیــان،
و تەندروســتی  بیمــە  رۆژانەیــان،  کاریــان،   ســەعاتەکانی 

کۆمەاڵیەتیــان؟

موهەنــەد : ســاڵو بــۆ ئێــوەی ئازیــزو ســاڵو بــۆ هەمــوو بــۆ 
ســەعاتکارە.   ٧ رۆژانــە  رەوت".   " رۆژنامــەی  هەلســوڕاوانی 
کرێــکاران  هیــچ بیمەیەکــی تەندروســتی و کۆمەاڵیەتــی نیــە.  
ســەبارەت بــە گــوزەران وژیانــی کرێــکاران بــەزۆری خــراپ 
خاوێنکــەرەوە"،  ژینگەپارێــز"  کرێکارانــی  فەالکەتبــارە.  و 
مانگانــە النــی زۆر ١٩٠ هــەزار وەردەگرێــت کــە بەهیــچ جۆرێــک 
بەشــمان نــاکات. بەشــێکیان کرێنشــینن و مناڵەکانیــان وازیــان 
لــە قوتابخانــە هێنــاوە بەهــۆی  بــاری ئابوورییانــەوە وە 
تەنانــەت دەلێــن هەنــدێ جــار مناڵەکانمــان بــە برســێتی 

دەخەوێنیــن.

ــن ــە مانگرت ــتتان داوەت ــوە دەس ــەی ڕەوت: ٤/٢٥ ەوە ئێ  رۆژنام
ئێــوە داواکاری  دەزانیــن  وەک  هەروەهــا  وە  کارکــردن،   لــە 
 یەکســەرە سەراســەری بــوە بــۆ ســوێر، زیقــار، بەســرە، واســت،
 ...وە لەبەشــە جۆراجۆرەکانــی کرێکارانــی گرێبەســتی کاتــی،

ــە شــوێنەکانی تــر هەیــە؟ هەواڵتــان ل

ــە  ــاوی شــامیە  ل ــەدی شــامیە  و ئ ــی بەل ــەد: کرێکاران موهەن
جێبەجێکردنــی  داوای  کــردوە.  بەمانگرتــن  دەســتمان   ٤/٢٥
بڕیــاری ٣١٥  دەکەیــن. لەوێــدا مافەکانــی خۆمــان دەبینینــەوە. 
خێمەمــان لەبەرامبــەر بەڕێوەبەرایەتیــەکان هەڵــداوە. وەک 
دیوانیەیــە،  پارێــزگای  لــە  مانگرتنەکــە  هێــزی  دەزانــن 
لەپارێزگاکانــی تــر بــەم بەهێزییــەوە نــی یــە، ئەویــش لەبــەر 
زۆر هــۆکار بــۆ نمونــە لەنەجــەف مانگانەیــان ٣٠٠ هــەزارە. 
دلنیــام ئەگــەر هەمــوو شــارەکان وەکــو دیوانیــە بوانەیــە، 
بەجــێ  جــێ  بریارەکــە  و  دەهێنــا  بەدەســت  ســەرکەوتنمان 
ــت  ــرا. هاوپشــتی یەکتــری زۆر گرنگــە. هــەرکات یەکبگرێ دەک

ــز. ــە هێ ــە دەبین ــەو دەم ئ

 رۆژنامــەی ڕەوت: ســوپاس ماندومــان کــردی . دواپرســیارمان
 لەســەر ئــەوە ئایــا کرێــکاران نوێنەرایەتیــان هەیــە؟ ئایــا
 گفتوگــۆ چ لەئاســتی پاڕێــزگاو یــان ناوەنــد کــراون ؟ وە ئەگەر

کــراون بــە کــوێ گەیشــتون؟

رۆژنامــە  بــۆ  ســوپاس  و  ئێــوە  بــۆ  ســوپاس  موهەنــەد:  
ڕەونەقــدارە کەتــان کەبایــەخ بــە کێشــەی کرێــکاران دەداو 
ــە  ــەوە. ب ــی  مانگرتنەکــەی ئێمــە باڵودەکەن هــەواڵ و داواکان
لــی، نوێنەرانمــان هەیــە و گفتوگۆیــان لەگــەڵ بەرپرســەکان 
کاتێــک   فایدەیــە.   بــێ  بەداخــەوە  بــەاڵم  کــردووە. 
بەرپرســەکانمان بینــی، وتیــان واز لەبریــاری ٣١٥ بهێنــن 
ــدا  ــەڵ ئەوەش ــە دا. لەگ ــی موچ ــە زیادکردن ــان ب ــا ملی و تەنه
ئێمــە هەندێــک  دامانشــکاند چونکــە شــارەکەمان پڕپــڕ بــوە 
ــن  ــان بلێ ــەکانمان ووت، پێم ــە بەپرس ــڵ، ب ــەک و زب ــە گوف ل
جــێ زەمانــەت و دڵنیایــی هەیــە کــە داواکانمــان جــێ بەجــێ 
نەچنــە  دەیانەوێــت  و  یــە  نــی  زەمانەتێــک  هیــچ  دەکــەن؟ 
ــە  ــەن ک ــەوە دەک ــەر ئ ــش لەس ــەوە و ئی ــر داواکارییەکانمان ژێ

وبالوبکەنــەوە. پــەرش  ریزەکانمــان 

خاڵە گرنگەکانی بڕیاری ٣١٥ ی ئەنجومەنی 
وەزیزانی عێراق

لــە ١٩ ئەپریلــی ٢٠١٩ دەدا، ئەنجومەنــی وەزیرانــی عێــراق 
لــە  ئەوانــەی  گرێبەســت  کرێکارانــی  دەربــارەی  بڕیارێکــی 
کاردەکــەن  حکومــەت  دامەزراوەکانــی  و  بەرێوەبەرایەتــی 
ــان  ــاڵێک کاری ــە س ــر ل ــەی زیات ــە)) ئەوان ــرد  ک ــەند ک پەس
بەگرێبەســتکردووە بکرێنــە هەمیشــەیی، ئەوانــەی خزمەتــی 
پێویســتیان کــردووە، تەقاعدبکرێــن، لــە ســەدا ١٠٪  موچــەی 
بنەڕەتیەکانیــان،    موچــە  لــە  بەرزبکرێتــەوە  تەقاعدیــان 
ــەکان و  هەمــوو ئــەو بیمــە کۆمەاڵیەتیانــە و چونــە ســەری پل
دەرماڵەکانیــان ســەرف بکرێــت، لــە شــارەگەورەکان ٣٠٠ مەتــر 
زەوی و لــە شــارۆچکەکان ٣٥٠ مەتــر زەوی یــان پێبدرێــت، 
یــان کڕینــی  بــۆ دروســتکردن  مافــی قەرزکردنیــان هەبێــت 

خانــوو..((.

پاشماوەی  ل ١..................  ڕاپۆرتێک لەسەر مانگرتن و خۆپیشاندانەکانی عێراق

ناوشــار )کــە بــە مەنعــە تەجــەول ناســراوە( ڕادەگەێنــرا، 
دامــودەزگا  تــا  بێتــەدەرەوە،  نەبــوو  بــۆی  کــەس  کــە 
پشــکنینی  بــە  هەڵســن  بەعــس  ڕژێمــی  ســەرکوتگەرەکانی 
مــااڵن بــۆ گرتنــی ســەربازانی ڕاکــردوو لــە بەرەکانــی جەنگــی 
ئێران-عێــڕاق و دەســتگیرکردنی کەســانی سیاســی دژ بــە ڕژێــم. 
لــە یەکێــک لــەو ڕۆژانــەی مەنعــە تەجەولــدا بەرەبەیانیەکــی 
کــە  کەریــم(  )نــوری  هــاوڕێ  ماڵــی  دەگەێنێتــە  خــۆی  زوو 
هاوخەباتــی بــووە و چەنــد نوســراوە و نامێلکــە لــە ماڵیانــدا 
ــە  ــە دەرەوە، چونک ــەوە و بیانبات ــۆی بیاندۆزێت ــا خ ــووە، ت ب
ــی  ــە ژیان ــەم شــێوەیە ڕیســکی ب ــووە، ب ــەوێ نەب هاوڕێکــەی ل

خــۆی کردبــوو لەپێنــاو پاراســتنی ماڵــی هاوڕێکەیــدا.

هێشــتا دوو مانــگ تێنەپەڕیبــوو بەســەر هاوســەرگیریەکەی 
لــە  )٢٨-٤-١٩٨٧(دا،  لــە  کــە  تازەیــدا،  ماڵــی  چونــە  و 
گەراجــی ســلێمانیەوە، بــە ســەیارەی نەفــەرات لــە گەشــتێکدا 
بــەرەو هەولێــر، لــە خاڵــی پشــکنینی )بانــی مقــان(ی نزیــک 
و  عێــراق  ســوپای  هێزەکانــی  پشــکنینێکی  لــە  کەرکــوک، 
)ئیســتیخبارات( و  )ئەمــن(  ســەرکوتگەرەکانی  دامــودەزگا 
ی ڕژێــم )ی بەعــس(دا، هــاوڕێ )نەجــات( بــە کۆمەڵێــک 
نوســراوە و بەیاننامــەی گروپــی )بڵێســە(وە دەســتگیر دەکرێــت.

ــاوڕێ  ــی پشــکنین ڕادەوەســتێ، ه ــە خاڵ ــک ســەیارەکە ل کاتێ
نەجــات ئەگــەری ئــەوە دادەنێــت بــەم هەموو نوســراوە ترســناک 
و  بزانرێــت  پێــی  لەوانەیــە  پێیەتــی،  کــە  یاســاغانەوە  و 

ماڵــی  تەلەفۆنــی  ژمــارە  خێــرا  بۆیــە  بکرێــت،  دەســتگیر 
باوکــی ئــەدات بــە گەشــتیارێکی تــری نــاو ســەیارەکە و داوای 
لێــدەکات کــە ئەگــەر ئــەو دەســتگیرکرا ماڵــی باوکــی ئــاگادار 

ــدەگات. ــان پێ ــی هەواڵەکەی ــی باوک ــەو ماڵ ــەوە. ش بکات

ــردن  ــە خاڵــی پشــکنینەکە هەوڵــی ڕاک ــت ل کاتێکیــش دەگیرێ
دەدات، ئەویــش بــە مەبەســتی ئــەوەی کــە تەقــەی لێبکــەن 
و بیکــوژن تــا هیــچ ســەرەداوێک لــە ڕێگــەی ئــەوەوە دەســت 
)ئەمــن( نەکەوێــت و ڕێکخراوەکــەی و هاوڕێکانــی بێــوەی بــن. 
ئەمــەش پالنێــک و نەخشــەیەک بــووە پێشــوەخت هەیبــووە 
ــێکی  ــەو کەس ــە ئ ــردوە ک ــی لێوەک ــدا باس ــەڵ هاوڕێکانی و لەگ
داواکــراوە لــە دەزگای ئەمــن و گرتنــی ئەو یانی لەســێدارەدانی 
جــا باشــتروایە کارێکــی وا بــکات دەســتبەجێ بکوژرێــت نــەک 

ــدرێ. ــە ســێدارە ب ــر ئەشــکەنجە و دواتریــش ل بخرێتــە ژێ

بــە  و  لێدەکــرێ  تەقــەی  ڕادەکات  کاتێــک  بەهەرحــاڵ 
)دائیــرەی  بــەرەو  دەبــرێ  و  دەســتگیردەکرێتەوە  برینــداری 
ئەمنــی کەرکــوک( بــۆ لێپرســینەوە. ســەرەنجام لــە ئەمنــی 
کەرکــوک دوای چەنــد ڕۆژێکــی کــەم گیــان لەدەســت دەدات، 
ــو  ــووە، بەڵک ــن ب ــر بری ــتەی پ ــەوەی جەس ــەر لەبەرئ ــەک ه ن
ئەشــکەنجەیەکی دڕندانــەش دەکــرێ چونکــە زانیــاری ناخاتــە 
نادرکێنێــت.  خــۆی  سیاســی  کاری  نهێنیەکانــی  و  بەردەســت 
گــۆڕی هــاوڕێ )نەجــات( وەک دواتــر زانــراوە لــە )گۆڕســتانی 

شــێخ محیەدیــن( لــە کەرکــوک بــە خــاک ســپێردراوە.

هــاوڕێ )نەجــات( هەرگیــز ســڵی نەدەکــردەوە لــە مــردن، ئــەو 
کەســێکی جەربــەزە، ئــازا و چاونەتــرس بــوو. ڕەمــزی لــە 
خۆبردوویــی و خۆنەویســتی )نکرانــی زات( بــوو. کەســێک بــوو 
بەڕاســتی دڵپــاک و دڵســۆزی کاری کۆمۆنیســتی بــوو، هەرچــی 
ئیمکانــات و پــارە و پولــی پەیــدا بکردایــە، بــۆ هاوڕێکانــی و 
بــۆ ڕێکخــراوە و کاری سیاســی خەرجــی دەکــرد. هەمــوو ژیانــی 
ــی  ــۆ کاری کۆمۆنیســتی و ڕێکخراوکردن ــوو ب خــۆی تەرخانکردب
ــی  ــدا گیان ــەو پێناوەش ــە و ل ــەو ڕێگەی ــەر ل ــزم، وە ه کۆمۆنی

ســپارد.

و  ئــازادی  بــۆ  بــوو  گــەورە  خەونــی  خاوەنــی  )نەجــات( 
کۆمۆنیــزم، گەرچــی ئــەو ڕۆیشــت و جێیهێشــتین، بــەاڵم خەونــە 
بــۆ  لەخۆبوردوویــی  و  خەباتکارانــە  ڕوحــی  و  گەورەکانــی 

بەجێهێشــتووین.

خەباتــی  ڕێگــەی  دڵنیابــە  هــاوڕێ،  بەخێــر  یــادت 
بەردەوامــە. کۆمۆنیســتانەت 

* - زانکــۆی ســلێمانی لــە هاوینــی ١٩٨١دا گوازرایــەوە بــۆ 
ــۆی ســەاڵحەدین، و  ــۆ زانک ــۆڕدارا ب ــەی گ ــر و ناوەک هەولێ

یەکــەم ســاڵی خوێنــدن تیایــدا )١٩٨١-١٩٨٢( بــوو.

ــەڕە و زۆر  ــوری م ــیکردنەوەی خ ــوک: دەزگای ش ** - هەل
ــوڕێت. ــی هەڵدەس بەخێرای

ڕۆژنامەی )ڕەوت(

٣٠-٤-٢٠٢١

لیگــی  )ســوپەر  ٢٠٢١(دا  ئەپریلــی  )١٨ی  لــە  ڕەوت:  ڕۆژنامــەی 
ڕاگەیەنــرا،   )European Super League  - ئەوروپیــی 
هەرچەنــدە کەمتــر لــە ٤٨ کاتژمێــری خایەنــد، بــەاڵم ڕوداوێکــە لــە 
مێــژووی توپــی پێــدا )تۆپتۆپێنــدا( جێــی تیڕامــان و باســکردنە، 
ئــەم  کــە  دەســتپێبکەین  بــەوە  باســەکە  ســەرەتای  بکــرێ  ئەگــەر 
دیاردەیــە چــۆن ســەریهەڵدا؟ هــۆکارەکان و پاڵنەرەکانــی چــی بــوون 

کــەوای کــرد بێتــە ئــاراوە؟

حەمــە لوولــە: ئــەم پرۆژەیــە، پرۆژەیەکــی نــوێ نیــە، لــە ســەرەتای 
ســەرهەڵدانی ڤایرۆســی کۆڕۆنــاوە بیــری لێکراوەتــەوە، داینەمــۆی ئــەم 
ــۆی  ــەم، بەه ــەی یەک ــە پل ــدە ب ــەی ڕیاڵمەدری ــەرۆکی یان ــە س پرۆژەی
ــەڕووی  ــاوە تۆپــی پــێ بەشــێوەیەکی گشــتی ل ــی ڤایرۆســی کرۆن هاتن
ــرد، بەهــۆی  ــەورەی ک ــج و ســەرمایەگوزاریەوە پاشەکشــێیەکی گ قازان
و  ڕیــکالم  بــواری  و  گۆڕەپانەکانــدا  لــە  هانــدەران  ئامادەنەبوونــی 
پەخشــی ڕاســتەوخۆی یارییــەکان و ســەردانی گەشــتیاران بــۆ ئــەو 

مۆزەخانــە و مەڵبەندانــەی پەیوەســتن بــە یانەکانــەوە.

 )J.P. Morgan( بەنــاوی  ئەمریکــی  بانکێکــی  پرۆژەیــە  ئــەم 
ــج  ــەوە بەئامانجــی قازان ــوری و داهات ــەڕووی ئاب ــرد ل پشــتیوانی دەک
و ســود وەرگرتــن لــە بــازاڕی وەرزش و تۆپــی پــێ، بانکەکــە بەبــڕی 
حــەوت )٧( ملیــار ئیــرۆ دەیوویســت پشــتیوانی ئــەم پرۆژەیــە بــکات، 
لــەدوای لێکۆڵینــەوە بانکەکــە و جۆرێــک لــە ناڕەزایەتــی خەڵــک و ئەو 
ــا،  ــتی هێن ــە شکس ــوون پرۆژەک ــەم پرۆژەیەداب ــەدەرەوەی ئ ــەی ل یانان
هەرچەنــدە ســەرۆکی یانــەی ڕیاڵمەدریــد کەمــوڕە لەســەر ئــەوەی کــە 

ئــەم پرۆژەیــە بەردەوامــە و دەبێــت بگاتــە جێــگای مەبەســت.

خاوەنەکانــی ئــەم پرۆژەیــە دەیانوویســت هەمــوو هۆکارێــک بەکاربهێنن 
وەک ئامانــج بــۆ ســەرکەوتنی پرۆژەکەیــان، بــۆ نموونــە دەیانوویســت 
یاریزانــەکان و یانــەکان بەکاربهێنــن لەڕوانگــەی بەخشــینەوەی پــارەی 
زۆر و دەســکەوتی زیاتــر، لەکاتێکــدا هەمــوو دەزانیــن کــە یاریزانەکان 
و یانــەکان خاوەنــی ســەرمایە و داهاتــی گــەورەی خۆیانــن و ژیانێکــی 
ــەاڵم بەخۆشــحاڵیەوە بەشــێکی  ــن، ب ــە دەژی ــەواو خــۆش و ریفاهیان ت
زۆر لەیاریزانــەکان ئــەم پێشــنیار و خســتنەخزمەتی ئــەم داهاتــە 

زۆرەیــان قبــوڵ نەکــرد. 

ڕۆژدا  دوو  کەمــی  ماوەیەکــی  لــە  کــە  بینیمــان  ڕەوت:  ڕۆژنامــەی 
ڕاگەیاندنــی ســەرەتاییدا زۆرێــک لــەو یانانــەی بەتایبەتــی یانــە 
بەریتانیــەکان کــە بەشــداری ئــەو پرۆژەیەبــوون کشــانەوە و پرۆژەکــە 
بەجۆرێــک ئیفلیــج بــووە لــە ئێســتادا، چ هێزێــک وای کــرد کــە ئــەم 

دەمودەســت  وا  پرۆژەیــە 
بەخێــرای ئیفلیــج بێــت؟

حەمــە لولــە: هۆکارەکانــی 
ئیفلیــج  و  پاشەکشــێ 
ســوپەرلیگە  بوونــی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کە 
)پرێمەرلیگــەی بریتانیــا( 
پرۆژەیەکــی زۆر گــەورەی 
بەریتانیــە  حکومەتــی 
شــێوەیەک  بەهەمــوو 
پشــتیوانی لێــدەکات، بــۆ 
ــی  ــەرۆک وەزیران ــە س نمون

ــکات  ــتا، هەمان ــوپەرلیگە ڕاوەس ــەرهێڵ و دژی س ــە س ــا هات بەریتانی
ماڵــی مەلیکــەی بەریتانیــاش دژی ئــەم پرۆژەیەبــوو، لەبەرئــەوەی 
پرێمەرلیگــەی بەریتانیــا گەورەتریــن ســەرچاوەی ئابــوری و قازانجــە 
و  تۆپێــن  تــۆپ  یانەکانــی  خــاوەن  و  بەریتانیــا  حکومەتــی  بــۆ 
ئــەم  بــوارەدا،  لــەم  دەکــەن  سەرســوڕهێنەر  ســەرمایەگوزارییەکی 

بــوو. ئیفلیــج  هێنــاو  شکســتی  پرۆژەیــە 

هەمانــکات لەسەرتاســەری جیهانــدا زۆربــەی یاریزانــان و جەمــاوەری 
ــی تۆپــی پــێ دژی وەســتانەوە، یەکێتــی تۆپــی  وەرزشــی و الیەنگران
پێــی ئەوروپــی و جیهانــی دژی ئــەم پرۆســەیە بــوون، دیــارە هــەر 
بەئاســانی  هەبێــت  فراوانــەی  و  زۆر  ڕێگرییــە  ئــەم  پرۆژەیەکیــش 

ناتوانێــت جێبکەوێــت و شکســتی ئاشــکرایە.

ڕۆژنامــەی ڕەوت: لــە وەاڵمــی پرســیاری پێشــودا ئاماژەتــان بــەوە 
داکــە یــاری تۆپــی پــێ یەکێــک لــە ســەرچاوەکانی داهــات و قازانجــی 
حکومەتــی بریتانیایــە، دەکــرێ کەمێــک بــاس لــە پەیوەنــدی نێــوان 
خوێنەرانــی  بــۆ  بکــرێ  تۆپــی  ســەرگەرمی  و  بزنێــس  و  ســەرمایە 

ڕۆژنامەکەمــان؟ 

دەکات  کار  ســەرمایەداری  سیســتەمی  دەزانیــن  وەک  لولــە:  حەمــە 
لەســەر بەکااڵکردنــی هەمــوو دیــاردەکان و کار دەکات بــۆ دروســتکردنی 
قازانــج و ســەرمایەگوزاری، بۆیــە سیســتەمی ســەرمایەداریش ئــەم 
ســەرگەرمی و هیوایــەت وخولیایــەی خەڵکــی گۆڕیــوە بەشــتێکی تــر 
کــە ســەرمایە و قازانــج جێــگای هەمــوو خۆشــی و ســەرگەرمیەکان 
بگرێتــەوە، بەمانایــەک کڕیــن و فرۆشــتنی یاریزانــان لەنێــو یانەکاندا 
بۆتــە گەورەتریــن ســەرمایەگوزاری و قازانــج کــە ســااڵنە بــە ملیارەهــا 
دۆالر مەزەنــدە دەکرێــت، بەجۆرێــک یاریزانــەکان هێنــدە وەک کااڵ 
تایبەتمەندیــە  زۆر  بەشــێکی  دەکرێــت  لەگــەڵ  هەڵســوکەوتیان 

لێوەرگیراوەتــەوە. ئینســانیەکانیان 

بــووە،  فــراوان  زۆر  هێنــدە  بــوارەدا  لــەم  قازانــج  تەنانــەت 
دەوڵەتــەکان بەفەرمــی لــەم بــوارەدا جێــگای دەســتیان دیــارە، بــۆ 
نمونــە واڵتــی قەتــەر و ئیمــارات کــە دوو واڵتــی دەوڵەمەنــدن و 
کردۆتــەوە  بــاڵو  خۆیــان  قازانجــی  هێــزی  دنیــادا  لەسەرتاســەری 
لەبــواری وەرزش و تۆپــی پێشــدا پێشــڕەویان کــردوە بەهیــوای قازانــج 
و کەڵەکــەی ســەرمایە، واڵتــی قەتــەر  خاوەنــی یانــەی پاریــس 
ســانجێرمانە، واڵتــی ئیمــارات خاوەنــی ماجیستەرســیتیە، دوو یانــەی 
زۆر بەناوبانگــی جیهانــن کــە بوونەتــە مەڵبەندێکــی گــەورەی قازانــج 

و ســامان کۆکردنــەوە وەک هەربوارێکــی تــر بەرهە،مهێنــان.

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ئــەدی گەندەڵــی لــە نــاو فیفــا و یەکێتیەکانــی 
تۆپــی پێــی ئەوروپــا و بەگشــتی جیهانــدا چۆنــە؟

حەمــە لولــە: دیــاردەی گەندەڵــی لــە فیفــا و یەکێتــی تۆپــی پێــی 
بــوار  زۆر  گەندەڵیــە  ئــەم  هەیــە،  ئامــادەی  بەفراوانــی  ئەوروپــا 
ــە  ــە تاک ــواری خەاڵت ــە لەب ــان گەندەڵیی ــە دیارتیرینی ــەوە، ل دەگرێت
کەســیەکان و ئــەو خولــە جیهانــی و ئەوروپیانــەی لــە واڵتەکانــدا 
بەڕێــووە دەچێــت، بــۆ نمونــە کاتێــک کــە یاریزانێــک یــان وەرزشــکارێک 
دەبێتــە خاوەنــی خەاڵتێــک لــە ڕێــگای هەڵبژاردنــەوە ئەنجامــەکان لــە 
ڕێــگای بەخشــینەوەی پــارە و پاداشــتدا دەســکاری دەکرێــت بــۆ یاریــزان 

یــان وەرزشــکارێکی تــر.

هەمانــکات کاتێــک کــە بڕیــارە خولــی جامــی جتهانــی تۆپــی پــێ لــە 
قەتــەر بکرێتــەوە، لەالیــەن یەکێتــی تۆپــی پێــی جیهانــەوە بەپێــی 
هەواڵــەکان دەســکاری دەنگــەکان کــراوە بــە قازانجــی واڵتــی قەتــەر، 
لەکاتێکــدا دەســتکاری دەنگــەکان کــراوە لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە دیــارە 
کــە واڵتــی قەتــەر لــەڕووی ژێرخانــی گشــتیەوە ئامادەیــی تــەواوی 
ئــەم  نیــە،  فراوانــەی  و  گــەورە  بەوجــۆرە  خولێکــی  بەڕیوەبردنــی 
ڕاســتیە دەمانخاتــە بــەردەم ئــەو بیرکردنەوەیــەی کــە بڵییــن گەندەڵــی 
و بەرتیــل لــەم پرۆســەیەدا بــەکار هێنرابێــت بــۆ خــاوەن پۆســت و 

ــوارە. ــەم ب بەرپرســە گەورەکانــی ئ

لەکاتێکــدا گەندەڵــی لــەم بــوارەدا بەڕێــوە دەچێــت و بەرتیــل دەدرێــت، 
قەرەبــووی ئــەم بەرتیــل و گەندەڵیــە لەســەر شــانی کرێکاران قورســای 
دادەنێــت کــە خەریکــی بنیاتنانــی یاریــگاکان و هۆتێــل و شــوێنە گشــتی 
و گەشــتیارییەکانن، کرێــکاران کــە لــە واڵتانــی وەک هندســتان و 
بەنــگالدش هتــد... هاتــوون لەژێــر هەلومەرجێکــی تاقەتپڕوکێنــدا 
کاردەکــەن، ســەعاتکاری زۆر و هەقدەســتی کــەم و نەبوونــی شــوێنی 
حەوانــەوەی گونجــاو لەگــەڵ پلــەی گەرمــای بــەرزی ســەر و ٤٠ تــا 
٥٠دا، لــە مــاوەی ئــەم ٤ ســاڵەدا هــەزاران کرێــکار بەهــۆی نەبوونــی 
ســەالمەتی کار و مافــی خۆپاراســتن و بیمــەی تەندروســتی بوونەتــە 
سیســتەمی  تایبەتمەندیەکــی  وەک  گەندەڵــی  ئەگــەر  قوربانــی، 
بــۆ ســەرمایەداران قازانــج و  ئــەوا  ســەرمایەداری ســەیری بکەیــن 
خۆشــگوزەرانیە، بــۆ کرێکارانیــش ماندوویەتــی کەمەرشــکێن و قوربانــی 

ــە. بوونیان

*-*-*-

ناوم )محمد عبدالرحمن حميد(ە، ناسراوم بە )حەمە لولە(

لــە منالیــەوە دەســتم بــە وەرزش کــردوە. یــاری )تۆپــی پــێ و بالــە و 
ســاحە و مەیــدان(م کــردوە بــۆ )هەڵبــژاردەی پــەروەردەی کەرکــوک(.

ــی عێراقــم  ــی ودی بەڕێوەبەرایەتــی گەنجان ١٩٨٧بەشــداری دەورەیەک
کــرد بــو توپــی بالــە لــە ســودان.

١٩٨٨ بۆ هەلبژاردی گەنجانی عێراق داوا کرام بو توپی پێ.

وەک  کۆردســتان  و  عێــراق  یاریەکانــی  لــە   ١٩٩٩ بــۆ   ١٩٨٨ لــە 
یاریزانێکــی پڕۆفیشــناڵ لــە یانەکانــی کەرکــوک و الثــوره و ســەرچنار 

و باباگوڕگــوڕ و چمچمــال .. بەشــداریم کــردوە.

لــە ئێســتادا لــە دانمــارک دەژیــم و ڕاهێنــەری منااڵنــی تەمــەن )١٠( 
تــا )١٢( ســااڵنم.

خۆبەخشــانەش لــە ڕۆژنامــەی ئەلکترۆنــی )الحــوار المتمــدن( بەشــی 
وەرزش کاردەکــەم.

ــان  ــن و فرۆشــتنی یاریزان کڕی
لەنێــو یانەکانــدا گەورەتریــن 
ســەرمایەگوزاری تیــا دەکرێ 
سااڵنەشــی  قازانجــی  و 

دۆالرە ملیارەهــا 
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ڕۆژهەاڵتــی  باکــوری  دەکەوێتــە  پشــدەر  ناوچــەی 
پارێــزگای ســلێمانی، نزیــک بــە ١٣٨ کــم لــە ســلێمانیەوە 
لەناوچەیەکــی  حەوزێــک  وەک  دەڤــەرە  ئــەم  دوورە، 
شــاخاوی ســەختدا هەڵکەوتــوە، زنجیــرە چیــای قەندیــل 
کوردســتان  بڵندەکانــی  هــەرە  چیــا  لــە  یەکێکــە  کــە 
لــە  وبڵفــەت  مامەنــدە  چیــای  باکوریــەوە،  دەکەوێتــە 
لــە  ئاســۆس  وشــاخی  کوڕییــس  وچیــای  ڕۆژهەاڵتــی 
خــواروی، چیــای کێــوە ڕەش لــە ڕۆژئــاوای.  )دەربەنــدی 
ڕەمــکان(، کــە هــەردووک دەڤــەری پشــدەر و بیتوێــن لێــک 
جیادەکاتــەوە، لــە ئێســتادا تاکــە ڕێگایەکــی ئوتومبێلــە 
کوردســتانی  تــری  بەشــەکانی  بــە  ناوچەیــە  ئــەو 
هــەر  پشــدەریش  نــاوی  دەبەســتێتەوە،  عێڕاقــەوە 
لەســەر بنەمــای ئــەو دەربەنــدە هاتــوە واتــە )پشــتی 
دەر (،وبیتوێنیــش پێیگوتــراوە )بــەر دەر( واتــە پێشــی 
دەر، ڕوبــەری ناوچەکــە نزیــک بــە ١٤٠٠ کــم دوجایــە و 
دانیشتوانەکەشــی نزیــک بــە ١٣٦٠٠٠هــەزار کەســە) ١( 
ــرۆ  ــۆ، هێ ــەر، ژاراوە، هەڵش ــارەدێ ) سەنگەس ــج ش پێن
و ئیســێوە (، هەروەهــا ٢٧٦ گونــد و مووچــە لــە خــۆی 
دەگــرێ) ٢( و شــاری قەاڵدزێــش ســەنتەری دەڤەرەکەیــە.

کــردوە،  وای  ســەختە  جوگرافیایــە  هەڵکەوتــە  ئــەم 
دەســەاڵتی مەرکــەزی بەدرێژایــی مێــژوو گرفتــی گــەورەی 
هەبــێ لــە کۆنترۆڵــی ئــەو ناوچەیــە، ئەمەلەالیــەک، و 
لەالیەکــی تــرەوە زوربــەی بزوتنــەوە چەکداریەکانی دژی 
ڕژێمــە یــەک لــەدوای یەکەکانــی عێــڕاق، لــەو ناوچەیــە 
ســەریانهەڵداوە وئــەو دەڤەرەیــان کردۆتــە جێــگای بنکەو 
بــارەگا ســەرەکیەکانیان، هەربۆیــە بەدرێژایــی مێــژووی 
دوور و نزیــک، دانیشــتوانی ئەوناوچەیــە کەوتونەتــە 
بەرشــااڵوی دڕندانــەی پەالمــاردەران وباجــی بوونیــان 
لــەو هەڵکەوتــە جوگرافیایــەی ناوچەکــەی خۆیــان داوە.

یەکێــک لــەو پەالمارانــە دڕندانەیــە ڕۆژی ٢٤ ی ٤ ی 
ســاڵی ١٩٧٤، کاتێــک ڕێکەوتنەکــەی پارتــی دموکراتــی 
ــی  ــەڵ ڕژێم ــی لەگ ــتەفا بارزان ــەری مس ــتان بەڕاب کوردس
چەکداریــە  بزوتنــەوە  ئــەم  و  هەڵوەشــایەوە  ناوەنــد 
بانگەشــەی کــرد کــە دام و دەزگا دەوڵەتیــەکان وەک 
ژێــر  شــارەکانی  ودەگوازرێنــەوە  دادەمزرێنــەوە  خۆیــان 
دەســەاڵتی ئــەوان)٣ (، بەگوێــرەی ئــەم بەرنامەیــە، 
قــەاڵدزێ،  بــۆ  گواســترایەوە  ســلێمانی  زانکــۆی 
و  کــەش  بــە  پێویســتی  خوێنــدن  کــە  لەکاتێکــدا 
بەبــێ  بزوتنەوەیــە  ئــەم  بــەاڵم  ئارامــە،  هەوایەکــی 
هیــچ نەخشــە وپالنێــک ئــەو کارەی ئەنجامــدا  وزوربــەی 
خوێندکارانــی زانکۆکــە خزێنرانــە چەنــد بەنگەڵەیەکــی 
لەبەرەبەیانــی  بەعــس  ڕژێمــی  توتــن،  عەمبــاری 
ئــەوڕۆژەدا بەفڕۆکــە پەالمارێکــی دڕندانــەی خوێنــاوی 
ــر لەســەد  ــدا زیات ــە ئەنجام ــەو شــارە و ل ــردە ســەر ئ ک
ــن  ــوژران و چەندی ــی و خەڵکــی ســڤیل ک کــەس لەقوتاب
خێــزان لــە شــاری قــەاڵدزێ بەتــەوای لەبەیــن چــوون و 
ســەدان برینداریشــی لێکەوتــەوە، جگــە لەوێــران کردنــی 
بەشــێکی بەرچــاوی شــارەکە، ئــەو ڕۆژە کارەســاتێک بــوو 
ــەردەوام  ــااڵنە ب ــرا و س ــار ک ــارەدا تۆم ــژووی ئەوش لەمێ

یــادی دەکرێتــەوە.

ئــەو  ســەر  بخەینــە  دەســت  خۆیەتــی  جێــگای  لێــرەدا 
بزوتنــەوەی  کاتــی  ئــەو  سیاســەتی  کــە  ڕاســتیەی 
ناسیۆنالســتی کــورد بەڕابــەری بارزانــی بریتــی بــوو لــە 
چۆڵکردنــی ئــەو شــارانەی لەژێــر کۆنترۆڵــی دەســەاڵتی 
مەرکەزیــدان، هەروەهاگواســتنەوەی زانکــۆی ســلێمانی بــۆ 
قــەاڵدزێ، ئەویــش بەمەبەســتی: یەکــەم فشــار خســتنە 
ســەر دەســەاڵتی بەعــس و هێنانــەوەی دووبــارەی بۆســەر 
مێــزی گفتوگــۆ، دووەم: لەئەگــەری هەر دەستوەشــاندنێکی 
ڕژێمــی بەعــس لــەو ناوچانــەی ژێــر دەســەاڵتی پارتــی، 
لەوانــەش زانکــۆی ســلێمانی لەقــەاڵدزێ، لەقاودانــی 
ئــەو تاوانــە ودەرخســتنی بــۆڕای گشــتی دنیــا، کــە ئــەم 
ــوو  )٤ (. ــک ب ــی خەڵ ــگای ناڕەزایەت ــەتەش جێ سیاس

ڕۆژی ٢٤ ی ٤ ی ســاڵی ١٩٨٢، بەگوێــرەی بەرنامەیەکــی 
پێشــتر داڕێــژراو لــە نێــوان ڕێکخــراوی بروســک) ٥ (
پشــدەر،  جوتیارانــی  ی   ١٠ وهەرێمــی  شــار  لەنــاو 
بەشــداری  و  ال  هــەردووک  هــاوکاری  و  تەنســیق  بــە 
بەرفراوانــی جەمــاوەری شــاری قــەاڵدزێ ، ڕاپەڕینێکــی 
پــڕ شــکۆ بەرپاکــرا دژی دەســەاڵتدارانی ڕژێمــی بەعــس 
) ٦(، لەدروشــمەکانی ئــەو ڕاپەڕینــە ) الجنــود إخواننــا 
وتەیــارە،  تــۆپ  و  تانــک   (،) أعداؤنــا  والفاشســت 
ناترســێنێ ئــەم شــارە(. لــە ئەنجامــدا ژنێــک بەنــاوی ) 
دایکــە ئامینــە ( وکچێــک بەنــاوی ) ســنەوبەر مەحمــود ( 

گیانیــان لەدەســتدا )٧ (.

کێشــمە  بــوو  لەکاتێکــدا  جەماوەریــە  ڕاپەڕینــە  ئــەم 

کێشــی لەمێژینــەی نێــوان جوتیــاران و دەرەبەگەکانــی 
ناوچەکــە تادەهــات توندتــر دەبــوو، ئەمــەش ڕەنگــی 
دابــۆوە لــە کــەش وهــەوای سیاســی ئەوکاتــی دەڤەرەکــە، 
لەهەمــان کاتــدا دەســەاڵتی ســەرکوت وداپلۆســینەری 
ڕژێــم لــەو پــەڕی ئامادەییــدا بــوو بــۆ بەکارهێنانــی 
هەمــوو جــۆرە تونــدو تیژیــەک دژی هــەر جوڵەیەکــی 
شــەڕی  گەرمــەی  کاتەکــە  لــەوەی  جگــە  جەمــاوەری، 
ــەرەش  ــەو دەڤ ــوو، ئ ــڕاق ب ــران وعێ کۆنەپەرســتانەی ئێ
یەکێــک بــوو لەمەیدانەکانــی ئــەو جەنگــە، هەمــوو ئــەم 
هۆکارانــە پێکــەوە ڕق و کینــەی جەمــاوەری داخ لەدڵــی 
قەاڵدزێــی زیاتــر خرۆشــاندبوو ودەورو نەخشــیان هەبــوو 
لــە جۆشــدانی ئــەو ڕاپەڕینــە جەماوەریــە. الیەنێکــی 
ــداری  ــوو لەبەش ــی ب ــە، بریت ــەم ڕاپەڕین ــنگداری ئ پڕش
بەرفراوانــی ژنــان و کچــان، کــە لەئەنجامــدا بــووە هــۆی 
گیــان بەختکردنــی دوان لــەوان و دەســتگیرکردنی دەیــان 
ژن وکــچ، هــەر ئــەم بەشــداریە بــووە نمونــە وسەرمەشــقی 
بونــەوەی  وبەرەنــگار  خەبــات  لــە  کــە  شــێوازێکی 
جەمــاوەری وئــەم خەباتەشــی خســتە ســەر خەرمانــی 
مێژوویەکــی پــڕ لــە ســەروەری وشــانازی دانیشــتوانی ئەم 
ناوچەیــە بەگشــتی و شــاری قــەاڵدزێ بەتایبەتــی. لــە 

درێــژە پێدانــی سیاســەتی 
وڕاگواســتنی  چۆڵکــردن 
سەرســنوور،  شــارەکانی 
جگەلــە هــۆکاری ڕاپەڕیــن 

وبەرپەچدانەوەی 
ڕژێمــی  سیاســەتەکانی 
الیــەن  لــە  بەعــس 
شــاری  دانیشــتوانی 
لــە ڕۆژی ٢٦  قــەاڵدزێ، 
شــارەکە   ١٩٨٩ ٦ی  ی 
ڕوخێنــرا ودانیشــتوانەکەی 
ئۆردوگاکانــی  ڕاگوێــزی 
و  ســلێمانی  لــە  نزیــک 

کــران. هەولێــر 

هۆکارێــک  ڕوداوە،  ئــەم 
بــوو بــۆ تێکشــکانی دیــواری 

تــرس وهاتنــە مەیدانــی خەڵــک و وەســتانەوەیان بــەدژی 
ئەمــەش  بەعــس،  ڕژێمــی  ئەوکاتــی  وســتەمی  زوڵــم 
شــار  زوربــەی  ڕاپەڕیــن  دواتــر  ئــەوەی  هــۆی  بــووە 
ی.ن.ک(،   ( بگرێتــەوە.  کوردســتانی  وشــارۆچکەکانی 
ئــەوکات،  ناسیۆنالیســتەکانی  هێــزە  باڵێکــی  وەک 
ئەوەنــدەی بــەدوای بەهرەبــەرداری سیاســی ڕێکخراوەیــی 
ــەدوای گەیشــتن  ــدە ب ــە، ئەوەن ــەم ڕاپەڕین ــوو ل خــۆی ب
هەربۆیــە  نەبــوو،  جەمــاوەرەوە  داخوازیەکانــی  بــە 
بەرهەمەکــەی بــۆ ئــەوان ناچــار کردنــی ڕژێمــی بەعــس 
ــەم  ــاری ١٩٨٤ دا ئ ــە لەبەه ــۆ ک ــە گفتوگ ــۆ ملدان ــوو ب ب

گفتوگۆیــە ســەری گــرت.

حیزبــە ناسیونالســتەکان، وەک سیاســەت وبەرنامــەی 
هەمیشــەیی خۆیــان، بــەری ڕەنــج وخەباتــی جەماوەریــان 
کردۆتــە ئامــرازی گەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان و لەســەر 
بردۆتــە  خۆیــان  سیاســەتی  خەڵــک  ومەینەتــی  دەرد 
جەمــاوەری  بەســەر  ئەوکارەســاتانەی  هەمــوو  پێــش، 
وشــوێنەکانی  ئەودەڤــەرە  وزەحمەتکێشــی  کرێــکار 
ــژەی  ــە بانی ــەوان بۆت ــۆ ئ ــون، ب ــتاندا هات ــری کوردس ت
دەســەاڵتیان  وکاتێکیــش  ئاواتەکانیــان  بــە  گەیشــتن 
ــە  ــەنگەرەیان لەوخەڵک ــەو س ــان ئ کەوتۆتەدەســت، هەم
ســەرکوتگەرەکان  ڕژێمــە  پێشــتر  کــە  گرتۆتــەوە 
گرتبویــان، نمونــەی ئــەم ڕاســتیە وەک ڕۆژی ڕونــاک لــە 

ئێســتادا دیــارە.

یادکردنــەوەی ســااڵنەی ئــەم ڕۆژە، دووبارەکردنــەوەی 
ئێســتای  دەســەاڵتدارانی  بــۆ  ئەوپەیامەیــە  هەمــان 

کوردســتان 

کــە ســەرکوت و برســیکردن وســتەمکاری ئەنجامەکــەی 
وەســتانەوەیە بەڕویــدا و تێکشــکانیەتی.

: ن کا ە ێــز و ا ر پە
١- هوشیار جەمال، نوسەر وتوێژەر – گوگڵ 

٢- هــاواری ڕاگواســتن و بــزەی ئاوەدانــی، دووەمیــن کۆنفرانســی 
ئاوەدانــی و گەشــەپێدانی دەڤــەری پشــدەر ) ٢٦-٢٨ ی ٦ ی 

٢٠١٢ الپــەڕە  ١٤(

٣- نزیــک بــە ١٣٠٠٠٠ کــەس لــە فەرمانبــەر و مامۆســتا و 
قوتابــی ڕویانکــردە ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی پارتــی – 
]کۆســتی شــارێک، بەدواداچــون ولێکۆڵینــەوە – دادوەر تەهــا 

بابــان الپــەڕە ) ٧١ ([.

٤- دوای بۆمبارانەکــە مامۆســتایانی زانکــۆ ڕویــان کردبــا هــەر 
گوندێــک، دانیشــتوانی گوندەکــە داوایــان لێدەکــردن زانکــۆ 
نەبەنــە گوندەکــەی ئــەوان ونەبنــە ســەرچاوەی دەردی ســەری 

ــەڕە) ٧٦(. ــوو الپ ــەرچاوەی پێش ــان س ــان - هەم بۆی

ســەدەی  هەفتاکانــی  کۆتایــی  لــە  بروســک  ڕێکخــراوی   -٥
لــە ناوچــەی پشــدەر وبیتوێــن، بەدەستپێشــخەری  ڕابــردوو 
کۆمەڵێــک ڕۆشــنبیری چــەپ وئازیدیخــواز دامــەزرا، } )ســاڵحی 

مەالدەڵگەیــی – نــادر عەبدولحەمیــد(، ) عەبــدواڵ ســاڵح – 
مامۆســتا عەبــدە( ، ) هــەردووک زیندەیــاد مامۆســتا محەممــەد 
ئیســماعیل ســوڵتان و مامۆســتا ســەعیدی مەال عەبدواڵ ( { و 
توانــی لــە ماوەیەکــدا بەشــێکی بەرچــاوی چیــن و توێژەکانــی 
کۆمەڵــگا لــەدەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە، دواتــر پەیوەنــدی کــرد 

ــە ) ی.ن.ک(.   ب

ــە  ــەک ل ــە، شــەوی ٢٣\٢٤ ی ٤ مەفرەزەی ــگای ئاماژەی  ٦- جێ
هەرێمــی ١٠ ی جوتیــاران بــە فەرماندەیــی جەاللــی مینەبــەگ 
ــن وپشــتیوانیان بەگــوێ  ــی ڕاپەڕی ــە ناوشــار و پەیام نێردرای
خەڵکــی شــار دادا، ئــەو پەیامــە  } )ســاڵحی مەالدەڵگەیــی – 
نــادر عەبدولحەمیــد(، ) عەبــدواڵ ســاڵح – مامۆســتا عەبــدە 
( ، ) ئاســۆی کەریــم زەنــد ( { ئامادەیانکردبــوو وە بەدەنگــی 

ئاســۆ خرایــە سەرکاســێت و کاســێتەکەش خرایــە

بــووە  ئەمــەش  کــە  کارەبــا   مزگەوتــی  بڵندگــۆی  ســەر   
ئەوڕاپەڕینــە.  جۆشــدانی  هۆکارەکانــی  لــە  یەکێــک 
باســە ڕێکخــراوی یەکیەتــی تێکۆشــانی کارگــەران  شــایانی 
تــری کوردســتان، وەک  لــە شــارەکانی  پێشــتر لەهەندێــک 
کارگــەران  کــە   ١٩٨٠ هاوینــی  پینجۆیــن  خۆپیشــاندانەکەی 
دەوری ســەرەکی تێــدا دی، دواتــر لــە نــەورۆزی ١٩٨٢ لــە 
ســلیمانی، ڕابــەری خۆپیشــاندانی جەماوەریــان کردبــوو وە 
کۆنتڕۆڵکردنــی بڵندگــۆی مزگەوتــەکان وبــەکار هێنانیــان بــۆ 
هاندانــی جەمــاوەر وەک شــێوازێک بــەکار هێنابــوو، ڕاپەڕینــی 

وەرگــرت.   کەڵکــی  لەوئەزمونــە  قەاڵدزێــش 

٧ - مۆنیمێنتێــک و ســتەیجێک بــە کۆمــەگ و هــاوکاری خەڵکــی 
دڵســۆزی شــارەکە بــۆ ڕێزلێنــان لــە گیانبەختکردوانــی ٢٤ی 
٤ لــە بــەردەم گۆڕســتانی ســەرەکی شــاری قــەاڵدزێ دروســت 

کــراوە وســااڵنە ئــەو یــادە لــەوێ بــەررز ڕادەگیــرێ.

هەڵدەســتیت، خــەو  لــە   بەیانــی 
بــڕە ئــەو  دەکەیــت   تەماشــا 
 پارەیەیــی گیرفانــت، هەمــان نرخــی
 دوێنێــی نیــە، بــە پێچەوانــەوەش!
کــەس هەندێــک  بــە  جــار،   زۆر 
جیلــی( )یــا  نــەوەی   دەڵێــن، 
 ئاڵتوونیــە، کــە لــە کاتێکدا ژیاوە،
 ژیــان ئاســانتر بــووە، لــە دابیــن
 کردنــی کاری گونجــا و کرێــی بــەرز
 و لــە کاتــی خۆیــدا، یاخــود ئــاه
 و خۆزگــە بــۆ کاتێــک دەخوازیــت،
 کــە دیکتاتۆرێــک دەتیچەوســانەوە،
ســفرەیان منداڵەکانــت   بــەاڵم 
تــا بەیانیــەووە  لــە  بــوو،   پــڕ 
درەوت جــۆ  نانێکــی  بــە   ئێــوارە، 

 دەکــرد بــەاڵم شــەو تــا بەیانــی یــاری کاڵوێــن و ســینی
 و زەرف و قاقــای پێکەنیــن بــوو، کۆمەڵێــک منداڵــت
ــدن تــەواو بکــەن ــی خوێن ــان دەیانتوان ــوو، هەمووی  هەب
 و بڕوانامەیــان هەبێــت، بیــرت الی ژیانــی هەنــدەران

بــوو ڕزگارم  بڵێیــت:  و  هەڵبێیــت  کــە  !نەبــوو، 

 بــازاڕ هەمــان بــازاڕە، مارکێــت و خاوەنــی مارکێتــەکان
جــۆری و  کواڵێتــی  و  نــرخ  بــەاڵم  کەســن،   هەمــان 
 شــتومەکەکان گۆڕانکاریــان بــە ســەردا هاتــووە، ڕۆژانــە
 بــەرز و نزمــی نــرخ هەیــە، جــاری واهەیــە دەبێــت بــە
ــرخ، ــە ســەر ن ــاردا ل ــوان فرۆشــیار و کڕی ــە نێ  کێشــە ل
ــە؛ پــەڕاوی قەرزەکــە جێگــەی نابێتــەوە،  جــاری واهەی
 ئەوەنــدە کڕیــار بــە قــەرز شــتی بــردووە! بەرزبوونەووەی
 ئاســتی دزی و درۆ و فێــڵ لــە کۆمەڵــگا و پەیوەندیــە
 کۆمەاڵیەتیەکانــدا، کوشــتنی بــرا لــە الیــەن بــراووە،
 لــە ســەر میــرات! بــە مانایەکــی تــر هاتنەکایــەوەی
 جۆرێــک لــە پەیوەنــدی، کــە مرۆڤــی ســادەیی کۆمەڵــگا،
 یــا ڕێگــەی پــێ نابــات، یــا کۆمەڵێــک شــیکاری وەهمــی
و بناغــە  کێشمەکێشــەکان،  دەکات!  بــۆ  خەیاڵــی   و 
دەکەونــە مرۆڤــەکان  نیــن،  ڕوون   ســەرچاوەکانیان، 

.شــێوەیەک لــە سەرلێشــێوانەوە

لــە زۆرە  ماوەکــی  عێــراق،  خەڵکــی  وەک   ئێمــە، 
 جەنگدایــن، ئیتــر جەنگــی ناوخۆیــی بێــت، یــا دەرەکــی!
بــە و  هەبــووە  جەنــگ  بزانیــن  کــە  ئەوەیــە   گرنــگ 
 کۆمەڵێــک ئامانــج و داواکاری و بەرنامــەوە، خەڵکیــان
ــە شــەڕی ناوخــۆوە ــە؛ ل ــەم جەنگان ــۆ ئ ــد ب  هەڵدەخڕان
 لــە بزووتنــەووەی کوردایەتیــەووە بگــرە، تــا جەنگــە
 دەرەکیــەکان کــە دەکاتــە جەنگــی ئێــران و عێــراق و
 شــەڕی کەنــداوی داگیەرکردنــی کوەیــت. بــۆ ئەوانــەی
 زینــدوون و ماونەتــەووە لــە پــاش جەنگــەکان، ئەگــەر
 خۆیــان نەخەڵەتێنــن و بەرژەوەندیخــواز نەبن و ڕاســتگۆ
 بــن، دەزانــن و دەتوانــن، جیــاوازی ئامانــج و بەرنامــە
 بەڵێنپێــدراوەکان و ئــەوەی ئێســتا لــە زەمینــدا پەیــڕەو
 دەکرێــت ببینــن کــە جیــاوازی نێــوان زەوی و ئاســمانە و

ــن ــە یەک ــەواوی دژ ب ــە ت ــو ب .بەڵک

ئــازادی کــە  دیــارە،  دەســتەواژەکەیدا  لــە   دیکتاتــۆر 
 و مافــی ڕەخنەگرتــن و ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵت و قســە
دەبوایــە مرۆڤــەکان،  بــوو،  قەدەغــە  قســەیدا   لــە 
بکردایــە، ژیانیــان  دیکتاتــۆر؛  بەرنامــەی  ســەر   لــە 
جەنگیــان بکردایــە،  گەشــتیان  بکردایــە،   قســەیان 
دیکتاتۆریــە، دەســەاڵتە  ئــەم  بــەاڵم   بکردایــە، 
نــاوی کــە  بــوو،  ئابــووری  سیســتەمێکی   خاوەنــی 
ســەرمایەداری ئــەم  بــوو،  دەوڵەتــی   ســەرمایەداری 
و ڕۆژهەاڵتــی  وواڵتــە  لــە  زۆرێــک  لــە   دەوڵەتیــە، 
"کۆمۆنیســتیەکان"دا پەیــڕەو و  "سۆشیالیســتی"   بەنــاو 
 دەکــرا. هەمــوو ڕشــتە ئابــووری و دام و دەزگا ســەرەکی
 و ســتراتیجیەکان، بــە دەســت دەوڵەتــەوە بــوو، هــەر
ــی کااڵ ــە کڕین ــوو، ل ــەو دەوڵەتــە بەرپــرس ب  خــودی ئ
 و پێداویســتیەکان و هەروەهــا ناردنــە دەرەووەی شــت و
 مەکەکانــی ناوخــۆ، تەنهــا کۆمەڵێــک پــرۆژەی بچــوک
ــەن ــە الی ــوو ل ــی تایبەتــی هەب ــە خاوەندارێت ــت ک  نەبێ
بەڵێندەرایەتــی بــواری  لــە  ئەویــش   هاواڵتیانــەوە، 
ــی ــل و بازرگان ــن و فرۆشــتنی ئۆتۆمبێ ــەرە و کڕی  خانوب

.الوەکــی لــە بــازاڕدا

 ئــەم بــازاڕەی ســەردەمی دیکتاتۆریــەت، بــەو هەمــوو
 جەنــگ و کێشمەکێشــانەووە، قــەرزی جەنــگ و لێدانــی
 ســەرچاوە ئابووریەکانــی، لــە پــرۆژە نەوتیەکانــەووە،
 تــا کارگەکانــی شــەکر و پااڵوتــن و ژێرخانــی کۆمەڵگا،
 بــەاڵم هاواڵتــی ســادە، هەســتی زۆر بــە ئــەم ئاڵوگۆڕانە
 نەدەکــرد لــە ژیانــی ڕۆژانەیــدا، شــتومەکەکان زۆر گــران
ــتی نرخــی ــتەمە، پاڵپش ــەو سیس ــە ئ ــوون، چونک  نەدەب
 دەکــرد، بــۆ نموونــە ئــەو شــەکرەی لــە کوبــاوە دەهــات،
 زۆر گرانتــر دەکــەوت لــە ســەر دوڵــەت. کەواتــە، یاســا
 و ڕێســای بــازاڕ لــە الیــەن دەوڵەتــەووە کۆنتــڕۆڵ و
 ڕێنوێنــی دەکــرا، دەیــان فرۆشــیار و گەندەڵــکار گیــران
و مووچــە  بوونــەوە.  مــەرگ  ســزای  تووشــی  بگــرە   و 
نەدەبــووەوە، کــەم  فلــس  و  ســێنت  بــە   هەقدەســت 
بەرزدەبــووەوە. موچــە  جەنگــدا  گەرمــەی  لــە   بگــرە 
ــووری ــە سیســتەمێکی ئاب ــەو کات ــر، ئ ــی ت ــە مانایەک  ب
 لــە ئــارادا بــوو کــە جیــاواز تــر بــوو لــەوەی ئەمــڕۆ
 هەیــە. زۆربــەی ئــەو شــەڕ و کێشمەکێشــانە، ئەگــەر
 وورد تــر تەماشــایی بکــەی، گــوڕ و تینــی بەخشــی بــە
 هەڵوەشــاندنەووەی ئــەو سیســتەمە ئابووریــە پەیــڕەو
 کــراووە، کــە لەگــەڵ سیســتەمی نیولیبراڵــی یــا بــازاڕی

ــوو ــاو ب ــاز و  نەگونج ــازادا نەش .ئ

شــاراوەی دەســتی  کۆمەڵیــک  کــە  ئەمــڕۆ،   بــازاڕی 
 تێدایــە وەک ئــادەم ســمیث دەڵێــت، بــەاڵم کۆمەڵــگا
 مەزهەبیــەکان دەڵێــن: بــازاڕ شــەیتانی! ئــەو شــەڕانەی
ــەرەکیان، ــەی س ــج و بەرنام ــردن، ئامان ــمان ک ــە باس  ک
 هێنانــی ئــەم بــازاڕە ئــازادە بــوو، کــە فرۆشــیار ئــازادە
 لــە بەرزکردنــەووەی نــرخ و گۆڕینــی ئاســتی خواســت
ــۆ قازانجــی ــا شــتومەکەکان ب  و خســتنەڕووی کااڵکان ی
گشــتی سەروەتوســامانی  بەتااڵنبردنــی  و   زیاتــر 
ــە دیاریکردنــی  کۆمەڵــگا! ڕۆڵــی دەزگا دەوڵەتیــەکان ل
 ڕەوتــی بــازاڕدا لــە بەرژەووەنــدی چینــی ســەرمایەدار و
 دژ بــە چینــی کرێــکار و نــەدار و هــەژارە! بۆیــە ئەمــڕۆ
 دەبینیــن؛ قڵیشــتە یــا جیاوازیــە چینایەتیەکــە، بــە
 ئاســتێک گــەورە بــووە، کۆمەڵێــک دیــاردەی نامــۆی لــە
 کۆمەڵــگادا هێناوەتەکایــەوە، وەک بێــکاری، برســیەتی
 و مــردن لەبــەر گرانــی پێداویســتی پزیشــکی، نەبوونــی
و لەشفرۆشــی  دیــاردەی  و  نیشــتەجێبوون   جێگــەی 
 دزی و کوشــتنی ژنــان و کوشــتنی کەســانی نزیــک بــۆ

.بەرژەووەنــدی ئابــووری

 تــا ئێســتا، بەرچــاو ڕۆشــنکردنەووەیەک بــوو، بــۆ ئــەو
میللــی و ســەربەخۆیی و نــاو ڕزگاری   بــە   خەباتــی 
 بااڵدەســتی میللــەت و نەتــەوە، پاراســتنی کەلتــووری
 نەتــەوە، لــە خــوارووی عێــراق، بــۆ بااڵدەســتی ڕەوت و
 حزبەکانــی ئیســالمی سیاســی مەزهەبــی شــیعە و ئــازادی
ژێــر لــە  دەرهێنانــی  و  پیرۆزیەکانیــان  و   چاالکــی 
 دەســەاڵتی ڕەوت و حزبەکانــی ئیســالمی سیاســی ســوونە
 مەزهەبــی عەرەبــی، کــە چەندیــن ســاڵە بــااڵ دەســت
 بــوون لــە عێراقــدا، بۆیــە، هەوڵــدەدەم لــە نووســینێکی
بزووتنــەوە ئــەم  ئامانجــی  و  مەبەســت  کــە   تــردا، 
ــا ــی و مەزهەبیانــە چــی بــوو، وە چیــان کــرد، ئای  میلل
 نرخــی دراو و گرانــی بــازاڕ، مەبەســتی شــاراووەی ئــەم
 بزوتنەوانــە نەبــوون، دەزانــم خوێنــەری ئەمــڕۆ کات و
 هەوەســی نووســینی درێــژی نەمــاووە، بــۆ بەشــێکی تــر

ــەم بابەتــە ــژەی ئ ــە درێ .ل
١٤-٤-٢٠٢١

azzady22@gmail.com                                  

عبدالرحمن محمد 

)مەال رەحمان 
ئاوارەکان(

عەبدواڵ ساڵح

ــە  ــوازی ب ــەری یەکســانیخوازی و ئازادیخ ــە دژی هون ــە ئیســالمیەکان ل ــەرکوتکارییەی الیەن ــا س ــەم توان ــەوەی فورســەتی  ب ئ
ــی و سیاســی و  ــە کۆمەاڵیەت ــەواوی جومگ ــە لەت ــە ی ــەم دوو الیەنەی ــی ئ ــتی دەســەاڵتداران و ئاوێزانبوون خشــیوە، کۆنەپەرس

دامەزراوەکانــدا.

بەنــاوی ڕێزگرتــن لــە ئــاداب و پێرۆزییەکانــی ســەرۆک و پەیامبــەر، ئــااڵ و ســەروەرییەکان. ئیســالمیەکان و ناسیۆنالیســتە 
خێڵەکیــە- بنەماڵەییــەکان و بەجۆرێــک پێکــەوە پێچــراون، "ســەوابتی ئاینــی"، "ســمبولەکانی کوردایەتــی"، ماکــی شوناســێکی 
فەرهەنگــی پەیداکــردووە. ئــەم فەرهەنگــە خــۆی بەرهەمهاتــووی واقعێکــە پــڕ لــە چەوســانەوەی کۆمەاڵیەتــی لــە هــەژاری و 

بێــکاری و بێمافــی و دەردی قوڵتــر بــێ ئاســۆیی.

بــە گشــتی هونــەری نواندنــەکان، لــە شــانۆ و ســینەما و پەیکەرتاشــی و ســەما، لــە کوردســتانی عێراقــدا  قەتیســی پــەروەدە 
و پرۆگــرام و مەنهەجێکــی نائینســانی و بــێ فەنتازیــا و وزەی ڕزگاریــن، ئەگــەر هــەر دەستپێشــکەری و پێشــکەوتنێک لەالیــەن 
خــودی  گــروپ و کەســایەتیە هونەرییەکانــەوە خوڵقــا بێــت، لەالیــەن ئیســالمیەکانەوە هەوڵــی پاکتاوکردنــی فیزیکــی و فکــری 

و کۆمەاڵیەتــی و کلتــووری دراون.

لــە نێــو ئــەو هونەرانــەدا، ڕەنگــە ســەما کاریگەرتریــن زمانــی جەســتە بێــت کــە  روح ، هەســت و خەونەکانــی تیــا بەرجەســتە 
بکاتــەوە. ســەما ڕاســتەوخۆترین نێوەنــد بــۆ دەربڕینــی ئــازادی و ئاشــنابوون بەخــۆت و پەیوەنــد گرتــن بــە کۆمەڵــەوە بێــت. 
زمانــی تــرس و شــەرم و گونــاه و دەســتەپاچەیی و پاڕانــەوە و خۆبەکەمزانیــن و خۆشــاردنەوە کەشــف دەکات و هەندێــک جــار  
بــۆ ئــەم نەخۆشــیانەش وەک شــێوازێکی چارەســەریش بــەکار دێــت و ورەی بەرەنــگاری و خۆنوانــدن و باوەڕبەخۆبــوون و کامڵــی 

و توانایــی و یەکســانی بــە ئینســانەکان دەبەخشــێت.

زۆر بەبایەخــە ســەرنجی ئــەو الیەنــەش بدەیــن، ئیســالمیەکان )بــە گشــتی کۆنەپەرێــزەکان(، ئــەو دژایەتیــە سەرســەختەیان 
لەگــەڵ ســەما،  دیــوە تاریــک و ئاپارتایدییەکەیــان لــەدژی ژنــان پیــادە دەکــەن. جەســتەی ژن، نابێــت ئــەو پانتاییــە ئــازاد 

و دانپێنانــە کۆمەاڵیەتــی و شوناســە ئینســانییەی هەبێــت. هــەر نابێــت ژنــان بێنــە دەرەوە لەماڵــەوە، کــە هاتــن دەبێــت لــە 
پیــاوان جیــا بــن. داپۆشــراو و بێدەنــگ و شــەرمن و لــە پشــت پیاوانــەوە بــن. ئــە گــەر کوڕێــک ســەما بــکات و پانتۆمیــم بــکات، 
ڕەنگــە مێــش میوانیــان نەبێــت، بــەاڵم کــە دێتــە ســەر ژنــان و کاریۆگرافــی و ســەما، ئیــدی  ئیســالمیە کان بــە لەناوچــوون و 

کۆتایهاتنــی  فەلســەفیەی بوونــی خۆیانــی دەزانــن و ڕۆڵــی "پۆلیســی ئیمانــداری" دەزانــن.

ــە   ــەورەدا، ســوکایەتی و ئیهان ــی گ ــر و ســەرۆکی تــازەدا و دەزگای ڕاگەیاندن ــن ئاســتی مەکتــەب سیاســی و ئەمی ــە بەرزتری ل
ــەوە.  ــژی باڵودەکرێن ــۆدی توندوتی ــوای شــاردراوە و ک ــە وەک فەت ــت، ئەمان ــدان دەکرێ ــە کەســایەتی هونەرمەن ــەر و ب ــە هون ب
یەکێتــی و پارتــی و گــۆڕان بەهرەبــەرداری لــەو مەترســیانە دەکــەن و بــۆ مەرامــی سیاســی و تاکتیکــی و ... بەکاریدەهێنــن. 
وەک ئــەوەی ئەمــان لــە ئیســالمیەکان باشــترن و لــەو هێرشــانە دەتانپارێزیــن. بــەاڵم لــە بنــەڕە تــدا نابێــت ئــەم ئــازادی و 
ممارســەی ئازادییــە بەهیــچ جۆرێــک بکرێتــە ئامــرازی سیاســی و پروپاگەنــدە و بەکارهێنانــی دوو دەمــە.  خەڵــک و هونەرمەدانی 
ئازادیخــواز ناچنــە نێــو ئــەو فێــل و تەڵەکەبازییــەوە. نابێــت هیــچ کــەس و لــە هیــچ هەلومەرجێکــدا ئــەو ئازادییــە پایمــاڵ 
ــەو   ــەر ئ ــە بەرامب ــەوە و ل ــێوازی جۆراوجــۆر ئیســالمیەکان تەریکبکات ــە ش ــی جڤاتــی پێویســتە ب ــکات. بزوتنەوەیەک و زەوت ب

فەرهەنــگ و شوناســە دواکەوتوانــەی دەســەاڵت و حزبــە پێکهێنەرەکانــی بوەســتێتەوە.

ئیســالمیەکان دەتوانــن ئۆپۆزســیۆنی دەســەاڵتی گەنــدەڵ و میلیشــیایی بــن کــە خۆیــان کۆڵەکەیەکــی بــن باڵــی بــوون و هەمیشــە 
دەســتلەمالنی یــان کــردوون، لیســتی هاوبــەش و حکومەتــی خۆجێییــەکان و پەرلەمــان بــوون، ئــەم حــزب و ئــەو حزبیــان 
کــردووە و لــەدزی و تااڵنیەکانیــدا هەوڵیانــداوە زۆرتریــن بەشــیان بــەر بکەوێــت، بــەاڵم ناتوانــن ئۆپۆزســیۆنی ئازادیخــوازان 
و یەکســانیخوازان بــن. ئەمــە تەنهــا لــە ژێــر هــەر ناوێکــدا بێــت، تەنهــا بەقازانجــی دەســەاڵت دەشــکێتەوە و ڕیســوایی بۆیــان 

دەمینێتــەوە.

دەست لە ژیان و کەرامەتی خەڵک هەڵگرن. دەست لە هێڕش بۆ سەر ئازادی داهێنان و سەما و هونەر هەڵگرن.

کۆتایی نیسانی ٢٠٢١

.------

ــە )ســەهۆڵەکە( ناســراوە  ــە ب ــەو شــوێنەی ک ــە شــاری ســلێمانی / شــەقامی ســالم ل ــی ٢٠٢١، ل ــوارەی  ٢٤/٢٣ی ئەپریل *- ئێ
بەبۆنــەی ڕۆژی ســەماوە دوو هونەرمەنــد پارچــە ســەمایەکیان پێشــکەش بــە ئامادەبــوان کــرد، ئیــدی ئــەم چاالکییــە هونەرییــە 

بــوو بەڕوداوێکــی گرنگــی سیاســی-کلتوری.

جەمال کۆشش
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عەلی مەولود :
ئەم سیستەمە نیشتمانی تارماییەکانە

 ڕۆژنامــەی ڕەوت: هــاوڕێ هــەر ســاڵێک لــە کوردســتاندا و
 بەتایبــەت لــە شــاری ســلێمانی مەراســیمی یەکــی ئایــار بەرپــا
 کــرا بێــت تــۆ وەک هەڵســوڕاوێکی بەرگریــکار لەمافەکانــی
ئــەو ئامادەبــووی  هــەر  نــەک  زەحمەتکێشــان  و   کرێــکاران 
 مەراســیمانە بەڵکــو هەمیشــە لــە ڕێکخەرانــی مەراســیمەکان
دەچێــت؟ بەڕێــوە  مەراســم  ئەمســاڵ )٢٠٢١(  ئایــە   بوویــت، 
مەراســیمە ئــەو  بڕیــارە  چــۆن  وە  کــراوە؟  ئامــادەکاری   وە 
 بەڕێــوە بچێــت؟ ئەگــەر بکــرێ بــۆ خوێنەرانــی ڕۆژنامەکەمــان

وردەکاریــەکان بــاس بکەیــت؟

عەلــی مەولــود: بەڵــێ ئەمســاڵیش ڕێورەســمی رێزگرتــن لــە ١ی 
ئایــار بەڕێوەدەچێــت و ئامــادەکاری پێویســت بــۆ ئــەو مەبەســتە 
کــراوە. ئەوەنــدەی مــن ئاگاداربــم النیکــەم لــە شــاری ســلێمانی 
و شــاری ڕانیــە کۆمیتــەی مەراســیمی یەکــی ئایــار پێکهاتــووە 
و لــەم رۆژەدا چاالکــی دەکرێــت و نەبەردیەکانــی یەکــی ایــار 

یــاد دەکرێنــەوەو رێزیــان لــێ دەگیرێــت.

ئامادەکاریــەکان بــۆ بەڕێوەبردنــی بەرنامــەی یەکــی ئایــار لــە 
ســلێمانی، وێــرای هەڵواســینی چەندیــن الفیتــە لــە شــوێنە 
گشــتیەکانی شــار، بڕیــارە کاتژمێــر ٣:٣٠ دوانیــوەڕۆ ڕێپێوانێک 
لــە ســەهۆڵەکەوە بــۆ بــەردەم باخــی گشــتی بکرێــت و لــەو 
ڕێپێوانــەدا ئــااڵی ســور و دروشــمی چینایەتــی بەرزدەکرێنــەوە، 
کــە گوزارشــت لــە داخــوازی و خەبــات و بەرەنــگاری چینــی 
کرێــکار و کۆمەڵــگا دەکات لەبەرامبــەر حکومــەت و دەســەاڵتی 

سسیاســی و سیســتەمی ســەرمایەداری.

لەبــەردەم  واتــە  مەبەســت،  شــوێنی  بــە  گەیشــتن  دوای 
ســروودی  بــە  بەڕێوەدەچێــت،  مەراســیمێک  گشــتی،  باخــی 
ئەنتەرناســیونال دەســت پێــدەکات و وتــاری کۆمیتــەی مەراســم 
ــە  ــراوە پێشــکەش ب ــەوە و ســرود و دروشــم و هۆن دەخوێندرێت

دەکرێــت. ئامادەبــووان 

 ڕۆژنامــەی ڕەوت: چ پەیامێکتــان هەیــە بــەم بۆنــەی یەکــی
ئایــارەوە؟

و  خەبــات  ســیمبولی  ئایــار،  یەکــی  مەولــود:  عەلــی 
بەرەنگاریــە دژی سیســتەمی چینایەتــی، ڕۆژی یاخیبوونــە لــە 
ــەو سیســتەمە، نیشــاندان  ــی ئ ــە رەوای ــە ل سیســتەم، تانەدان
پەیامــی  جیــاوازە،  بەرژەوەنــدی  و  ئامانــج  خســتنەڕووی  و 
ئەمــڕۆژە جەختکردنەوەیــە لەســەر ئەو بەرەنــگاری و یاخیبوون 
و جیاوازییــە، پێداگرییــە لەســەر هاوخەباتــی چینایەتــی 
دووپاتکردنــەوەی  ســتەملێکراوان،  و  چەوســاوان  بــەرەی 
ئەڵتەناتیڤــی سۆسیالیســتی و ســوربوونە لەســەر گۆڕینــی ئــەم 
سیســتەمە بــە سیســتەمێکی ناچینایەتــی وا، کــە پێکەوەژیانــی 
ئازادانــە و یەکســانی و هاوبەشــێتی بکاتــە بنەمــای ژیــان، 
ئەمانــە توخمــە ســەرەکیەکانی یەکــی ئایــارن و پێویســتە نــەک 
هــەر لــە ئایارەکانــدا بەڵکــو لــە هەمــوو ڕۆژێکــدا لەبیرمــان 

ــن و تۆخیــان بکەینــەوە. ب

قازانجپەرســتیەوە  و  دڵڕەقــی  بەوپــەڕی  ســەرمایەداری 
هاتــە ناوژیانــی مرۆڤــەوە، بێــگاری و ســوغرەکاری کــە لــە 
سیســتەمی پێشــوودا ناوەنــاوەو پچڕپچــڕ بــوو، ئــەو کــردی 
بــە هەمیشــەیی و کاری هەمــوو ڕۆژە، سیســتەمێکی ئابــووری 
داهێنــا کــە زۆرینــەی خەڵکــی ناچارکــرد بەکــرێ کاربکــەن و 
ــکار، ئەویــش بەومەرجــەی نیــوەی کاری رۆژانەیــان  ببنــە کرێ
بێــت  زێدەبایــی  بەدیهێنانــی  بــۆ  بێبەرامبــەر  و  بەخۆڕایــی 
بــۆ خاوەنــکار، ئــەم سیســتەمە بــۆ یەکەمجــار لــە مێــژووی 
و  کۆنترۆڵکــرد  کاری  داهێنــا،  بێــکاری  مرۆڤایەتیــدا 
بەســتیەوە بەقازانجــی خاوەنــکارەوە، کــە ئەمــە ئێســتا بــووە 
بەکێشــەیەکی گــەورە بــۆ مــرۆڤ و مەترســیەکی گــەورە بــۆ 
ژیــان. ئــەم سیســتەمە قازانــج و زێدەبایــی کــردە چەقــی 
ئابــوری، بەوپــەڕی بێڕەحمییــەوە کرێکارانــی دەڕەتانــد و لــە 

خوێــن و عارەقــەی ئــەوان ســەرمایەی هەڵدەچنــی.

بــەدواوە  هــەژدە  ســەدەی  دووەمــی  نیــوەی  لــە  کرێــکاران 
هەوڵیانــدا و تێکۆشــان ئــەم ڕەوڕەوەی غــەدرە ڕابگــرن، ئــەم 
خوێنــە بووەســتێنن کــە ســەرمایەداری جۆگــەی لێهەڵبەســتبوو، 
تێــدا  کۆیلەتــی  کــە  کەمبکەنــەوە  کار  کاتژمێرانــەی  ئــەو 
بەرجەســتە دەکــرا، بەشــی خۆیــان لــە ســامان و داهــات زیــاد 
بکــەن و ژیــان بــۆ کرێکارانیــش مانایەکــی ئینســانی تــر پەیــدا 

ــکات. ب

بەرەنگاریــە  ئــەم  ڕەمــزی  بــە  بــوون  ئایــارەکان  یەکــی 
ئــەم  لەگــەڵ  بەدەســتهێنا،  گەورەشــی  ســەرکەوتنی  و 
ســەرکەوتنەدا بەتایبەتــی کۆمەڵگاکانــی ئەوروپــا و رۆژئــاوا 
کــە النکــەی ســەرهەڵدان و گەشــەکردنی ســەرمایەداری بــوو، 
گۆڕانــکاری و پێشــکەوتنی گــەورەی بەخــۆوە بینــی و لەوپــەڕێ 
بــە  بــوو  خایاندبــوو،  ســەدەی  چــوار  کــە  بەربەرییەتــەوە 
ســەرزەمینێک کــە لەهەمــوو گۆشــە و کەنارێکــی جیهانــەوە 

خەڵــک پەنــای بــۆ بەرێــت.

ئــەم بزووتنەوەیــە، بەتایبەتــی دوای ئەوەی هزر و جیهانبینی 
سۆسیالیســتی رەگــی تێــدا داکوتــی، رێگایــەک و شــێوەیەکی 
نوێــی بــۆ ژیانکــردن خســتە بەردەســت، وێنــەی کۆمەڵگایەکــی 
نوێــی پیشــان دا کــە چەوســاندنەوە و ســتەمکاری مرۆڤــی تێــدا 
نەبێــت بــۆ ســەر مــرۆڤ، کــەس لــە بەرهەمــی کاری خــۆی 
نامــۆ نەبێــت و کــەس بەهــۆی دەستبەســەراگرتنی بەرهەمــی 
کاری کەســانی تــرەوە ســەرمایە کەڵەکــە نــەکات و بەنــاوی 
دەوڵەتــداری و بەڕێوەبردنــی سیاســی و ... تــاد دەســت بەســەر 

ســەروەت و ســامانی کۆمەڵگــەدا نەگرێــت.

هەرچەنــدە ئەمــە بــە ئاکامــی تــەواوی خــۆی نەگەیشــت و 
گــەورەی  پاشەکشــەی  رابــردوودا  ســاڵی  پەنجــا  لەمــاوەی 
بەخــۆوە دیــوە، بــەاڵم بــوو بەخەونێکــی زینــدوو، بــوو بــە 

ئومێــد و هیــواو گەشــبینی، رێگایەکــی گرنگــی کــردەوە بــۆ 
و  چەوســاندنەوە  و  چینایەتــی  سیســتەمی  لــە  رزگاربــوون 
ســتەمکاریەکانی، کــە ئێمــەی رێبــواری ئــەو رێگایــە پێویســتە 
ــۆ دۆخــی ئێســتا و ناســینی  بــە خوێندنەوەیەکــی وردبینانــە ب
رەگــەزە ســەرەکیەکانی، کاری وشــیارانە و وشــیاریيدەرانە بــۆ 

بــە ئەنجامگەیاندنــی ئــەو پەیامــە بکەیــن. 

ــو  ــی، بەڵک ــگای مرۆی ــەک هــەر کۆمەڵ ــڕۆ ســەرمایەداری ن ئەم
کــۆی ژیانــی گشــتی و ژینگــە و خــودی گــۆی زەویشــی ڕووبــەڕووی 
مەترســی کردۆتــەوە، دۆخێکــی ئاســایی بــە ژیــان بەخشــێوە، 
تــرس و دڵەڕاوکێــی بــە هەمــوو شــوێنێکدا باڵوکردۆتــەوە، 
ئاوارەیــی،  لــە  جەنــگ،  لــە  شــتێک،  هەمــوو  لــە  تــرس 
لــە نەخۆشــی، لــە بێــکاری، لــە هــەژاری، لەگرانــی، لــە 
وشکەســاڵی، لەهەمــوو شــتێک دێوەزمــەی بەرهەمهێنــاوە، ئــەم 

سیســتەمە نیشــتمانی تارماییەکانــە...

جەنــگ و کۆمەڵکــوژی و ئاوارەیــی، بــوون بــە دیــاردەی ئاســایی 
ــەرۆی  ــۆی پاش ــۆژی، بەه ــەڕی بایۆل ــۆ ش ــەریان کێشــاوە ب و س
گیانــدارو  و  مرۆڤــەکان  پیشەســازیەکانەوە  و  کارگاکان 
جیــاوازی  بەهــۆی  دەکرێــن،  ژەهرخــوارد  زیندەوەرانیــش 
چینایەتیــەوە تاکەکەســی وا هەیــە رۆژانــە بەقــەدەر پێویســتی 
بەقــەدەر  بەهەزارانکــەس  و  هەیــە  داهاتــی  هەزارانکــەس 
تاکەکەســێک ئیمکاناتیــان لەبەردەســتدا نیــە، کااڵ کــراوە بــە 
قیبلــە و خۆشــبەختی گرێــدراوە بــە دەستڕاگەیشــتن بــە کااڵکان 
 5G 4 وG  ،کــە قازانــج بــۆ ســەرمایەداران دابیندەکــەن
خەریکە زۆرینەی خەڵک دەکاتە زیادە و سەربار و ناپێویست 
بــۆ سیســتەم، بێــکاری بــووە بــە دیاردەیەکــی زاڵ و تەنانــەت 
دەســتکەوتنی ئیــش و بــوون بــە کۆیلــەی کار بــووە بــە ئیمتیــاز 
و دەبێــت شــوکرانەبژێری بــۆ بکەیــت، ژمــارەی پەراوێزخــراوان 
و ئەوانــەی سیســتەم کارکــردن و کۆیلەبوونیشــیان پــێ رەوا 

ــە. ــە زیادبووندای ــەڕۆژ ل ــت، رۆژب نابینێ

کێشــەو  بمێنێتــەوە  زیاتــر  رۆژێــک  هەتــا  سیســتەمە  ئــەم 
نەهامەتــی و خراپــەکاری زیاتــر درووســت دەکات و هەتــا 
رۆژێــک زووتــر بــڕوات بەقازانجتــرە، بۆیــە پێویســتە جدیتــر 
بیەوێــت  ئەگــەر  مــرۆڤ  بکرێتــەوە،  لــە کەنارخســتنی  بیــر 
درێــژە بەژیــان بــدات دەبێــت ئــەم سیســتەمە تێپەڕێنێــت و 
ــی  ــە فۆرم ــگا ب ــە کۆمەڵ ــەوە ک ــەی بگرێت ــر جێگ ــی ت بەرژێمێک
چینایەتــی رێکنەخــات و پلەبەنــدی بســڕێتەوە، ئــەم کۆمەڵــگا 
لەژیانمانــدا  و  دەســتپێبکات  لــە ئێســتاوە  دەبێــت  نوێیــە 
رەنگبداتــەوە، کۆمەڵگــە کۆمۆنەییــەکان درووســت ببــن، دەبێــت 
ــی  ــن، شــێوەی پێکەوەژیان ــان هەڵبژێری ــۆ ژی شــێوەیەکی تــر ب
ئازادانــە کــە قازانــج و کااڵو کاری بەکــرێ تیایــدا ئەصــڵ 

ــان. ــە ژی ــت ل ــی بێ ــەی بریت ــت، چەقەک نەبێ

ــن مرۆڤایەتــی ســەردەمی  ــەر بڵێی ــت گ ــی نەبێ رەنگــە زیادەڕۆی
وەک ئيســتا پڕلەگێــژاوی بەخۆیــەوە نەدیــوە، هیچــکات لــە 
مێــژووی مرۆڤــدا بەقــەدەر ئێســتا چاوچنۆکــی بەرباڵونەبــووە و 
بەرژەوەندیخــوازی هەوســاری نەپچڕانــدووە، وە هیچکاتێکیــش 
کاروبــاری  پڕوپــووچ  و  بودەڵــە  مرۆڤــی  ئێســتا  بەقــەدەر 
کۆمەڵــگای بەڕێوەنەبــردووە، لوتکــەی بێبەهاکردنــی بەهــاکان 
و  سرووشــت  پەالماردانــی  بێنرخەکانــە،  نرخدارکردنــی  و 
گەیشــتووە،  مەترســیدار  بەشــوێنێکی  دی،  ئەوانــی  ژیانــی 
پێشــکەوتنەکان بــوون بــە هەڕەشــە بــۆ ســەر مــرۆڤ و ژینگــە 

و سرووشــت.

 ڕۆژنامــەی ڕەوت: کرێکارانــی بیانــی توێژێکــی بەرچــاو لــە
 چینــی کرێــکاری کوردســتان پێکدەهێنــن، مافەکانیــان پێشــێل
چ پێویســتە  دەبنــەوە،  هــەاڵواردن  ڕووبــەڕووی  و   دەکــرێ 

بکرێــت بــۆ بەرگــری لــە مافەکانیــان؟

عەلــی مەولــود: بەراســتی کرێکارانــی بیانــی یــان راســتتر 
بڵێــم کرێکارانــی هاتــوو، رێــک وەکــو کۆیلــە و بــەردە مامەڵــە 
دەکرێــن، کڕیــن و فرۆشــتنیان پێــوە دەکرێــت، دەســتدرێژییان 
دەکرێــت،  بەرامبــەر  توندوتیژییــان  ســەر،  دەکرێتــە 
رێــگای  ســەیردەکرێن،  بەکــەم  پێدەکرێــت،  ســوکایەتییان 
ــت و ..  ــان پێنادرێ ــت، مافی ــان لێدەگیرێ ســەفەر و هاتووچۆی

ــاد. ت

بە بڕوای من ئەمە کۆمەڵێک هۆکاری سەرەکی هەیە:

و  سیاســی  دواکەوتوویــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  بەشــێکی   -  ١
فەرهەنگــی و قبوڵنەکردنــی رەنگــە جیــاوازەکان لــە کۆمەڵگــەی 
ژیاندۆســتی،  و  مرۆڤدۆســتی  بیروبــاوەڕی  الوازی  و  ئێمــەدا 
ــەاڵتێکی  ــەرە، دەس ــەاڵتی لەس ــەری دەس ــتەوخۆ کاریگ ــە راس ک
خێڵەکــی بەرچاوتەنگــی دواکەوتــوو کــە رۆژانــە بــە بیروباوەڕی 
راسیســتی و دواکەوتووانــە بۆمببارانــی مێشــکی خەڵــک دەکات.

بــۆرژوازی کــوردەوە  ٢ - بەشــێکی پەیوەســتە بەچاوچنۆکــی 
ــۆرژوازی ســەدەکانی پێشــووی ئەورووپــا هەڵپــەی  کــە وەکــو ب
گــەورە دەکات و بێڕەحمانــە پەالمــاردەدات بــۆ دەوڵەمەنــد 
بوونــی زیاتــر، غەدرکــردن و ســتەمکاری و مافخــواردن ... 
بێویژدانانــەی  ویژدانــی  لــە  ســەرەکی  بەبەشــێکی  بــووە 

بــۆرژوازی کــورد.

٣ - هەڵبــەت الوازی بزووتنــەوەی کرێــکاری و بزووتنــەوەی 
شۆڕشــگێڕیش کاریگــەری گــەورەی هەیــە، هەســت نەکــردن بــە 
ــی  ــی، وە الوازی خەبات ــی هاوخەبات ــی، نەبوون هاوچارەنووس
چینایەتــی وایکــردووە کرێکارانــی بیانــی بەتــەواوی بــێ پشــت 

و پەنــا بــن.

دۆخێکــی  ســەرمایەداری  باســمکرد،  لەســەرەوە  وەک   -  ٤
پێکهێنــاوە کــە دەســتکەوتنی هەلــی کار خــۆی دەســکەوتە، 
هەندێکجــار بەهەرنرخێــک بــووە دەبێت بیپارێزیت، دەســتگرتن 
بــە کارەکەتــەوە ئەگــەر بەنرخــی بێمافــی و زوڵمکردنیــش 
بێــت زۆرجــار رێگــە لەوەدەگرێــت پەیوەســت بیــت بــە لەشــکری 
پەراوێزخراوانــەوە کــە ژیانیــان زۆر لــە کرێکارانــی چەوســاوە 
کرێکارانــی  هەڵوێســتی  ئەمــەش  و  ســەختترە  و  خراپتــر 

الوازتــر کــردووە.

ــوو،  ــی هات ــی کرێکاران ــاڵوی و نارێکخراوبوون ٥-  پــەرش و ب
لێکدووربوونیــان، فرەکەلتــووری، کێشــەی زمــان و هەســتکردن 
ــان  ــی خۆی ــەش رۆڵ ــن، ئەمان ــی زانی ــی و خۆبەکات ــە غەریب ب

هەیــە.

بــۆ تێپەڕکردنــی ئــەم دۆخــە بەرلەهەمووشــت دەبێــت وشــیاری 
ــکاری  ــەوەی کری ــت بزووتن ــت، دەبێ ــی بەرەوســەر بچێ چینایەت
بەشــێوەیەکی  بێــکاران  و  الوان  و  ژنــان  بزووتنــەوەی  و 
شۆڕشــگێڕانە ســەرڕێ بخرێن و بە ئاســۆی سیاســەت و ئامانجی 
ئــەم  و  بکرێــن  بەهێــز  هاوچارەنووســی  و  یەکســانیخوازی 
بزووتنەوانــە دەبێــت کرێکارانــی بیانیــش لەخۆبگرێــت، چونکــە 
بەشــێک لــەوان ژنانــن و بەهــۆی ژنبوونیشــیانەوە ســتەمیان 
لێدەکرێــت وە هەمــوو رۆژێکیــش بێــکاری لــە دەرگایــان دەدات.

کرێکارانــی کوردســتان نابێــت کرێکارانــی هاتــوو بەهــۆکاری 
کەمبوونــەوەی هەلــی کار و لەخوارەوەبوونــی هەقدەســتەکانیان 
بزانــن، دەبێــت وەک هاوخەبــات و هاوچارەنووســی خۆیــان 
ژەهرێکــی  ئــەوە  بــن،  و هاوکاریــان  پشــتیوان  و  بیانبینــن 

بۆرژوازیــە بــۆ دووبەرەکــی بەنــاوی نەتــەوەو ئایــن و واڵتانەوە 
دەیڕێژێــت و جیــاوازی درووســتدەکات، بەبــێ درووســتبوونی 
ئــەم هاوخەباتــی و هاوپشــتیە باشــتربوونی دۆخــی کرێکارانــی 

هاتــوو، ئەســتەمە.

٢٩-٤-٢٠٢١

میلیشیاکانی ڕەوتی سەدر ناسراو بە )سەرایا 
سەالم( کۆنتڕۆڵی شاری سامەڕایانکردوە، 
هەرکەسێک ناڕەزایەتی بنوێنێ بە ماددەی 
)٤(ی دژە ترۆر بێ سەروشوێن دەکرێ. 

سامەڕا گەورەترین زیندانی جیهانە!

چاوپێکەوتن لەگەڵ عەدنان شاکر، دەربارەی هەلومەرجی 
سامەڕا و بارودۆخی کرێکاران

 ڕەوت: زۆر سوپاس هاوڕێ بۆ بەشداریت لەم چاوپێکەوتنەدا،
ــی ــێلگیرانەی مافەکان ــەو هەڵســوڕاوە ش ــک ل ــۆ یەکێ ــەوەی ت  ب
لــەدوو پرســیارەکەمان   دەمانەوێــت  ژنانــی،  و   کرێــکاران 
 الیەنــەوە ئاراســتەتان بکەیــن، دەربــارەی هەلومەرجــی گشــتی
 شــارەکە: یانی هەلومەرجی ئاســایش و دەســەاڵتی میلیشــیاکان
 و ئاســەواری شــەڕ و ئاوارەیــی لەالیــەک و هەلومەرجــی ژیــان
 و گوزەرانــی خەڵکــە زەحمەتکێشــە لەالیەکــی تــرەوە، خەڵــک
 چەنــد زەجــر دەکێشــن بــە دەســت ئــەم بێمافیانــە و ســەرکوتی
ــە؟ ــە؟ کاری ڕۆژان ــازاڕی کار چۆن ــیاکان؟ ب ــەاڵت و میلیش  دەس
و موچــە  و  کــرێ  کار،  فورســەتی  دابینکردنــی  و   بێــکاری 

ــکاران؟ ــی کرێ مافەکان

خــۆ  و  ڕێــز  لەگــەڵ  ئێــوە  بــۆ  ســوپاس  شــاکر:  عەدنــان 
شەویســتیم. هەلومەرجــی ئەمنــی شــاری ســامەڕا بــە شــێوەیەکی 
گشــتی ئارامــە، بــەاڵم خەڵــک دەناڵێنــن بەدەســت ســەختی 
شــارەکەدا،  لــە  گیراونەتەبــەر  کــە  ئەمنیەکانــەوە  ڕێــکارە 
بەجۆرێکــە کــەس ناتوانێــت بەئــازادی بێتــە نێــو شــارەوە، 
چونکــە ئــەو ڕێــکارە ســەرکوتگەرانەی کــە لەالیــەن ســەرایا 
ســەالمەوە )ســەر بــە ڕەوتــی ســەدر( پەێــڕەو دەکرێــن زۆر 
تونــدە، هاتنــە ژوورەوە تەنهــا بــە کەفالەتــە )کەفالەتــی 
میــوان لەالیــەن خانــە خــوێ وە(، وە تەنانــەت جوتیارەکانــی 
و  بچننــەوە  بەرهەمەکانیــان  ناتوانــن  شــار  دەوروبــەری 
و  لەســەرەدا  وەســتان  ڕیــزی  چونکــە  بیفرۆشــن  بەئاســانی 
چاوەنــواڕی زۆر دورودرێــژە، وە ئــەم ڕێــکارە  ئەمنیانــە تەنهــا 

بــۆ نابودکردنــی بــاری ئابــووری شــارەکەیە.

بــۆ خەڵــک و هیــچ توێژێکــی کۆمەاڵیەتــی نیــە، ناڕەزایەتــی 
یــان ســەرنج و ڕای خــۆی  دەربڕێــت لــەدژی ئــەم میلیشــیایانە، 
چونکــە دەســەاڵتی ســەرکوتگەری ئــەم میلیشــیایانە ڕێــگا بــە 
هیــچ جــۆرە ناڕەزایەتیــەک نــادەن. نزیکــەی هــەزار و نــەوەت 
دانیشــتوانی  لــە  کــراون  بێسەروشــوێن  هاواڵتــی    )١٠٩٠(
ئــەم شــارە، وە ئــەوە چەنــد ســاڵێکە و هەتــا ئێســتا هیــچ 

چارەنوســیكیان نازانرێــت.

ئــەم میلیشــیایانە خۆیــان وەک داگیرکــەر چــاو لــە خەڵکەکــە 
و قێزەونانەیــە،  تایەفەگەرانــە  دەکــەن و هەڵســوکەوتیان 
کەســێک  ئەگــەر  تەنانــەت  دیــارە.  ئاشــکرا  بەشــێوەی  کــە 
ــکنینەکانی  ــە پش ــەر خاڵ ــکات لەس ــیاریان لێب ــۆ و پرس گفتوگ
نــاوەوە و دەرەوەی شــار و بــەرەو ڕویــان ببێتــەوە، مــادەی 
بــزر  شــوێن  ئیــدی  و  دەخەنەپــاڵ   تیــرۆری  دژە  )٤(ی 
دەکرێــت. تەنانــەت ئەگــەر هاواڵتــی یــەک بــۆ ژیانکــردن  لــە 
ــت  ــگای پێنادرێ ــر ڕێ ــی ت ــەوە بۆگەڕەکێک ــەوە بگوزایت گەڕەکێک
و بــۆی نیــە ماڵبگوازێتــەوە هەتــا لــەو میلیشــایانە روخســەت 

وەرنەگرتبێــت.

هەولومەرجــی ژیــان وگوزەرانــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 
تەنانــەت  نییــە،  کار  دەرفەتیکــی  هیــچ  قورســە،  زۆر  زۆر 
ئەگــەر کارمەندەکانــی دەوڵەتیــش نارەزایەتــی دەربــڕن لــە 
دواکەوتنــی موچەکانیــان، تۆمەتــی مــادەی )٤(ی دژە تیــرۆر 

ئامادەیــە بۆیــان.

ســامەڕا، تەنهــا شــار بــوو  لــە نێــوان بەغــدا و موســل کــە 
ــاو  ــە ن ــکات و بێت ــری ب ــی داگی ــرد نەیتوان داعــش  هیڕشــی ک
شــارەکەوە، لەکاتێکــدا ئاسایشــەکانی دەوڵــەت  هەڵهاتــن، 
بەرگرییــان  و  ڕاوەســتانەوە  جەربەزانــە   شــار  خەڵکــی 
بــۆ  کــرا  ئامادەســازی  لێــرەوەش  هــەر  وە  کــرد،  شــار  لــە 
ئازادکردنــی  ناوچەکانــی تــر کــە داعــش داگیــری کردبــوو. لــە 
ــەرۆکایەتی  ــامەرا و س ــی س ــەرۆکایەتی چاالکیەکان ــامەڕا س س
ــا  ــەاڵم دەســەاڵت تەنه ــی ســەرایا ســەالم هــەن، ب چاالکیەکان
بــە میلیشــاکانی ســەرایا ســەالمە و ئــەو هێــزەی تــر بودەڵەیــە 
بەهیــچ جۆرێــک دەســەاڵتی نیــە و تەنانــەت پۆلیــس یــش هیــچ 

دەســەاڵتێکی نیــە.

ڕەوت: هەلومەرجــی ڕێکخراوبونــی کرێــکاران چۆنــە؟ ئایــا هیــچ 
ــە کــە بەرگــری  ــکاری لەئارادای نەقابــە و ڕێکخراوەیەکــی کرێ

لــە مافەکانــی کرێــکاران بــکات؟

عەدنــان شــاکر: شــتێک نیــە نــاوی هەلومەرجــی ڕێکخراوبــوون 
بێــت. چونکــە هیــچ ئازادییــەک بــۆ کرێــکاران نیــە و وە هیــچ 
پــالن و نەخشــەیەکیش نیــە. ســامەڕا شــارێکی داخــراوە و 
دەورەدراوە بــە دیــواری کۆنکریتــی لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە و 
تەنهــا ســێ )٣( دەریچــەی هاتوچۆکردنــی هەیــە و لەراســتیدا 

ــت. ــی دابنرێ ــی جیهان ــن زیندان ــە گەورەتری ــت ب دەتوانرێ

٢٥-٤-٢٠٢١

ساالر سابیر:
ئاشکرا نەکردنی داهات لەالیەن 

دەسەاڵتدارانی هەرێمەوە بوەتە سیمای ئەم
 دەسەاڵتە تااڵن چیە

ــە، الی ــاری ٢٠٢١ بەرێوەی ــی ئای ــەی ڕەوت: یەک  رۆژنام
 بەرێزتــان ئــەورۆژە چ بایەخێکــی هەیــە بــۆ بزوتنــەوەی

کرێــکاری؟

ســاالر صابــر: پێشــەکەی بــە بۆنــەی نزیــک بونــەوەی یەکــی 
ئایــارەوە گــەرم و گەشــترین پیــرۆز بایــی لــە کرێکارانــی 
کوردســتان و عێــراق و جــیهان دەکــەم، دەستیدەســتی کارو 

خەباتیــان بەتونــدی دەگوشــم.

هاوکاری  بــۆ  جیهانــدا   ئاســتی  لــە  ئایــار  یەکــی  باخــی 
هاو خەباتــی ئــەم چینــە و  گریدانــەوەی هێــز و توانــاکان 
بەیەکتــر پــڕ ئەهمیەتــە، ئــەم یــادە تــەنها لــە واڵتێکــدا 
بــەرز ڕاناگیــرێ ڕۆژی هێنانــە مەیــدان و نمایشــی چینایەتیــە  
بەپێــی  ئاســتی ڕێکخراوبــوون، لــە هەنــدێ شــوێندا زۆر بەهێز 
و لــە هەنــدی جێــگای تــردا الواز دەر دەکــەوێ، بایەخێکــی 
ــی و نەتــەوە  ــەم ڕۆژە پــڕ شــکۆیە ســنورەکان دەبەزێن تــری ئ
و ئایــن و مــەزهەب ناناســێ و هەمــوو جــیهان بەکجــار ئــااڵی 
بــەرز  ســەرمایەدا  بــەڕووی چەوســێنەرانی  ڕووبەڕووبونــەوە 
دەکاتــەوە، بــۆ دەســکەوتەکان ئاهەنــگ دەگێــرێ و خەبــات بــۆ 

بــاش بژێویــش پــەرە پــێ دەدا.

دان  درێــژە  بــۆ  دەکرێتــەوە  نــوێ  پەیمــان  رۆژەدا  لــەم 
ــان و بانگــەواز بــۆ ڕێکخــراو بــوون لــە  ــات و تێکوەش بەخەب
ئاســتی ناوخــۆ و دەرەوەدا بەدەنگــی بــەرز دەدرێتــەوە بــەڕوی 
ــە  ــە ڕەوایان ــەم داخوازی ــەرمایەدا ئ ــێنەر و س ــی چەوس زاڵمان
بــۆ ئاســتێکی بــااڵ تــر و دنیایەکــی بــێ چیــن و چەوســاوە 

دەکرێتــەوە. تاکیــد 

ئامێرەکانــی  گەشــەی  و  هەلومــەرج  بەپێــی  ئەمــرۆ 
بەرهەمهێنــان لــە واڵتانــی پیشەســازی ســەرمایەداریدا تــا 
ئاســێک هەڕەشــە لەســەندنەوەی ئــەو دەســکەوتانە هەیــە کــە 
کرێــکاران بەدرێژایــی مێــژووی خەباتیــان بــە دەســتیانهێناوە، 
و  ئەورپــا  لــە  بەتونــدی  زۆر  چینایەتیــە  ملمالنیــە  ئــەو 
هەمــوو جیهانــدا دەردەکــەوێ لــە الیــەک هەوڵــدەدرێ ئــەو 
لەبەرانبەریشــدا  کــەم و کەمتــر بکرێتــەوە،  دەســتکەوتانە 

دەبێتــەوە. کرێــکاران  یەکگرتــوی  هێــزی  ڕووبــەروی 

ئەگــەر چاوێــک بگێریــن بــە واڵتانــی کەمتــر گەشــەکردوودا کــە 
خاوەنــی کارگــە و ناوەنــدی گــەورەی بــەرهەم هێنــان نیــن ئــەم 
هێرشــە زۆر تونــد تــرە ڕۆژانــە کرێــکاران بەبــێ یاســایی کار، 
بەبــێ دابیــن کردنــی ئەمنیەتــی شــوێنی کار قوربانــی دەدەن، 
هەرەشــەی لەســەرکار دەرکــردن و بێمــاف کردنیــان لــە ســەرە، 
هیــچ یاســایەک نیــە بــۆ پشــتیوانی کردنیــان، یــا هەر کاریــان 
دەس ناکــەوێ. بەناچــاری بەلێشــاو ڕوو لــە واڵتانــی ئەورپــی 
دەکــەن بــۆ بــەدەس هێنانــی کار باجەکەشــی تــا دەســتیان 

لەکارێــک گیــر دەبــێ ســەد بەرامبــەرە.

ئــەم دیــاردەی بــێ کاری و هەژاریــە زۆرتــر لەواڵتانــی ڕۆژ 
هەاڵتــدا دەبینــرێ عیــراق، ئێــران، تورکیــا، مصــر، مەغریــب، 
هندســتان و پاکســتان ... ئاســتی ڕێکخراوبونــی کرێکارانیــش 
ــە  ــدەن ک ــدا الوازە، دەســەاڵتەکانیش زۆر دیکتاتــۆر و دڕن تێ
ڕێــگا بەهیــچ نارەزایەتیەکــی کرێــکاران نــادەن تــا لەســەر 
ــک هەن  ــەنها ڕێکخراوگەلێ ــەن. ت ــەوە بک ــان گردبون مافەکانی
ــە  ــتەمە ک ــم و س ــەو زوڵ ــاردنەوەی ئ ــۆ ش ــەاڵتانە ب ــەم دەس ئ
دەیکــەن دروســتیان کــردوون لەبەرانبــەر ئازادیەکانــی کرێــکار 
و خەڵکــدا بەدژیــان وەک جاســوس بەکاریــان دێنــن. واتــە 
گــەورە  رادەیەکــی  تــا  بــون  ێکخــراو  ڕ  و  ئــازادی  ئاســتی 
واڵتانــی  لــە  تازەیەشــدا  مەرجــە  هەلــو  لــەم  بێهێــزە. 
دواکەوتــوو لــە ئاســتی جیهانــدا کــە وێــڕای پەتــای کۆرۆنــا 
زیــادی  ســەد هێنــدە  مافیــش  بــێ  و  بێکاربــون  و  پەالمــار 
کــردووە. دەرگای زۆر ناوەنــدی کار داخــراوە بــە بــێ هیــچ 

حیســابێک بــۆ ژیــان کرێــکاران لەســەر کار دەرکــراون.

ــی و ســەرمایەداری پەرەســەندوودا تــا  ــی ئیمپریال ــە واڵتان ل
ئاســتێک جیــاوازی هەیــە، گەرچــی زۆر ناوەنــد و شــوێنی کار 
ــەوەدا لەترســی  ــکار بون ــەو بێ ــەر ئ ــەاڵم لەبەرامب داخــراون ب
پەرەگرتنــی نارەزایەتــی خەڵــک و کرێــکاران تــا ئاســێک 

ــەوە. ــوو کراونەت قــەرە ب

ئێستاشــی پێــوە بــێ ســەرمایەداران لــەزۆر بــواردا کەڵکــەی 
ســەرمایەکانیان زیــادی کــردووە لــە ســاڵی رابــردودا  چەنــد 
قــات دەوڵەمەنــد بــوون ئــەو کۆمپانیــا و کاگانــەی لــە بــواری 
پەیوەنــدی و، داو دەرمــان، خــۆراک و دروســت کردنــی چــەک و 

... هەنــدێ بــواری تــردا.

گــەورەش  گــەورە  نارەزایەتــی  نەچــێ  بیــر  ئەوەشــمان 
ڕوویانــداوە بەرامبــەر ئــەو تەمــاح و کەڵکەکــەی ســەرمایەدا، 
نموونــەی زۆر دیــار هێلــەک زەردەکان لــە فرنســا و بــۆ چەندین 
ســەرمایەداریدا  چەوســێنەرانەی  سیســتەمی  بــەدژی  مانــگ 
نارەزایەتیانــەی  ئــەو  هەر  داخســت،  شــەقامەکانیان 
پەرانــد  تــێ  فرنســای  ســنوری  گــرت  پــەرەی  بەشــێوەیەک 
و بــەرەو هوڵنــدا و نەمســا و اســپانیا و .. هەنــگاوی نــا 
ئــەو پــەری مەترســی بــۆ ئاڵــو گــۆری سیاســی  دروســت کــرد، 
بایــەخ و ئەهمیەتــی هێــزی ڕێکخــراوی چینایەتیــە  ئەمــە 
ئەمــە دەســکەوتی مەزنــە  دەکــرێ کاری زیاتــر و زیاتــری 
لەســەر بکــرێ، هەر ئەمەشــە دەســتی ســەرمایەداری لەئاســتی 
ــن  ــکەوتەکانی چەندی ــەندنەوەی دەس ــۆ س ــر ب ــاری زیات پەالم

ســاڵەی کرێکارانــدا لــەرزۆک کــردوە.

هەچ هەنگاوێــک بنــرێ لەئاســتی جیهانیــدا بــۆ خــۆش بژێــوی 
کرێــکاران هێــز و پشــتیوانە بــۆ ســەرجەم  کرێکانــی جــیهان. 
دەبــێ خەباتکارانــی سۆشیالیســت و کۆمۆنیســت هەوڵــی جــدی 
ــرۆ  ــە ئەم ــە ک ــت و لەمپەران ــەو بەربەس ــی ئ ــۆ البردن ــدەن ب ب
ــەوە  ــی پێســت و واڵت ــەزهەب و ڕەنگ ــیونالیزم، م ــاوی ناس بەن

دەدرێ بــۆ بــێ هێــز کــردن و پرشــو بــاڵوی کرێــکاران.

حکومەتــی  ڕابــردوودا  ســاڵی  چەنــد  لــە  ڕەوت:  رۆژنامــەی 
چەنــد  ســاڵێکدا  لــە  موچــە  دوانــزە  جیاتــی  لــە  هەرێــم 
موچەیەکــی کەمیــداوە بــە کرێــکاران و کارمەندانــی کەرتــی 
گشــتی ئەویــش بــە بڕینــی بەشــێک لــە موچەکــە، بەمــەش 
خەڵکــی کوردســتانی خســتۆتەناو هــەژاری و برســیەتیەوە، 
بیانویــان  کوردســتان  دەســەاڵتدارانی  و  هەرێــم  حکومەتــی 
ئەوەیــە کــە کێشــەیان لەگــەڵ حکومەتــی ناوەنــدی و ڕەوت 
و هێــزە ناسیونالیســتە عەرەبــی و ئیســالمیەکانی بااڵدەســت 
ــەڕای  ــم نانێــرن. ب ــە عێــڕاق و بەشــە بودجــەی هەرێ ــە ل هەی
ئێــوە ئایــە داهاتــە ناوخۆییــەکان و باجــەکان و ئــەو هەمــوو 
و  ژیــان  بەشــی  کوردســتاندا،  لــە  مەوجــودە  کــە  ســامانەی 

نــاکات؟ هەرێمەکــە  هاواڵتیانــی  گوزەرانــی 

وەک  کوردســتان  هەرێمــی  حکومەتــی  صابــر:  ســاالر 
پیشــەیی هەمیشــەی خــۆی بــە عەقڵیەتێکــی دواکەوتوانــەی 
لــە  شــاخ"   "عەقڵەتــی  بــە  دەڵێــن  وەک  ســەرمایەداریەوە 
ــی داهاتــە،  ــی شاریشــدا کار دەکات خەریکــی تااڵن بەرێوەبدن
ــد  ــی و چەن ــی کۆمەاڵیەت ــۆ توێژێک ــەنها ب ــە داهات ت الی وای
کەســێکە و بــەس، داهاتێــک کــە بەشــی ژیانــی هاواڵتیــان و 
دەکات. بەزیــادەوە  کوردســتان  هەرێمــی  ئابــووری  گەشــەی 

و  نــەوت  فرۆشــی  و  بــاج  و  گومرکیــەکان  خاڵــە  داهاتــی   
ــارەی دانیشــتوانی  ــان لەچــاو ژم ــی. داهاتی ــزار و بازرگان زەوی
هەرێمــی کوردســتانەوە زۆر زیاتــرە، جگــە لــەو پــارەی لــە 
ڕێــگای یارمەتــی ئەمریــکا و واڵتانــی هاوپەیمــان و ڕێکخــراوە 
بــۆ موچــە و هەنــدی کاری خێرخــوازی  نێودەوڵەتیەکانــەوە 

خــەرج دەکرێــن.

داهاتــی ئــەو ناوەندانــەی کــە ئامــاژەم پــێ کــردن وەک نــەوت 
... لەڕێگــەی کۆمپانیــا تایبەتەکانــی ســەر بــە بنەماڵــە و 
بەرپرســانی حزبــی و حکومیــەوە دەســتی بەســەرادەگیرێت و 
لــە بانکەکانــی دونیــادا ســپی دەکرێنــەوە بەنــاوی کەســانی 
ــە دوو و ســێی بەرپرســە  ســەر بەدەســەاڵت وە یــا خێزانــی پل

بازرگانەکانــەوە.

ئەگــەر داهات بــەش نــاکات!! لــە کوردســتانێکی شــەش ملێــون 
ــی  ــش واڵتێک ــە پێ ــم ل ــی هەرێ ــارە ملیاردلێرەکان ــدا ژم نەفەری
وەک چینەوەیــە کــە ژمــارەی دانیشــتوانەکەی لــە ملیارێــک و 
ــارد  ــر و ملی ــارەی ملێونی ــرە. ژم ــەر زیات ــون نەف ــەد ملێ ــێ س س
لێرەکانــی هەرێــم کورســتان لــە ژمــارەی زۆربــەی واڵتانــی 
ــە  ــۆرێ  ل ــە گ ــەو پرســیارە دێت ــا زیاتــرە. ئ پیشەســازی دونی
کــەس تێــدا  نیــە ســەد هەزار  کوردســتان هیــچ کارگەیــەک 
بــکات  پەیــدا  ئەوەنــدە  قازانــج  و  داهات  تــا  بکــەن؟  کار 
ئەوەنــد ملێونلێــرەی تێــدا پەیــدا بێــت. یاهیــچ کارگەیەکــی 
دروســت کــردن و ناردنــی شــت و مەکــی گــەورەی تێــدا بێــت 
بــەو چەشــنە ســەرمایەدار تێــدا هەڵ تۆقــێ، ئەگــەر دزیــن و 

دەستبەســەراگرتنی داهاتــی گشــتی کۆمەڵگــە نەبــێ.

ئێــوە ســەیری حوکمڕانــی هەرێــم کــەن ســاڵی وا هەبــوە تــەنها 
ــی  ــی بەقەول ــەوی کەش ــراوە، ئ ــەش ک ــدا داب ــە تێ ــەش موچ ش
تریــش   مانگەکانــی  زۆربــەی  کــراوە،  پاشــەکەوت  دزان 
بەلێبرینــەوە  دوای زیاتــر لــە چــل ڕۆژ دابەشــکراوە. ئەمــە بــۆ 
کەرتــی گشــتی  وابــوە، بــۆ پێشــمەرگە و پۆلیســیش بەهەمــان 

ــە. ــاف خــوراو بوون شــێوە  م

ئەنجامــی پیادەکردنــی ئــەم سیســتمە لــە حوکمڕانــی و بەرێــوە 
بــردن چەندیــن تراژیدیــای مــرۆی بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە 
و  بەکۆمــەڵ  ڕەوی   لەچەشــنی  کانــدا،  خانــەوادە  لەنێــو 
خۆکــوژی و نەخۆشــی دەرونــی، و تێکچونــی شــیرازەی ژیــان، 
ــی تــەاڵق، ســواڵکردن ســەر  ــاد بون ــزان زی هەڵوەشــانەوەی خێ

شــەقامەکان بوەتــە دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی.

هێزەکانــی ناوخــۆ  پۆلیســی هاتــوو چــۆ پێشــمەرگە بەنــاو 
ئــەو  پارێــزەری  کراونەتــە  بەشــێکیان  واڵتــن  پارێــزەری 
ــتێک  ــە ئاس ــک. ب ــی خەڵ ــە بین ــتیان ناوەت ــانەی دەس بەرپرس
ژیانیــان دابەزیــوە لــە گەراجەکانــدا پــارەی هاتــو چــۆ کــردن، 
ــە.  ــان پــێ نی ــا پــارەی کرینــی قوتــووە  شــیری منداڵەکانی ی
لەتــاو نــەداری و نەبوونــی دەســتی منداڵەکانیــان دەگــرن بــۆ 
بــەردەم ناوەندەکانــی ئیــدارەی واڵت بــۆ چارەســەر. ئەمانــەو 

ــن. ــوێ بیســتی دابی ــە گ ــر ڕۆژان ــاتی  ت ــەدان کارەس س

بــۆ ئــەوەی خەڵکــی کوردســتان داوای موچــە نەکــەن ڕۆژانــە 
ســیناریۆی ئەوەنــدە ملیــار قــەرزەی لــە ســەر گیرفانــی خاڵــی 
داهات  نەکردنــی  ئاشــکرا  دەدەن،  گوێمانــدا  بــە  خەڵــک 
ئــەم  ســیمای  بوەتــە  هەرێمــەوە  دەســەاڵتدارانی  لەالیــەن 

دەســەاڵتە تــااڵن چیــە.

ئەوانــەی پســپۆرن لەبــاری ئابــوری ئــاگادارن لــە داهاتــی 
هەرێــم بەئاشــکرا نایشــارنەوە داهات لەهەرێمــدا نــەک بەشــی 
شــەش ملێــون بەشــەر نــاکات بگــرە بەشــی دوانــزە ملێــون دەکات 

و دەتوانــرێ ژێــر خانــی ئابوریشــی پــێ بتــەو بکــرێ.

ئێــوە ســەیرکەن ئایــە هیــچ ماڵــە بەرپرســێک لــە ماڵــی خەڵکی 
ئــەم هەرێمــە دەچێــت؟ ئەگــەر دارایــی بــەش نــاکات ئــەو هەمــوو 
کەناڵــەی ئاســمانیانەی میدیــا کــە خەریکــی باڵوکردنــەوەی 
ــی دەســەاڵت و چ هــی ئۆپۆزیســیۆن،  ژەهرن چ هــی حیزبەکان
ئایــە یەکێکیــان بەهــۆی نەبوونــی پــارەوە داخــراوە؟ یــا ئەگــەر 
ئەنجومەنــی  لــە  بەرپرســەکان  مســروفاتی  الوازە  دارایــی 
گــران  ئۆتۆمبێلــە  مانــۆری  ئایــە  کــردوە؟  کەمــی  وەزیــران 
بەهاکانــی بەرپرســەکان کەمــی کــردوە؟ ئەگــەر پــارە نیــە بــۆ 
ــال  ــت،  ڤێ ــۆڵ و ماکرێ ــەم هەزاران م ــی ئ ــە خەرج ــە، ئای موچ
ــەم  ــەوەی ک ــوە دێ؟ ئەمــە  جگــە ل ــە کوێ ــەی ئــەوان ل و باخ
ــی  ــی  بەرپرس ــاڵن کاک ــکی ف ــەربەخۆ و پش ــە س ــرۆژەش هەی پ

تیــا نەبــێ.

لەکۆتایــدا ئــەوەی بــەدی دەکــرێ لــە هەرێمــی کوردســتاندا 
هــەرە  زوربــەی  ســامانێکی زۆروزەبەنــد هەیــە،  ســەروەت و 
چونکــە  بێبەشــکراوە،  لــێ  کوردســتانی  خەڵکــی  زۆری 
کۆمەڵگــەوە  کەمایەتــی  چینێکــی  و  توێــژ  چەنــد  لەالیــەن 
ــەدا  ــی دوو بنەماڵ دەســتی بەســەراگیراوە و زۆرێکیشــی لەچنگ
کۆمپانیایەکــی  چەنــد  لەڕێگــەی  بەتایبــەت  کۆکراوەتــەوە، 
زەبەالحــی ســەر بــە ئەندامانــی پلــە هــەرە بــەرزی حیزبیــەوە 
وەک کۆمپانیــای )کار(، )قەیــوان(، ) ســتێرک( و )نــۆکان( 
و... ســەر بــە )یەکێتــی( و )پارتــی(  کــە وردە کۆمپانیاکانــی 

تــر  وابەســتەن پێیانــەوە.

بــەم پێیەداهاتــی زۆروزەوەنــدە قۆرخکــراوە لەالیــەن ئەوانــەی 
خــاوەن دەســەاڵت و میلیشــیا و دادگا و زینــدان و دامــودەزگای 
زوربــەی خەڵکــی زەحمەتکێشــی  کاتێکیــش  و  ســەرکوتگەرن 
کوردســتان ناڕەزایەتــی دەنوێنــن، نــەک هــەر بــە گرتــن و 
زیندانــی کــردن ڕووبەڕوویــان دەوەســتنەوە بەڵکــو دەســتیش 

ــیان. ــت و کوشتاریش ــە کوش ــزن ل ناپارێ

الیــەن  لــە  گەرویــان  ڕۆژدا  لەســبەی  نــاڕوا  تاســەر  ئەمــە 
خەڵکــەوە دەگیــرێ و بــەدەردی ڕژێمــە دیکتاتــۆرەکان دەبرێــن.
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شاباز مەحمود:
لــەدەرەوەی ســەندیکاکانی دەســەاڵت ڕێــگا بــە 
هیــچ جــۆرە ڕێکخراوبوونێکــی کرێــکاران نــادرێ
بــۆ شــاباز  هــاوڕێ  ســوپاس  ڕەوت:   ڕۆژنامــەی 
 گونجاندنــی کات و ئامادەیــت بــۆ وەاڵمــی پرســیارەکانی
لــە دەســتەی نوســەرانی  ڕۆژنامەکەمــان. تــۆ یەکێــک 
دەســتەی ئەندامــی  کرێــکار"ی،  "دەنگــی   ڕۆژنامــەی 
بیناســازی کرێکارانــی  )ڕێکخــراوی   بەڕێوەبەرایەتــی 
ماندونەناســی هەڵســوڕاوێکی  وە   کوردســتان(ی، 
 بەرگریــکاری مافەکانــی کرێکارانیــت، دەتوانیــت لەســەر
و کار  ســەر  مەترســیەکانی  و  کار  ســەعات  و   ژیــان 
ئەســتەنگیەکانی کرێکارانــی بیناســازی بۆمــان بدوێــێ؟

ئــەم  ڕەخســاندنی  بــۆ  ســپاس  ســەرتا  مەحمــود:  شــاباز 
و  گیروگرفــت  باســکردنی  بــۆ  ڕۆژنامەکەتــان  دەرفەتــەی 

کێشــەکانی کرێــکاران، دەکــرێ لــەم دەرفەتــەدا بتوانــم باســی 
بکــەم. بیناســازیی  کرێکارانــی  کێشــەکانی  لــە  بەشــێک 

نەبونــی  و   هەلیــکار  نەبونــی  کێشــەکان؛  دیارترینیــان 
ســەالمەتی کار و نەبونــی ئاینــدەی کرێکارانــی بیناســازیە.

بەپێــی دوایــن ئامــار کــە لــە بەردەســتی )ڕێکخــراوی کرێکارانی 
بیناســازی(یە، ڕێــژەی بێــکاری لەنێــو کرێکارانــی بیناســازیی 
لــە کوردســتان لــە ســەدا چــل و دوو )%٤٢(ی تێپەڕانــدووە. 
ژیانــی  چونکــە  کارەســات،  لــە  جۆرێکــە  بۆخــۆی  ئەمــە 

کرێکارانــی بیناســازیی تەنهــا لەســەر کاری ڕۆژانەیانــە.

ســەبارەت بەســەالمەتیش بەداخــەوە ئــەو کارانــە هەیــە و 
کرێــکاران دەچــن بیکــەن کــە هیــچ جــۆرە  لــە وەســیلەکانی 
لەبــارەی  و  نەکــراوە  دابیــن  تێــدا  کرێکارانــی  ســەالمەتی 

ســفرە. ســەیفتیەوە 

بیناســازیی،  کرێکارانــی  ناڕۆشــی  ئاینــدەی  بــە  ســەبارەت 
بەداخــەوە تائێســتا یاســایەکی کار نییــە کــە تێیــدا کرێکارانی 
بیناســازی بتوانــن  ئــەوکارەی دەیکــەن بەجۆرێــک لــە خزمــەت 
بۆیــان حســاب بکرێــت و لــە داهاتــوودا بتوانــن خانەنشــین 
بــن یــان لــە کاتــی پێکانیــان لــە کاتــی کاردا هــاوکاری و 

ــن. ــوو بکرێ قەرەب

 ڕۆژنامــەی ڕەوت: بــەڕای ئێــوە ئاســتەنگیەکانی بــەردەم
کەرتــی کرێکارانــی  هێنانەمەیدانــی  و   ڕێکخراوکــردن 
و خۆیــان  مافەکانــی  لــە  بەرگــری  بــۆ   بیناســازی 
 بەدەســتهێنانی دەســتەبەرە )زەمانەتە( کۆمەاڵیەتیەکان

ــدان؟ ــە چی ل

شــاباز مەحمــود: بەداخــەوە لــە کوردســتان تــا کــو ئێســتا 
ئــازادی ڕێکخراوبــوون بــە یاســا ڕێــک نەخــراوە. لــە هیــچ 
ناوەندێکــی کار و کارگەیــەک ڕێــگا بــە کــۆڕ و کۆبونــەوەی 
کرێــکاران نــادرێ، وە ڕێــگا نــادری کــە کەرێــکاران ڕێکخــراوەی 
ــەندیکاکانی  ــە دەرەوەی س ــن. ل ــک بێن ــان پێ ــەربەخۆی خۆی س
دەســەاڵت ڕێــگا بــە هیــچ جــۆرە ڕێکخراوبوونێکــی کرێــکاران 

ــادرێ. ن

ــکاران بەهێــزی یەکگرتوانــەی  ــان کرێ بــەاڵم دە توانیێــن خۆم
خۆمــان لــە ســەرجەم کارگــە و ناوەنــدە کانــی کار کۆبونــەوەی 
گشــتی کرێــکاران گرێبدەیــن و بڕیــاری ڕێکخراوبوونــی خۆمــان 
بدەیــن، لــە مبارەشــەوە نمونــەی ئــەم جــۆرە کارانــە هەبــووە، 
دەرەوەی  لــە  کــە  بیناســازی(  کرێکارانــی  )ڕێکخــراوی  وەک 
کۆبونــەوەی  نەنێوجەرگــەی  لــە  و  دەســەاڵت  ســەندیکاکانی 
گشــتی کرێکارانــەوە ســەریهەڵدا کــە بــۆ خــۆی  نمونەیەکــە و 
دەکــرێ لەســەرجەم ناوەنــدە کان کرێــکاران کەڵکــی لێوەرگرن، 

ــە وەک هەنگاوێکــی ســەرکەوتوو چاولێبکــەن. ــەم ئەزمون ئ

لەوەاڵم بە ڕۆژنامەی )ڕەوت(دا:

خدر عەبدواڵ: مەسەلەی هەرە گرینگ 
ڕێکخراوبوونی کرێکارانە

 ڕەوت: زۆر ســوپاس هــاوڕێ خــدر بــۆ ئامادەیــت بــۆ
 پیشــوازی لــە پرســیارەکانی ڕەوت، ســوپاس کــە کاتــت
لــە هەڵســوڕاوە  لــە  یەکێــک  تــۆ  پێمــان.   بەخشــی 
ــری، ــاری هەولێ ــکاری  ش ــەوەی کرێ ــی بزوتن  مێژینەکان
خەباتــی مێژووچــەی  باســی  هەندێــک   دەتوانــی 
 کرێکارانمــان بــۆ بکــەی؟ ئایــار چ ڕۆژێکــی تایبەتــی

هەبــوو؟

لــە  کــە  دەکــەم  ئێــوەش  سوپاســی  زۆر  عەبــدواڵ:  خــدر 
ڕێــگای ڕۆژنامەکەتانــەوە بتوانــم پیرۆزبایــی لــە کرێکارانــی 
کوردســتان و عێــراق و ســەرجەم کرێکارانــی جیهــان بکــەم، کــە 
ئــەم ڕۆژە هــەر لــە ســەرەتاوە لەســاڵی ١٨٨٦ وە کرێکارانــی 
شــیکاگۆ دەســتیان بــە مانگرتــن و خۆپیشــاندان کــرد، لــەو 
ــە  ــڕی دژ ب ــان دەرب ــی خۆی ــکاران نارەزای ــەدا کرێ ڕۆژە مێژووی
تــەواوی نیزامــی ســەرمایەداری و چەوســانەوەی مــرۆڤ لــە 
الیــەن مرۆڤــەوە، کــە ئــەو کاتــی چینــی بــورژوا و خــاوەن 
کارگا و کارخانــەکان زیاتــر لــە ١٢ ســەعات بــە دڕندانەتریــن 
شــێوە کاریــان بــە کرێــکاران دەکــرد، داواکاری ئــەو کاتــی 
ــەعاتی کاربــوو بــۆ ٨  ــەم کردنــەوەی س ــر ک ــکاران؛ زیات کرێ
ســەعات کار، وە کرێــکاران دەیــان گــووت دەبــێ ٨ ســەعات بــۆ 
کار کــردن بــێ و ٨ ســەعاتیش بــۆ خەوتــن بــێ و ٨ ســەعاتیش 

ــانەوە و پشــوو، ... ــۆ حەس ب

ــە  ــوو ب ــار ب ــی ئەی ــا ئێســتا ڕۆژی یەک ــەو ڕۆژەوە هەت هــەر ل
ڕۆژی نارەزایەتــی تــەواوی کرێکارانــی جیهــان، چینــی کرێــکار 
لە کوردســتان کە لە ســەرەتا و ناوەڕاســتی ســەدەی ڕابووردوو 
ســەری هەڵــدا و هێــدی هێــدی بــە هــۆی چەوســانەوەی ئاغــا 
و دەرەبەگەکانــەوە جوتیارانــی بــێ خــاوەن زەوی و کێلگــەکان 
ــرد،  ــارەکان ک ــۆ ش ــان ب ــاری کۆچی ــە ناچ ــەوە ب ــە گوندەکان ل
هەولێریــش یەکێــک بــوو لــەو شــارانە کــە خەڵکــی هــەژار 
لەبــەر برســییەتی کۆچیــان بــۆ کــرد، بەهــۆی کارگەکانــی 
ســەهۆڵ و کەرتــی کارەبــا و هێنانــی هێلــی شــەمەندەفەر 
پەلــەوەر  پــرۆژەی  دامەزراندنــی  و  چابخانــە  هەندێــک  و 
و کارگــەی ڕســتن و چنیــن و کارگــەی مافــور و جگــەرە و 
چەشــنی  لــە  شــیرنەمەنی  وەک  بچوکــی  کارگــەی  گەلیــک 
پاقــالوە و لقــوم و گــەزۆ،... ئیتــر چینــی کرێــکار لــە شــاری 
ــە پــێ خەباتیشــیان دەســت  هەولێریــش ســەریهەڵدا و پــێ ب
ــووردوو  ــەدەی ڕاب ــی س ــە کۆتاییەکان ــی ل ــە تایبەت ــرد، ب پێک
گەشــەی کــرد، بــە تایبەتتــر لــە دەیــەی نــۆوەدەکان لــە دووای 
ــی  ــراو و حزب ــک ڕێکخ ــی گەلێ ــۆی دروســت بوون ــن بەه ڕاپەڕی
چــەپ و کۆمۆنیســتی شــکلێکی نــوێ و کاریگەرتــری وەرگــرت، 
لــە کارگەکانــی ڕســتن و چنیــن و پرۆژەکانــی  بەتابەتــی 
پەلــەوەری هەولێــر و کارگــەی جگــەرە و کەرتــی کارەبــا،...

 ڕەوت: هەولێــر لــە گەلێــک ڕووەوە گــۆڕاوە، شــارێکی
 گــەورە بــە مانــای ووشــەکە شــار و پەیوەندییەکانــی
 ســەرمایەداری لــە نێــو خەڵکەکەیــدا دروســت بــووە،
 ئایــا  بــە بۆچوونــی بەرێزتــان چ مەســەلەیەک گرنگــە
زەحمەتکێــش و  کرێــکار  خەڵکــی  بەرژەوەنــدی   لــە 

پێداگــری لەســەر بکرێــت و خەباتــی بــۆ بکرێــت؟

خــدر عەبــدواڵ: بەڵــێ شــاری هەولێــر لــە دووای دووهــەزارەوە 
بەهــۆی کەرتــی بازرگانــی و هاتنــی گەلێــک کۆمپانیــای گــەورە 
و فراوانکردنــی کەرتــی نــەوت و غــاز و ئــاو و کارەبــاوە، 
کوردســتان  لــە  وا  گوزاریــش  و  گەشــت  کەرتــی  هەروەهــا 
نیزامــە  ئــەو  هــۆی  بــە  بــەاڵم  دەکات،  گەشــە  خەریکــە 
ــە لەســەری  ــەی ک ــەو قانونان ســەرمایەداریەی کوردســتان و ئ
شــارەکانی  و  کۆمەڵــگا  زۆری  هــەرە  خەڵکــی  دامــەزراوە 
ــەن خەڵکێکــی  ــر، لەالی ــەش شــاری هەولێ کوردســتان و لەوان
بەدڕندانەتریــن  ســەرمایەدارانن  کــە  کۆمەڵــگا  هەرەکەمــی 
هەژارتــر  هــەژاران  و  کرێــکاران  دەچەوســێنرێنەوە،  شــێوە 
مەســەلەی  جــا  دوڵەمەندتــر،  ســەرمایەدارانیش  و  دەبــن 
ڕێکخراوبوونــی  دیــارە  پەیوەندیــەدا،  لــەم  هەرەگرنــگ 
لــە ڕێگــەی بەدەســتهێنانی مافــی ئــازادی  چینــی کرێــکارە 
ڕێکخراوبوونــی کرێــکاران بــۆ بەرگــری لــە مافەکانــی خۆیــان، 
ــەی لەســەرەوە باســم  ــە کرێکاریان ــەو کەرت ــک ل لەهــەر یەکی
ــا ڕشــتەیی  ــێ ی ــکاری ب ــە شــێوەی ئەلقــەی کرێ کــردوون، چ ل
یــا هــەر شــکلێکی تــر، گرنگــە ڕێکخــراو بــوون لــە ژێــر چەنــد 
دروشــمێک و داخوازیەکــی هاوبەشــی کرێــکاران بــێ، وە دەبــێ 
دەرس و تەجرەبەکانــی ڕابــووردوش لەبەرچــاو بگیــرێ، واتــە 
هــەر مانگرتنێــک و خۆپیشــاندانێک نابــێ تەنهــا لەپێنــاو 
ــە هەرشــتێک  ــەر ل ــێ ب مانگرتــن و خۆپیشــاندان بکــرێ، دەب

بەرژەوەنــدی کرێــکاران لەبــەر چــاو بگیــرێ.

ئیقباڵ سەاڵڵ:
ژنانی کرێکار لە باکوری شاری بەغدا لە 

ژیانێکی سەخت و دژواردا دەژین
بەدەنــگ کــە   ســوپاس  ســەرەتا  ڕەوت:   ڕۆژنامــەی 

هاتــی .داواکەمانــەوە 

بــواری چاالکوانێکــی  و  زەحمەتکێــش  ژنێکــی   تــۆ 
 مافەکانــی ژنانــی، خەڵکــی یەکێــک لــە دێهاتەکانــی
پەیوەندیەکــی و  )بەغــدا(ی  شــاری   دەوروبــەری 
 بەرباڵوتــان هەیــە لەگــەڵ زەحمەتکێشــانی دەوروبــەری
لــە کرێــکار  ژنانــی  لەگــەڵ  بەتایبــەت  شــارە،   ئــەو 
 کەرتــی کشــتوکاڵدا، ئەگــەر بکــرێ باســێکی بارودۆخــی
بــۆ بکەیــت؛ ژنــە کرێکارانەمــان  ئــەو   ژیــان و کاری 
 لــەڕووی ســەعاتەکانی کارکــردن و کرێــوە، هەروەهــا
بەدەســتیەوە کــە  ســەریانەی  دەردی  و  بێمافــی   ئــەو 
 دەناڵێنــن، وە سیاســەتەکانی پریڤاتیــزە )خەسخەســە(
چ لێــدەکات  پەیــڕەوی  ناوەنــدی  حکومەتــی   کــە 
کاریگەریەکــی هەیــە لەســەر بارودۆخــی کار و ژیانیــان؟

ئیقبــال ســەالل: ســەرەتا سوپاســتان دەکــەم بــۆ دەرکردنــی 
ڕۆژنامەکەتــان کــە بایــەخ دەدات بــە مافەکانــی کرێــکاران 
و زەحمەتکێشــان و هەژارانێــک کــە سیاســیە ســەرمایەدارە 

دەکــەن. قێزەوەنــەکان فەرمانڕەوایەتیــان بەســەردا 

ــە  ــە ســااڵنێک ل ــە زەحمەتکێشــێکی گوندنشــین ک ــن وەک ژن م
کەرتــی کشــتوکاڵدا کارم کــردوە و بێبەشــی و چەوســانەوە 
ــڕۆ،  ــی ئەم ــم ژنانــی الدێ ــم چەشــتووە، دەبین و زوڵــم و زۆری
ســەڕەڕای ڕۆڵــی ســەرەکیان لــە کەرتــی کشــتوکاڵیدا، لــە 
ــەر  ــان بەس ــژدا ژی ــی زۆر توندوتی ــانەوەیەکی چینایەت چەوس
دەبــەن. هەلومەرجــی ژیانێــک کــە ژنانــی کرێــکار لــە باکــوری 
شــاری بەغــداد تیایــدا دەژیــن یەکجــار ســەختە و دژوارە، 
مــن خــۆم لــەوێ دەژێــم و لەنزیکــەوە ئــاگاداری ژیانیانــم. 
ئــەو کرێیــەی کــە وەریدەگــرن هاوئاهەنــگ نیــە لەگــەڵ ئــەو 
ســەعاتانەی کار دەکــەن. بــۆ نمونــە ژنانێــک کــە کار دەکــەن 
ــەوەی  ــە ڕنین ــان ل ــدا )مەشــتەلەکان( ی ــە باخــی نەمامەکان ل
زۆر  کارەکانــەوە  خــاوەن  لەالیــەن  ســەوزەکاندا  بەروبومــی 
دەچەوســێنەوە. ئــەوان لــە ســەعات ٨ بەیانیــەوە تــا پێنجــی 
ئێــوارە کرێیەکەیــان )١٠( هــەزار دینــارە. ئەگــەر کرێکارەکــە 
ناڕەزایەتــی لەبەرامبــەر خــاوەن بــاخ یــان خــاوەن کێڵگەکــە 
دەربریــت، ئــەوا خاوەنکارەکــە زۆر بەئاســانی دەیگۆڕێتــەوە 
ــەو  ــە کرێکارێکــی بیانــی )ئاســیایی- بەنگالــی(، چونکــە ئ ب
کرێــکارە بیانیانــە مەجبــورن بــە پــارەی کەمتــر و ســەعاتکاری 

ــەن. ــش کاربک زۆرتری

ژنانــەی  ئــەو  ڕووبــەڕووی  کــە  ســەختیەی  و  دژواری  ئــەم 
زۆری  ژنانێکــی  دەکــەن،  ڕۆژانــەکار  کــە  دەبێتــەوە  الدێ 
توشــی برســیەتی کــردوە. مــن زۆرێــک لــەو ژنانــە دەناســم 
شــەڕەکانەوە  بەهــۆی  چ  دەســتداوە  لــە  پیاوەکانیــان  کــە 
ــەی  ــگا و ژینگ ــەن کۆمەڵ ــەوە و لەالی ــەی خێزانی ــان جیابون ی
دوکەوتوانــەی عەشــایەرییەوە لــە ژێــر فشــاردان، ئــەو ژنانــە 
ئــەوەی   بــۆ  کارکــردن  بــۆ  بــەرن  مناڵەکانیشــیان  ناچــارن 
چەنــد دینارێکــی زیاتریــان دەســت بکەوێــت و هــەژاری و 
برســیەتیان کــەم بێتــەوە. ئەمــەش دەگەرێتــەوە بــۆ دەرەنجامــە 
کارەســاتبار و نەرێنــی )ســلبی(یەکانی سیاســەتی خەسخەســە 
کــە هەمیشــە بەســەرچینی کریــکاران و هەژارانــدا دەشــکێتەوە.

ڕێکخــراوە و  نەقابــە  هیــج  ئایــا  ڕەوت:   ڕۆژنامــەی 
لــەم بەرگــری  کــە  هەیــە  پیشــەیی  ڕێکخســتنێکی   و 
 کرێکارانــە بــکات؟ وە ئایــا هیــچ دەستپێشــکەریەک هەیــە

ئاڕاســتەیەدا؟ بــەو 
ڕێکخســتنێکی  نەقابەیــەک،  هیــچ  نەخێــر  ســەالل:  ئیقبــال 
پیشــەیی و ڕیکخراوەیــی نیــە کــە  بەرگــری و بایــەخ بــەو 
توێــژە لــە کرێکارانــی ژن بــدات کــە لــە کەرتــی کشــتوکاڵدا 
کاردەکــەن و ژمارەیــان کــەم نیــە. مــن بەشەخســی هەوڵــی 
ڕۆشــنبیرکردنی ئــەو توێــژە و کرێکارانــی ژن و پیــاوم داوە لەو 
ــەوەی کــە یاســایەکی کار هەیــە  ــاگان ل ــەوان بێئ شــوێنانە، ئ
بەرگــری لــە مافەکانیــان دەکات و چاوەدێریــان لێــدەکات. 
داوای کۆپییەکــی ئەلکترۆنــی قانــون کارم لــە یەکێــک لــە 
هەڵســوڕاوانی ســەندیکایی کــرد، و هەڵدەســتم بــە چاپکــردن 
و دابــەش کردنــی بەســەر پیــاوان و ژنانــی کرێــکاردا بەپێــی 

ــدا. ــە ناوچــە دێهاتیەکان ــای خــۆم ل توان

عومەر چاوشین:
 دەکرێــت بڵێیــن هەماهەنگــی لەســەر بنەمــای
 سیاســی و خەمخــۆری نیــە بەڵکــو لەبازنەیەکــی
 داخــراو دایــە و ڕێ نــادات بــە فراوانبوونــی

ــە.. ــەم کۆمیتان .ئ
 رەوت: ســوپاس هــاوڕێ عومــەر چاوشــین بــۆ ڕەخســاندنی
 ئــەم دەرفەتــە. لــە ســەرەتاوە دیاربــوو کــە بەنیــازن
 لــە دەڤــەری ڕانیــە مەراســیمی یەکــی ئایــار بگێــڕن؟
لــەو وەچــۆن  کردبــوو؟  بــۆ  چــۆن   ئامادەکاریەکانتــان 
دەڤــەرەی )ڕانیــە و قــاڵدزێ( یەکــی ئایــار یادکرایــەوە؟
عومــەر چاوشــین: مێــژوی بەرزڕاگرتنی بۆنــە نێونەتەوەییەکان 

لــە کوردســتان بەگشــتی نــوێ نییــە، بەڵکــو لەگــەڵ ئــەو 
بۆنانــەدا ژیاویــن. لــە عیــراق و لــە کوردســتان جواڵنــەوە 
شۆڕشــگێڕیەکان ئامادەییــان تێدایــە ئــەم یادانــە بــەرز ڕابگــرن 

و بەشــکۆداری بیانهێڵنــەوە.

ڕابــردودا  ســااڵنی  لــە  ڕاپەڕیــن  دەڤــەری  لــە  ئێمــە 
گــروپ  و  کۆمیتــە  دروســتکردنی  لــە  دەستپێشــخەریمانکردوە 
بــۆ بــەرز ڕاگرتنــی )٨(ی مــارس و )١( ئایــار و یادەکانــی 
چینایەتیەبــوو  هەســتە  ئــەو  درێژکــراوەی  ئەمســاڵ  تــر. 
کــە لــە ناوەڕاســتی مانگــی نیســاندا کۆمەڵێــک چاالکــوا و 
ڕۆژنامەنــوس و خەڵکــی چــەپ و کۆمۆنیســت کۆمیتەیەکمــان 
ــتان( و  ــیوعی کوردس ــی ش ــەردانی )حزب ــر س ــتکرد، دوات دروس
)حزبــی زەحمەتکێشــان(مان کــرد بــۆ هاتنەنــاو کۆمیتەکــە، 
و  بــوون  کۆمیتەکەمــان  ئەوانیــش هاوپشــتی  ئاقیبەتەکــەی 
کۆمیتــەی )١( ئایــار لــە دەڤــەری ڕاپەڕیــن فراوانبــوو. لــەدوای 
کۆبونــەوە ئامادەکاریــەکان لەگــەڵ نزیــک بوونــەوەی ســەرەتای 
ــە قــەزای پشــدەر و ڕانیــە  ــار الفیتــەی ســورمان ل مانگــی ئای
و گشــت ناحیــەکان هەڵواســین. بەیانــی ڕۆژی )١(ی ئایــار 
بەدەیــان کرێــکار لــە شــوێنی کار بەســەرکرانەوە و بەیاننامــەی 
)١(ی ئایــار لەالیــەن تیمەکانــی کۆمیتەکــە دران بــە کرێــکاران 
لەنــاو بــازار و لەنــاو چەنــد کارگەیەکــدا. لــە دوانیــوەڕۆی 
لــە ناوبــازاڕی  )١(ی ئایــار گردبونەوەیەکــی جەماوەریمــان 
بەیاننامــەی  ڕاگەیاندنــەکان  لەبــەردەم  ئەنجامــدا،  ڕانیــە 
و  دەســەاڵت  و  حــزب  ئیدانــەی  و  خوێنــدەوە  کۆمیتەکەمــان 
چینــی ســەرمایەدارمان کــرد لــە بێدەربەســتیان بەرامبــەر بــە 
ــەک  ــان و بێمافی ــوێنی کاری ــەالمەتی ش ــکاران و س ــی کرێ ژیان

کــە بەســەریاندا ســەپاوە لــە کوردســتان.

کۆمیتەکــەی نێــو  لــە  هاوئاهەنگــی   ئایــا   ڕەوت: 
 ئێــوە و شــارەکانی تــری کوردســتاندا لەئارادابــوو بــۆ

ئایــار؟ یەکــی  یادکردنــەوەی 
عومــەر چاوشــین: وەاڵمــی ئــەو پرســیارە دوودیــوی هەیــە، 
ــی  ــەکان گەرچ ــراو و حزب ــە ڕێکخ ــێک ل ــن بەش ــن بڵێی دەتوانی
بــەردەوام لــە پاشەکشــەدان بــەاڵم تەنانــەت بــۆ بەرزڕاگرتنــی 
کۆڕوکۆمەاڵنــەوە  و  کۆمیتــە  ئــەو  ناێنەنــاو  و  یادەکانیــش 
بۆنــە  یادکردنــەوەی  بــۆ  دەکــەن  دەستپێشــخەری  کــە 
ــە کاری سیاســی  ــە ل ــەر ئەوجــۆرە مۆدێل ــەکان. ه نێونەتەوەیی
وای کــردوە لــە کۆمەڵگــە و کرێــکار داببڕێــن لــە عیــراق و 

کوردســتان.

چەنــد جارێکــە لــە ســلێمانی کۆمیتــە دروســتدەکرێ و بــاس 
لــە )١(ی ئایــاردە کــرێ، ئــەوە جێــی خۆشــحاڵیە، بــەاڵم 
بەشــێکیان بــێ باکــن لــەوەی لــە ڕانیــە و هەولێــر و کەرکــوک 
و دهــۆک و هەڵەبجــە و شــوێنەکانی تریــش کرێکارهەیــە و 
خەڵکــی چــەپ و کۆمۆنیســتیش هەیــە و چاوەڕێــی گێڕانــەوەی 
ئومێدێکــن، زۆر باشــیش ئــاگادارن لــەوەی کۆمەڵگــە چاوەڕێــی 
زیندوبونــەوەی ئــەم بزوتنەوەیــە دەکات، بــەاڵم دەرفەتــەکان 
شــەقامی  گشــتی  ڕای  لــە  ناگــرن  گــوێ  و  دەچــن  لەدەســت 
ڕێکخــراوەکان  و  حــزب  لــە  بەشــێک  پێموایــە  کۆمۆنیســتی. 
لەمپــەر دادەنێــن بــەم شــێوەکارەیان لــە مۆدێلــی سیاســی لەپــاڵ 

کرێــکار و کۆمەڵگــەدا.

دەکرێــت بڵێیــن هەماهەنگــی لەســەر بنەمــای سیاســی و خەمخــۆری نیــە 
بەڵکــو لەبازنەیەکــی داخــراو دایــە و ڕێ نــادات بــە فراوانبوونــی ئــەم 
کۆمیتانــە. ئەگــەر نزیکتــر بڕوانیــن لــە ئایــاری ئەمســاڵ هەســتدەکەین 
خەمخواردنــی کرچــوکاڵ هەبــوو، بەڵگــەش بــۆ ئــەوە دەتوانــم بڵێــم لــە 
دەڤــەری ڕاپەڕیــن کۆمیتــەی ئایــار هەبــوو بــەاڵم )کۆمیتــەی مەراســیمی 
ــاری ســلێمانی( دەستپێشــکەری نەکــرد و پــرس و ڕا و دەعــوەت و  ئای
ڕاگۆڕینــەوە لــە ئــارادا نەبــوو! تــا دواتــر پەیوەندیەکەمــان دامەزرانــد 

و هاوئاهەنگیمــان هێنایــەدی.

مامۆستا ڕوانگە:

کرێکارانی دەڤەری ڕاپەڕین بەشێکی 
دابڕاو نین لە کرێکارانی کوردستان و 

عێڕاق و ناچەکە و جیهان
ڕۆژی و  کرێــکاران  چەژنــی  ڕاگرتنــی  بــەرز   :  ڕەوت 
الی کرێــکاران  چینایەتــی  هاوپشــتی   نیشــاندانی 

هەیــە؟ گرنگیەکــی  چ  بەڕێزتــان 

ــە  ــان ڕۆژێکــە مێژووی ــی جیه مامۆســتا ڕوانگــە: ڕۆژی کرێکاران
ــا  ــان، هەروەه ــمەینەتەکانی جیه ــکاران و بەش ــی کرێ ــۆ چین ب
بــۆ ئــەو مرۆڤانــەی دەرک بــە مەســەلە چینایەتیــەکان دەکــەن 
ــتی و  ــەدژی نەژادپەرس ــن ب ــەختی ئازادی ــکاری سەرس و داکۆکی

ــورژوازی. ــەاڵتی ب ــەرمایەداری و دەس ــتی و س قەومپەرس

زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  خەڵکــی  جیهانــدا  لەسەرتاســەری 
ــانیان  ــن ســەدە تێکۆش ــان داوە وە چەندی ــی گەورەی قوربانیەک
کــردوە هــەر لــە فەرەنســا و  ئینگلتــەرا و ئیســپانیاوە بیگــرە تا 
هەمــوو واڵتانــی تــری جیهــان. تــا ئــەو کاتــەش چەوســانەوەی 
ڕۆژی  ڕاگرتنــی  بــەرز  نامێنێــت  مرۆڤــەوە  لەالیــەن  مــرۆڤ 
ــکاری  ــۆ بزوتنــەوەی کرێ ــە ب ــار بایەخــی خــۆی هەی یەکــی ئای
و خەباتــی چینــە چەوســاوەکان لــە پێنــاو ئــازادی و یەکســانی 

ــەوەردا. ــی بەخت و ژیانێک

 ڕەوت: کێشــە وگرفتەکانــی کرێکارانــی دەڤــەری ڕانیــە
چیــن؟

ــڕاو  ــێکی داب ــان بەش ــی دەڤەرەکەم ــە: کرێکاران ــتا ڕوانگ مامۆس
و  ناچەکــە  و  عێــڕاق  و  کوردســتان  کرێکارانــی  لــە  نیــن 
ــی و ســندوقی دراوی  ــی جیهان ــان بەگشــتی، نیولیبڕالیزم جیه
کــردووە،  ووێــران  ناوچەکەیەیــان  واڵتانــی  نێودەوڵەتــی، 
هەڵســاوە  هەرێــم  حکومەتــی  دەبینیــن  کوردستانیشــدا  لــە 
بەڕادەســتکردنی کەرتــی گشــتی بــۆ کەرتــی تایبــەت، ئەمــەش 
بۆتــە وێرانــکاری بارودۆخــی ژیانــی کرێــکاران و خەڵکــی، 
و  شــارەوانیەکان  و  پــڕۆژەکان  و  پــەروەردە  و  تەندروســتی 
ــە  ــەی ئێم ــە ناوچەک ــوون. بۆی ــران ب ــر وێ ــی ت ــوو کارەکان هەم
و دەڤــەری ڕاپەڕینیــش توشــی کارەســاتێکی گــەورە بۆتــەوە 
لــە هەمــوو ســکتەرەکانی ژیــان؛ وەک مەســەلەی کشــتوکاڵ 
و مەســەلەی کرێــکاری کــە هیــج پارێــز بەندیــەک نیــە بــۆ 
ســەالمەتی کرێــکاران و ئۆردویەکــی بێــکار لــە دەرچوانــی زانکــۆ 
و پەیمانــگاکان و برســی کــردن و بڕینــی قــوت و موچــەی 

خەڵــک و بێــدادی بەشــمەینەتەکان.

 دەســەاڵت دارانــی ناوچەکــەش هەمووشــتیان قــۆرخ کــردووە لــە 
پــڕۆژەکان و زەویــوزاری شــارەوانی و گونجانــی هەمــوو شــتێک 
بــۆ ســەرمایەداران و گروپــە چەتەکانــی پەیوەســت بــەو بــوارە 
کــە لەگــەڵ دەســەاڵت هاوبەشــن و هەلیــان بــۆ دەرەخســێنن 
دابــەش  و  مســاتەحە  و  تایبــەت  کەرتــی  پڕۆژەکانــی  وەک 
ــای بچــوک )کــە ئاوەکــەی  ــوزاری کشــانەوەی دەری ــی زەوی کردن
کــەم دەکات( بەســەر ئەوانــەدا کــە جوتیارنیــن و هەوادارانــی 

حزبــی دەســەاڵتن.

بەشــمەینەتەکانیش  و  دەبــن  چەوســاوەتر  چەوســاوەکان 
ــۆ  ــاش بابەتێکــی گرنگــە ب ــن مەســەلەی کۆڕۆن ــاد دەب هــەر زی
دەســەاڵتداران بــۆ دزیــن و بڕینــی زیاتــر قوتــی خەڵکــی بــەش 
مەینــەت. بەگشــتی بێــکاری، هــەژاری و برســیەتی و ســەرکوتی 
ــەوە کێشــە و  ــاڕازی ئ خۆپێشــاندانەکان و کوشــتنی خەڵکــی ن

گرفتەکانــی دەڤەرەکەمانــە.

بۆ الپەڕەی١١   


