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هــاوکات  دیوانیــە،  پارێــزگای 
ــری  ــی ت ــد پارێزگایەک ــەڵ چەن لەگ
وەک بابــل و ناصریــە و نەجــەف، 
ناڕەزایەتــی  بزوتنەوەیەکــی 
کرێــکاری فراوانــی بەخۆیــەوە بینی، 
کــە کرێکارانــی گرێبەســت و ڕۆژانــە 
کــرێ ســازیان دابــوو، بــە مەبەســتی 
باشــتر کردنــی بارودۆدخــی ژیانیــان 
و جێبەجێکردنــی بڕیــاری )٣١٥(، 
تەرخانکردنــی  داوای  لەگــەڵ 
جێبەجێکردنــی  بــۆ  دارایــی 
بــە  تایبەتــە  کــە  بڕیــارە  ئــەو 
توێــژی کرێکارانــی گرێبەســت لــە 

خزمەتگوزاریــدا. بەشــەکانی 

ــوو  ــی هەب ــوزاری، خۆپیشــاندان و ناڕەزایەت ــی خزمەتگ ــتی کەرت ــی گرێبەس ــەی کرێکاران ــەم خۆپیشــاندان و مانگرتنان ــش ئ پێ
ــەک  ــڕە پارەی ــی ب ــاری دابینکردن ــە خوازی ــەوە ک ــش بگرێت ــە ئەوانی ــەوەی بڕیارەک ــۆ ئ ــژان و خۆبەخشــانەوە ب ــەن وانەبێ ــە الی ل
ــۆ  ــت ب ــە ڕابگەیەنێ ــەم پارەی ــی ئ ــوو،  تەرخانکردن ــدا ناچــار ب ــر فشــاری ناڕەزایەتیەکان ــەت لەژێ ــوو حکوم ــۆی. ئەوەب ــوون ب ب
وانەبێــژان، بــە پێــی بڕیــاری )٣١٥(ی بودجــەی )٢٠٢١(، بــەاڵم بەبــێ باســکردن لــە توێــژی کرێکارانــی گرێبەســت لــە کەرتــی 
خزمەتگوزاریەکانــدا، ئەمــەش بــووە هــۆی هەڵگیرســانی شــەپۆلی دووەمــی ناڕەزاییەتیــە کرێکاریــەکان، کــە ئــەم جــارە لــە الیــەن 

کرێکارانــی گریبەســتی کەرتــی خزمەتگوزاریــەوە ڕێکخــرا.

سەبارەت بە ناڕەزایەتی و مانگرتنی کرێکارانی گرێبەست لە شامیەموناف حەمید:

بۆ ل١١

رۆژی ٥/٢٥ لــە کۆبونــەوەی گشــتی دا پزیشــک وکارمەنــدان 
وچاودێــرو ڕشــتە جۆراوجــۆرەکان بڕیاریــان دا رۆژی ٢٠٢١/٦/٢٣ 
ــەت  ــدەن. ) دەوڵ ــن ئەنجامب ــخانەکە مانگرت ــەردەم نەخۆش لەب
بــە بەڵێنــی بــە تــاڵ ناچــاری کردیــن دەســت بــۆ مانگرتــن 
ــە  پزیشــکە هەلســوڕاوەکانی  بەریــن( ئەمــە قســەی یەکێــک ل

ــە. ــەم مانگرتنەی ئ

لەســەروی  تەندروســتی   ( تــۆڕی  لەالیــەن   ٦/٢٦ رۆژی 
ــۆ  ــخ ســەدان کــەس ب ــەورەی زوری ــە شــاری گ ــە(، ل قازانجەوەی
و  لەخۆیــان خۆپیشــاندانی جەمــاوەری  و  لــەوان  پشــتیوانی 

دەربــڕی. بۆیــان  هاوپشــتیان 

کاری،  هێــزی  زیادکردنــی  هەقدەســت،  کار،  هەلومەرجــی 
بــوون لەداواکارییــەکان  ئەمانــە  کۆڤێــد،  دەرماڵــەی 

کەرتــی  لــە  وبــازار  تایبــەت  کەرتــی  هەڵوەشــانەوەی 
ســتی و ر ند تە

بەهــۆی پیادەکردنــی سیاســەتی نیولیبرالــە لــە کەرتــی تەندروســتی  لــە بەشــێک لــە نەخۆشــخانە ســەرەکیەکاندا، هەمــوو گوشــار 
لەســەر پزێشــک و دکتــۆرو کارمەندەکانــە بــۆ کەمکردنــەوەی بــڕی هەقدەســت لــە چارەســەری نەخۆشــدا ونەخــۆش دەگۆڕێــت بــۆ 

کااڵیــەک چەنــد دەتوانرێــت قازانــج بــۆ نەخۆشــخانەکە دابیــن بــکات. 

ماوەیەکــی زۆرە خۆپیشــاندان و مانگرتنــەکان بــە کانتونەکانــدا دەســوڕێننەوە. ئەمجارەیــان زۆر پرشــنگدارو ســەرکەوتوو بــوو 
تەنانــەت ١٠٠٠ کــەس لــە مانگرتنەکــەدا بەشــدارییان بــوو.

پزیشک و پەرستیارو کارمەندانی ڕشتە جۆراجۆرەکانی نەخۆشخانەی  ئونی لۆزان ..مانگرتنیان ئەنجامدا
خەڵک و هاوڕێیانیان لە شاری زوریخ..پشتیوانیان کرد وپێێانەوە پەیوەست بوون..

ل١٠

 هاوژین مەحمود:

کارمەندانــی بەشــی دابەشــكردن لــە کارەبــای ســلێمانی، دژی دواکەوتنــی موچــە و لێبڕینــی 
ــان  ــی دەوامــی کارکــردن، یەکشــەممەی ٢٧-٦-٢٠٢١  مانیانگــرت و بایکۆتی بەشــێکی و زیادکردن

ڕاگەیانــد.

کارمەنــدان، کرێــکاران و فەرمانبەرانــی کەرتــی کارەبــا، هەمیشــە و بەگیانێکــی بەرپرســانەوە، 
لــە ڕۆژەکانــی دەوامــی ئاســاییدا، لــە ڕۆژانــی پشــوو؛ لــە بۆنــە گشــتی و جــەژن و ئاهەنگەکانــدا، 

لــە کاتــی کەرەنتینــەی پەتــای کوڕۆنــادا دەوامیانکــردووە و ئێشــکگربوون.

ــەرک و  ــۆ ئ ــون ب ــن ب ــت و پێزانی ــڕاوەکان و پاداش ــی گەڕاندنــەوەی موچــە لێب ــەوان چاوە ڕوان ئ
ئەزیــەت و شــەونخونیەکانیان، نــە ك هێــرش كردنە ســە ریان و توندکردنــەوەی کاتــی دەوامیــان.

لــە کاتێکــدا لــە ســاڵی )٢٠١٦(ەوە تەرفیعــات و دەرماڵەکانیــان وەســتاندووین و گەلێــک مــاف و 
دەســکەوتیان لــێ زەوتکردویــن، ئێســتاش هاتــوون لیژنــەی "ئەمنی"یــان دروســتکردووە و هە ر ڕۆژە  
چە نــد كارمە ندێــك غیــاب دە دات و بڕیــاری هە ڕە شــە  ئامێــز دە ردە كات بە بیانــوی ڕێكخســتنە وە ی 

دە وام.

هەمــوو ئە مانــەش  لــە  كاتێكدایــە  كــە گەڕاندنــەوەی  موچــە نەدراوەکانــی بەنــاو پاشــەکەوتکراو، 
هەروەهــا البردنــی لێبڕینــی بەشــێک لــە موچــەکان هیــچ دەنگوبــاس و ســۆراغێكی نیــە الی 

حکومــەت و دەســەاڵتدارانی هەرێمەکــە.

هەمــوو كرێــكاران و فەرمانبەرانــی كە رتــی كارە بــا هاوپشــتی کارمەندانــی دابە شــكردنی كارە بــای 
ــەش و  ــی ب ــکاران و کارمەندان ــوو کرێ ــە وان داواكاری هە م ــی ئ ــە  داواكاریە كان ــلێمانیین، چونك س
یەکەکانــی تــری دامــەزراوەی کارەبایــە، وە هەمــوو هێرشــێک بۆســەر ئــەوان هێرشــە بۆســەر 

ــا. ــکاران و کارمەندانــی تــەواوی بــەش و ناوەندەکانــی تــری کارەب کرێ

ــەواو  ــتی( ت ــی گش ــتی( و )خوێندن ــتی گش ــی )تەندروس ــەردوو کەرت ــتر ه ــەاڵتە، پێش ــەم دەس ئ
وێرانکــرد لــە ڕێگــەی خەسخەســە و ڕادەســتکردنی بــە کەرتــی تایبــەت، دامەزراندنــی لــەو 
دوو کەرتــەدا ڕاگــرت و بێــکاری پەرەپێــدا، وە خەرجــی و بارگرانیەکــی زۆری بــۆ هاواڵتیــان 
دروســتکرد، ئێســتاش بــەم هێــرش و پەالمــارەی بۆســەر کارمەنــدان و کرێکارانــی کەرتــی کارەبــا 
ــۆ  ــا ب ــتی کارەب ــی گش ــتکردنی کەرت ــەتی ڕادەس ــان سیاس ــۆ هەم ــکات ب ــازی ب ــت زەمینەس دەیەوێ
دەســتی ســەرمایەدارانی کەرتــی تایبــەت و بــەم پێیــەش دروســتکردنی بارگرانیەکــی تــر بۆســەر 
ــاوەری  ــک و جەم ــەر خەڵ ــە بۆس ــە ناوەڕۆکیشــدا هێرش ــە ل ــەم هێرش ــە ئ ــان. بۆی ــانی هاواڵتی ش

دەســتکورت و زەحمەتکێشــی هەرێمەکــە.

کرێــکاران و کارمەنــدان و فەرمانبــەران تەنهــا دەتوانــن بــە ڕیــزی یەکگرتــوو، وە ڕێکخــراو بوونــی 
خۆیــان، و هەروەهــا بــە پاڵپشــتی جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێشــی کوردســتان لەبەرامبــەر 
ئــەم فشــار و هێرشــانەی حکومــەت و دەســەاڵتدارانی هەرێمەکــەدا بووەســتنەوە و ســنورێک 
بــۆ دەســتدرێژیەکانیان دابنێــن و پاشەکشــەیان بەســەردا بســەپێنین و خواســت و داواكانیــان 

بە دە ســتبهێنن. 

خوشک و برایانی کارمەند و کرێکار لە کەرتی کارەبا!

)ڕێکخــراوی ســەربەخۆی کارەبــا( ئامــڕازی یەکگرتوویــی و یەکیەتــی ڕیزەکانــی ئێمەیــە، 
بانگەوازتــان دەکات کــە لــە دەوری کۆببینــەوە و بەدەســتیەوە بگریــن لــە خەبــات و بەرگــری 

ــە وە . ــراوە دا كۆببین ــە م ڕێکخ ــری ئ ــر چە ت ــن لە ژێ ــان دەتوانی ــە هە موم ــدا، ئێم ڕەوای خۆمان

هاواڵتیان، جەماوەری ستەمدیدەی کوردستان

هێــرش بۆســەر کارمەنــدان و کرێکارانــی کەرتــی کارەبــا، بەشــێکە لــە پالنێکــی گەورەتــری 
دەســەاڵت بــۆ هێرشکردنەســەر ژیــان و گوزەرانتــان، لــە ڕێگــەی خەسخەســە و ڕادەســتکردنی 
ــرخ  ــەوەی ن ــەت و بەرزکردن ــی تایب ــەرمایەدارانی کەرت ــتی س ــۆ دەس ــە ب ــەم کەرت ــەواوی ئ ت
ــی بەســەرتاندا.  ــەش داســەپاندنی هــەژاری و بێماف ــەم پێی ــا و ب و پێداویســتیەکانی کارەب
بەهــەر شــێوە و ڕێگەیــەک کــە گونجــاوە ســۆز و الیەنگــری خۆتــان بــۆ بەرگــری لــە خواســت و 
داوا ڕەواکانــی کارمەنــدان و کرێکارانــی کەرتــی کارەبــا ڕابگەێنــن و لــە مەیدانــدا پشــتیوانی 
عەمەلیــان لێبکــەن. ئەمــە ڕێگەیەکــی واقعیشــە بــۆ وەڕێخســتنی بزوتنەوەیەکــی سەرتاســەری 

دژی پریڤاتیزەکــردن و سیاســەتی نیولیبرالیزمــی حکومەتــی هەرێــم.

سەرکەوێ خواست و داوا ڕەواکانی کارمەندان و کرێکارانی کەرتی کارەبا

ڕێکخراوی سە ر بە خۆی کارەبا

٢٨-٦-٢٠٢١

ل٣
موئەیەد ئەحمەد

ل٤
نادر عەبدولحەمید

جەمال کۆشش ل١١    

ل٤
حەمە لولە    

ل١٠
نەوزاد بابان

ل٩
نەوزاد بابان

ل١٠

ل٢

ل٥

ل٩

سیستمی پەروەردەی کوردستان، سیستمێکی کۆنەباوە، نا دیموکراتە، نا یەکسان و 
نادادپەروەرە. ڕێگری سەرەکی لەبەردەم بەدەستهێنانی ئازادیەکاندا، دەسەاڵتە.

ل٩
ڕزگار عومەر

حەسەن مارف  ل٢
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چاوپێکەوتن سەبارە بە خۆپێشاندانەکەی خانەقین 

ڕەوت: ماوە یە كــە  لــە چەنــد  شــار و شــارۆچكەیە كی كوردســتان 
ئــاو  بە تایبە تــی  خزمە تگوزاریــە كان  نە بوونــی  لە بە رامبــە ر 
دە دەرێــت،  ئە نجــام  ناڕە زایە تــی  و  خۆپیشــاندان  كارە بــا  و 
خانە قینــش لــە م چە نــد ڕۆژە ی ڕابــوردودا هاتنــە  سە رشــە قام، 
دواكاری  یــان  بــوو،  مە بە ســت  هە مــان  بــۆ  ئە وانیــش  ئایــە 

تریــان هە بــوو؟ 

بــوو،  كاره بــا  بــۆ  یه كــه م  به پلــه ی  عەبــدواڵ:  ســەالم 
پشــتگوێ  شــا(  )مه ڵــك  وه ك  ناوچه یــه ك  هــاوكات  بــه اڵم 
و  شــه قام  خواردنــه وه ،  پاكــی  ئــاوی  كێشــه ی  و  خــراوه  
لــه   به شــداربووان  و  هه یــه   تــر  خزمه تگوزارییه كانــی 

بــوون. بێــكار  گه نجــی  زۆربه یــان  ناڕه زایه تییه كــه  

یە كێكــن  ئێــوە   ڕەوت: 
بە رچــاو  لە ڕابــە رە  
خۆشە ویســتە كانی  و 
ئێــوە  ڕۆڵــی  عە ربــە ت، 
و  ڕێکخســتن  لــە  بەرچــاوە 
ناڕەزایەتــی  ڕابەرایەتــی 
خۆپێشــاندانەکانی  و 
شــارەکە، لــە ئێستاشــدا لــە 
بانگــەوازی  ڕاگەیاندنێکــدا 
دەکــەن  شــارەکە  خەڵکــی 
یەکــی  شــەممە  پێنــج  تــا 
گردبوونەوەیــەک  تەممــوز 
و  ناڕە زایە تــی  بــۆ 
ئەنجــام  خۆپیشــاندان 
بــدەن لــە شــەقامی گشــتی 

ــی بەســەرەوەیە،  ــاوی بەڕێزتان ــە ن ــەت - سیدســادق، ک عەرب
ئایــە ئەمــە تەنهــا دەستپێشــکەریەکی شەخســی خۆتانــە یــا 
جۆرێــک لــە هاوئاهەنگــی و کاری دەســتەجەمعی لــە نێــوان 

ئارادایــە؟ لــە  هەڵســوڕاوان 

 )١-٧-٢٠٢١( شــەممە  پێنــج  ڕۆژی  بەڵــێ  محەمــەد:  نەبــەز 
بڕیــارە خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی دەرببڕیــن دژی نەبوونــی 
کارەبــا و ئــاو، دژی ئــەم ســتەم و نادادییــە کــە بەرامبــەر بــە 

هاونیشــتیمانیان دەکــرێ.

لەهــەر جێگــە و شــوێن و ناوچەیــەک دەبــێ کەســێک یــان چەنــد 
کەســێک هەبــێ ئیــش لەســەر ڕێکخســتن و کۆکردنــەوەی دەنگــە 
ناڕازییــەکان بــکات، منیــش بەشــانازییەوە خــۆم بەخەمخــۆر 
و خزمەتــکار و دڵســۆزی شــارۆچکەکەم دەزانــم .. ســەرەتا 
لەڕێگــەی فیســبوکەوە داوام لــە هاوواڵتیــان کــرد دژی پــێ 
نەدانــی ســووتەمەنی لــە زســتاندا، خــۆش بەختانــە خەڵکێکــی 
زۆر بــەدەم داواکەمــەوە هاتــن .. پاشــان دوای ئــەوەی لــەو 
ناســی،  چاالکــم  و  بوێــر  کەســی  کۆمەڵێــک  چاالکییــەدا 

لەگەڵیــان قســەم کــردوو و کۆدەنگییەکمــان پێکهێنــا.

ــەرم  ــن گ ــر و خوێ ــی بوێ ــک گەنج ــتادا کۆمەڵێ ــە ئێس ــەاڵم ل ب
و بەهەڵوێســت هــەن لــە ناوچەکــەدا کــە بــە شــورا و گفتوگــۆ 
ســەرەتا  دەکەیــن.  چاالکییەکانمــان  و  کار  لەســەر  ئیــش 
ــە و کارەکان  ــی هەی ــەاڵم ئێســتا هاوئاهەنگ ــوون ب خۆڕســک ب

سروشــتێکی دەســتە جەمعیــی و ڕێکخراوەیــی هەیــە.

ئــاو و كارە بایــە  كــە  لــە  دواكاریــە  ســە ركیە كانتان  ڕەوت: 

ئێســتا كێشــە ی تــە واوی خە ڵكــی كوردســتانە،  بێجگــە  لەوە كــە  
كــە   نە بــێ  دارودە ســتە كە ی  و  دە ســە اڵت  ســە رانی  بە تــە نها  
كارە بــای بە ردە وامیــان هە یــە تە واویــی خە ڵكــی كوردســتان 
تە جروبە كانــی  وە    دە ناڵێنێــت  كێشــە وە   بــە م  ســاڵە    )٣٠(
ــچ  ــوێ بە هی ــە اڵت گ ــە م دە س ــە  ئ ــن ك ــێ وتوی ــە وە ی پ ــو ئ پێش
داواكاریــە ك نــادات، هە رچــۆن یە كێــك لە ڕابە رانــی شــارۆچكە ی 
بۆچــاك  دانیشــتن  وت  بە ڕۆژنامە كە مانــی  بە ردە قارە مــان 
خۆمــان  بۆیــە   بە ســە رچوە   دە ســە اڵتە   ئــە م  لە گــە ڵ  ســازی 
چوینــە  وێســتگە ی كارە بــا و بە بــێ ئــە وە ی زیــان بە كارمە نــدان 
بە شــێوازێكی  بشــكێت  وێســتگە   شوشــە یە كی  و  بــگات 
 )٢٤( ئێســتا  لێدایــە وە   شــارە كە مان  كارە بــای  مە دە نیانــە  
كاتژمێــر كارە بامــان هە یــە  پرســیارە كە  ئە مە یــە  ئایــا ئێــوە ش 
بە هە مــان ڕیتمــی پێشــو دێنە سە رشــە قام و دوای چە نــد كات 
ژمێرێــك دە چنــە وە  بۆماڵــە وە  یــان ســونە تی خۆپیشــان دانــە كان 

ئــە م جــارە  دە گــۆڕن بە قازانجــی دە ســكە وتی زیاتــر؟

نەبــەز محەمــەد: بەڵــێ لــە ئێســتادا داواکارییەکانمــان کارەبــا 
و ئــاوە، ئێمــە ناڕەزایەتــی و فشــار لەســەر دەســەاڵت دروســت 
دەکەیــن، هیواداریــن چارەســەری کێشــەکانمان بکــرێ، ئەگــەر 
مەبەســتیان بێــت چارەســەر زۆر ئاســانە، کارەبــا زۆرە و دەی 
فرۆشــن بــە باشــوور و ناوەڕاســتی عێــراق، ئــاو بەهەمانشــێوە 
زۆرە، چونکــە ســەرچاوەی ئــاوی عەربــەت گونــدی بێســتان 
ســوورە و ئاوێکــی باشــی هەیــە، بــەاڵم بەکەمــی دەیــدەن بــە 
شــارۆچکەی عەربــەت، بۆیــە ئەگــەر نییەتــی چارەســەریان 
نەبــێ و بــەدەم داواکەمانــەوە نەیــەن ئــەو کات فشــاری زیاتــر 
دروســت دەکەیــن تــا ناچــار ملبــدەن بــۆ داواکارییەکانمــان. 
بەدڵنیاییــەوە تــا داواڕەواکانمــان بەدەســت نەهێنیــن، کــۆڵ 

نادەیــن.

ڕەوت: پە یامــی ئێــوە  چیــە  بــۆ تــە واوی خە ڵكــی كوردســتان و 
بە تایبە تــی شــارۆچكە ی عە ربــە ت؟

نەبــەز محەمــەد: پەیاممــان بــۆ خەڵکــی کوردســتان بەگشــتی و 
هاوواڵتیانــی شــارۆچکەکەمان بەتایبەتــی، ئەوەیــە هیــوادارم 
چیتــر بــێ دەنــگ نەبــن دژی ئــەم هەمــوو ســتەم و نادادییــەی 
ــت،  ــدە دەکرێ ــتەم دی ــی س ــە دژ بەخەڵک ــوردی ک ــەاڵتی ک دەس
چونکــە بێدەگــی ئێمــە درێــژە بــەم دۆخــەی ئێســتا دەدات. 
کاتێــک هەمــووان بــێ دەنگــی بشــکێنین، ئــەوە ئــەم دەســەاڵتە 
لەئاســت هێــز و ناڕەزایەتــی خەڵکــدا زۆر بچــووک و بــێ 

دەســەاڵتە.

*-*-*-*-

ڕەوت: لــە  درێــژە ی چاوپێكە وتنە كــە ی پێشــومان كــە  پێــش 
ــازماندابوو، دە كــرێ تیشــك بخە یتە ســەر  خۆپێشــاندانەکە  س
ڕێپێــوان و خۆپێشــاندانەکە لــە پێنــج شــەممە )١-٧-٢٠٢١(
و  بەدەمتانــەوە  هاتــن  چــۆن  بەرپرســان  ئەنجامتانــدا،  دا 
 بە ڵێنە كانــی ئــە وان چــی بــوو بــۆ ئێــوە ؟ وە ئە گــە ر بێتــو 

داوكانتــان جــێ بە جــێ نە كــرێ چ دەکــەن؟

نەبــەز محەمــەد: ئەمــڕۆ پێنــج شــەممە بــە بەشــداری بەشــێکی 
و  ناڕەزایەتــی  توێــژەکان  و  و  خەڵــک  لــە  بەرفــراوان 
خۆپیشــاندانمان ئەنجــام دا و بەڕێپــوان بەنــاو بــازاڕی گشــتی 
عەربەتــدا ڕۆشــتین و تــا گەشــتینە بــەردەم بەڕێوەبەرایەتــی 
ناحیــەی عەربــەت، لەوێ ســەرجەم بەڕێوەبــەری فەرمانگەکان 
لەشــەقام هاتــن بەدەممانــەوە و لەســەر شــەقام گوێبیســتی 
مــاوەی  ئێمــە  دواتــر  بــوون،  داواکارییەکانمــان  و  داوا 
ئەگــەری جــێ بەجــێ  لــە  پێــدان،  مۆڵەتمــان  هەفتەیــەک 
نەکردنــی داواکانمــان، دوای هەفتەیەکــی تــر بەشــێوازێکی تــر 
دێنــەوە ســەر شــەقام و فشــارەکانمان دەســت پــێ دەکەینــەوە.

چاوپێکەوتن لەگەڵ هەڵسوڕاو و ڕێکخەری ناڕەزایەتیەکانی عەربەت

چاوپێکەوتن لەگەڵ حەسەن مارف

ڕەوت: زۆر ســوپاس هــاوڕێ حەســەن بــۆ بەخشــینی کاتــت بــۆ 
ئــەم گفتوگۆیــە. پرســیاری یەکەممــان بــا یەکترناســین بێــت، 
بەڕێزتــان ئەندامــی کارای )تــۆڕی پاراســتنی تەندروســتی 
بــۆ  تۆڕەمــان  ئــەم  الیەنــی  هەندێــک  دەتوانــی  گشــتی(ن، 
شــیوازی  هەڵســوڕانەکانی،  و  کار  ئامانجەکانــی،  بدوێــی، 

پێکهاتەکــەی؟

حەســەن مارف: ســوپاس بۆ ڕۆژنامەی )ڕەووت( بۆڕەخســاندنی 
ئــەم  دەرفــەت لــەم کاتــە پڕلــە هەســتیاریەدا

ســەبارەت  بەتــۆڕی پاراســتنی تەندروســتی گشــتی، نزیکــی 
بــۆ ســاڵێک دەچێــت وەک پێویســتیەکی ئــەم قۆناغــەی کەرتــی 
گشــتی تەندروســتی ئــەم تۆڕەمــان پێــک هێنــا لــە کۆمەڵێــک 
کەســایەتی  و  گشــتی  تەندروســتی  ناوەنــدی  نــاو  کەســانی 
دەرەوەی ناوەنــدی تەندروســتی کەســایەتیەکانیش لەنــاوەی 

هەرێــم دەرەوەی هەرێــم.

ئامانجمــان لــە پێکهێنانــی ئــەم تــۆڕە بــۆ بەرگــر کــردن بــو لــە 
هەڵوەشــان و نەهێشــتنی کەرتــی تەندروســتی گشــتی. شــێوازی 
ــت و  ــەس پۆس ــن ک ــۆیی کار دەکەی ــۆڕە ئاس ــەم ت ــەی ئ پێکهات
پلــەی نیــە لــەم تــۆڕەدا. هــەر کەســێکی دڵســۆز و چاالکیــش بــۆ 
بەرگــری کــردن لــە لەناوچونــی ئــەم کەرتــە ئەتوانێــت بێتــە 

ئەندامــی ئــەم تــۆڕە.

 کار کردنمــان لەســەر خاڵــە ئەرێنــی و نەرێنیەکانــە کــە لــەم 
کەرتەداکە ڕوودەدات.

 هانــدان و پشــتگیری خاڵــە ئەرێنیــەکان دەکەیــن، ســەرکۆنەی 
خاڵــە نەرێنــی، نالەبــارەکان دەیــن، دەیخەینــە بــەر ڕاگشــتی 
و  النــی پەیوەنــداری لــێ ئــاگادار دەکەینــە و هەندێــک جــار 
گــەر بابەتێــک کاریگــەری نەرێنــی زۆری بێــت لەســەر ئــەم 
کەرتــە، ڕێکخــراوە جیهانــی و نیودەوڵەتیەکانــی لــێ ئــاگادار 
دەکەیــن، هــەم داوای هــاوکاری  ئامــۆژگاری چارەسەرســازیا 

لــێ دەکەیــن.

تەندروســتی،  کەرتــی  تایبەتیکردنــی  پرۆســەی  ڕەوت: 
لــەم  دەوڵــەت  و خۆدزینــەوەی  کەرتــە  ئــەم  بەبازاڕکردنــی 
خەڵکــدا  بەســەر  گــەورەی  یەکجــار  گوشــارێکی  بــوارەدا، 
شــکاندۆتەوە، بــەڕای بەڕێزتــان، ئایــا دەروازیــەک هەیــە 
بــۆ ڕووبەڕووبونــەوە، بــۆ پەرچدانــەوەی ئــەم خۆدزینەوەیــەی 

دەســەاڵتداران؟

ســەپاندنی  مەرجــی  هــەن  دەروازە  بەڵــێ  مــارف:  حەســەن 
فشــارە  لەڕێگــەی  دەروازەکان  کردنــەوەی 
بــواری  چاالکانــی  و  خەڵــک  ناوخۆیەکانــی 
دڵســۆزانە  و  هەڵســوڕاوان  تەندروســتی  
کردنــی  کۆتــا  دەســت  دەســەاڵت،  لەســەر 
کۆمپانیاکانــی دەرمانــی قاچــاخ و بێ کوالیتی 
و ماوە-بەســەرچوو لــە کەرتــی تەندروســتی 
و جیاکردنــەوەی تــەواوی کەرتــی گشــتی و 
کەرتــی تایبــەت، کــە جێگــەی داخــە زۆرینــە 
کەرتــی گشــتی نەخۆشــخانە گــەورەکان زیاتــر 
بۆتــە دەاڵڵخانەیــک بــۆ کەرتــی تایبــەت تــا 
ــەوەی  ــەدەر ل ــگای چارەســەری نەخــۆش، ب جێ
لــەم  پزیشــکان  و  کارمەنــدان  هەلومەرجــی 
لــەڕوی  هەلومەرجــە  قورســترین  کەرتــەدا 

دەرونــی و چ لــەڕوی بێموچەیــی و توانــای داراییــەوە.

کارمەندانــی  بەگشــتی  و  سەرپەشــتیاران  و  دکتــۆر  ڕەوت: 
و  قــورس  هەلومەرجێکــی  ژێــر  لــە  تەندروســتی  کەرتــی 
ماوەیــەدا  لــەم  ئەنجامــدەدەن،  کارەکانانیــان  نائینســانیدا 
ــۆ  چەندیــن جــار دەســتیان داوەتــە مانگرتــن و ناڕەزایەتــی ب
بــە ڕای  موچــە و باشــترکردنی شــوێنی کارەکانیــان، ئایــا 
بەڕێزتــان،  کێشــەی گــەورەی ئــەم بەشــە لــە چیدایــە و ئایــا 

پێویســتە چــی بکرێــت؟ 

حەســەن مــارف: کێشــە گەورەکــە دوو بابەتــی  هــاوکات و 
یەکتــرن. هاوتەریبــی  

ــی  ــوا حکومەت ــەی  لەنێ ــەو ڕێکەوتن ــی ئ ــەم بەپ ــەی یەک کێش
مەرجــی  هەیــە.  دەوڵەتــی  نێــو  دراوی  بانکــی  و  عیراقــی 
ــێ  ــە ب ــوو خزمەتگوزاری ــە کێشــانەوەی هەم ــەم بانک ــەرکی ئ س
بەرامبــەرەکان و خزمەتگوزاریــە پاڵپشــتکراوەکانە بــۆ خەڵــک.

کۆمپانیاکانــی  چاوتێبرینــی  و  چاوچنۆکــی  دووەم  کێشــەی   
ســەربە حیزبەکانــی دەســەاڵتە بــۆ ئــەم کەرتــە وابەتــەوای 
پالنەکانــی خۆیــان گەیاندۆتــە قۆناغەکانــی کۆتــای و لــە 

ئاشــکراکردنی بــێ شــەرمانە و بــێ پــەردەی.

فشــاری  و  کۆدەنگــی  بــەاڵم  نیــە  گــران  زۆر  چارەســەری 
کــە  بکرێــت  پــی  پاشەکشــەی  دەســەاڵت  لەســەر  ئەوێــت 
ئێســتا کۆمەڵێــک مڵکــی تەندروســتی و نەخۆشــانە دراوە بــە 

دەســەاڵت. حیزبەکانــی  بــە  ســەر  کومپانیاکانــی 

ڕەوت: گرێــی گرێــکان، خــۆی لــە " نەخۆشــخانەی هیــوا" 
پێکهێنانــی  پێشــنیاری  تــۆ  بــارەوە  لــەو  دەرخســت،   دا 
ئەنجومەنێکــت کــردووە؟ زۆرێــک لــە کەســوکاری نەخۆشــەکان 
لەســەر لێــواری  گیرفــان بەتاڵیــدان،  ســەرەڕای بــەاڵی ئــەم 
نەخۆشــی یــە و ملمالنێــی ســەخت لەگــەڵ چارەســەر وســەڕەڕای 
ماندوبونــی دەرونــی و جەســتەیی، ئێســتا بەرامبــەر ئــەم 
بێدەربەســتیەی دەســەاڵتداران وەســتاونەتەوە؟ بــە بۆچوونــی 

ــکات؟ ــان  خەڵکــی چــی پێویســتە ب بەڕێزت

حەســەن مــارف: گرێــی گرێــکان  یــان خاڵــی تــه قینــەوە 
گەورەکــە لــە نەخۆشــخانەی )هیوا(دایــە، لەبەرئــەوەی ئــەو 
ــۆ چارەســەری نەخۆشــیەکانی  ــە ســێلمانی ب نەخۆشــخانەیە ل
خوێن و توشــبوانی شــێرپەنجە لەپیش هەموونەخۆشــخانەکان 
بــوو لــە عێــراق و لــە هەرێمیــش جــا ســەرکەوتن بەســەر 
داخســتن و کۆتــای پــێ هێنانــی ئەرکــی مرۆیانــەی ئــەم 
نەخۆشــخانەیە ڕێــگا بــۆ کۆمپانیــاکان تەخــت ئــەکات بــۆ 

وێرانکردنــی کەرتــی گشــتی تەندروســتی.

جگــە لەمەیــش نەخۆشــی شــیر پەنجــە بۆچارەســەرکردنی 
بــڕە پارەیەکــی زۆری تــێ ئەچــێ، بەمانــای ئەمــە پارویەکــی 
چــەورە بــو کۆمپانیــا چــاو چنۆکــەکان، دەســەاڵت هــەر ئەمــڕۆ 
نیــە دەســتی داوەتــە ئــەم سیاســەتەی فەرامــۆش کردنــی 
کەرتــی گشــتی، ئەگــەر تەماشــایەکی پالنــی ئــەم حکومەتــە 
شکســت خــواردوە بکەیــن بــۆ دە ســاڵە دامەزرانــدن لــە کەرتــی 
ــدا  ــە کاتێک ــەوە ل ــەم بۆت ــان زۆر ک ــاوە، ی ــتی نەم تەندروس
ســەرژمێری  بەپــی  زیادبووندایــە  لــە  دانیشــتوان  ژمــارەی 
لەدایــک بــوون و مــردن. هەروەهــا ڕێــژەی نەخۆشــیەگران 
لــە  گوێزاوەکانیــش  نەخۆشــی  و  پەتــا  و  درێژخایــان  و 

زیادبوندایــە. مــاوەی ســاڵ نیوێکــە پەتــای کۆڤیــد نــۆزدە کــە 
ــاو بۆتــەوە   ــە ب نەخۆشــیەکی ترســناک و گشــتگیر و جیهانی
بــە کارمەنــد و پزیشــکی  کــە ئەمانــە هەمــوو پێویســتی 

زیاترهەیــە.

بەرچاویــان  ڕێژەیکــی  ســااڵنە  کارمەنــدان  و  پزیشــکان   
کارەنیــا  یــان  دەمرێــت،  یــان  دەکرێــت،  خانەنشــین  لــێ 
بەجێدەیەڵــن و بەشــوێن ســەرچاوەیەکی بژێــوی باشــتردا 
دەگەرێــن، نەخۆشــخانەکان بــێ بــەش نەکــراون لــە دەرمانــی 
ماوەبەســەرچو، بێ کوالتی، فرۆشــتنی بەشــێکی خەســتەخانە 
بــەم  مڵکــی  دەوڵەتــی و گشــتی بەکۆمپانیــا کانیــان،  و 
سیاســەت کەرتــی تەندروســتی گشــتی لــە لێــواری  مــەرگ 

نزیــک دەکەنــەوە

*-*-*-

)حســن مــارف(، یاریــدەری پزیشــکە. کارمەنــدە لــە ناوەنــدی 
بەڕێوەبەڕایەتــی  پشــکی   لەســەر  گشــتی   تەندروســتی 
فەرمانگــەی تەندروســتی ســلێمانی. چــاالک و هەڵســوڕاوی 
پاراســتنی  )تــۆڕی  ئەندامــی  تەندروســتی(ە.  )ناوەنــدی 

گشــتی(ە. تەندروســتی 

حەسەن مارف:

ڕەوت: قــە زای خانە قیــن یەكێكــە  لــە و قەزایانە یــە كــە 
ئە نجــام  تیــا  ناڕە زایە تــی  و  خۆپیشــاندان   زۆرتریــن 
خۆپیشــاندان  ئــە و  ئایــا  ئە مە یــە   پرســیارە كە  دە درێــت 
لــە  جۆرێــک  بــە  یــان  خۆڕســكن  هــەر  ناڕە زایە تیانــە   و 
دەدرێــن؟ ئەنجــام  کردنــەوە  سەرپەرشــتی  ڕێکخراوبــوون 

ســەالم عەبــدواڵ: زۆربــه ی هــه ره وه  زۆری خۆپیشــانه كان، 
)لیژنــه ی  له الیــه ن  ناڕه زایه تییــه كان  و  گردبوونــه وه  
به رگــری لــه  به رژه وه ندییــه  گشــتییه كان( ڕێكخــرا و پاشــان 
)لیژنــه ی كاری هــه ره وه زی(. ئــه م خۆپیشــاندانانەی دوایــی 
خەڵــک بــە  خۆرســكی ئامادەیــە و له الیــه ن چاالكوانانیشــەوە 
ڕێكخــرا كــه  ســه ر بــه  الیه نــه كان بــوون، بــه اڵم به نــاوی 

رێكیانخســت. بێالیه نــه وه  

ڕەوت: تاكــو ئێســتا بە رپرســانی ئیــداری شــارە  كــە  هاتــون 

ئێــوە لە گە ڵیانــدا دانیشــتون  بــە دە م داواكانتانــە وە  یاخــود 
لە داهاتــوودا  ئە گە رنــا  وە  داون  پــێ  بە ڵێنێــكان  هیــچ 

هە ڵوێســتان چــۆن دە بــێ؟

به رپرســه كان  له گــه ڵ  تــر  كه ســانی  عەبــدواڵ:  ســەالم 
و  ڕاگــرت  ناڕه زایه تییه كه یــان  به داخــه وه   و  دانیشــتن 
خرایــه  به رژه وه نــدی خــاوه ن موه لیــده كان. الیه نــی حكومــه ت 
كاره بــای  له گــه ڵ  ئه هلییــه كان  موه لیــده   به ڵێنیانــدا 
نیشــتتمانی )٢٤( ســه عات كاره بــا دابینبكــه ن. بــه اڵم خه ڵكــی 
تــر نــاڕازی بــوون و درێژه یــان بــه  خۆپیشــاندانه كه یاندا. 
له ســه ر  خۆپیشــانده ران  چــادری  و  هاتــن  هێزێــك  دوێنــێ 
پێكــرا.  باوه یــان  و  تێكــدا  عێراقیــان  ئێــران-  رێــگای 
داخوازییه كه مــان دژ بــه  ئه هلیكردنــی كاره بــا و كه رته كانــی 
تــر بــوو. حكو مــەت به رپرســه  لــه  دابینكردنــی كاره بــا بــۆ 

تایبــه ت. كه رتــی  نــه ك  ســه عات   )٢٤( مــاوه ی 

تــە واوی  و  خانە قیــن  خە ڵكــی  بــۆ  چیــە   پە یامتــان  ڕەوت: 
گە رمیــان؟ خە ڵكــی 

سەالم عەبدواڵ: په یامی ئێمه  ئه مه یه :

لــه  كۆبوونــه وه ی گشــتی بڕیــار له ســه ر چاالكــی   •
بدرێــت، داخوازییــه كان دیــاری بكرێــن و رێ نه درێــت یــاری بــه  

بكرێــت. داخوازییــه كان  ئاســتی 

درێــژه  بــه  ناڕه زایه تییــه كان بدرێــت، بــه اڵم ڕێ   •
بــه  حزبه كانــی ده ســه اڵت به نــاوی  نه درێــت كه ســانی ســه ر 

قســه به كه ن. نــاڕازی  خه ڵكــی 

لــه  نووســین و درووشــمه كان ته نهــا باســی یــه ك   •
ــاژه  بــده ن بــه وه ی  ــاری كــراو نه كرێــت، به ڵكــو ئام كێشــه ی دی
كــه  قه یرانه كــه  ته نهــا كاره بــا یــان ته نهــا ئــاو یــان بێــكاری، 
قه یرانــی  به ڵكــه و  نیــه ،  هــه ژاری  و  گرانــی  گه نده ڵــی، 
ــه وه   ــی نوێكه ی ــی لیبڕالیزم ــه  مۆدێل ــه رمایه داری ب سیســتێمی س
هه یــه  و ده بــێ هه وڵبدرێــت باســی لــه  سیســتێمێكی به دیــل 

بكرێــت.

٦-٧-٢٠٢١

بەناچــاری  بۆیــە  نەدراوینــەوە،  وەاڵم  ســاڵ  چەندیــن  دوای 
مەدەنــی خۆپیشــاندانی  بردۆتەبــەر  پەنامــان 

چاوپێکەوتن لەگەڵ مامۆستای وانەبێژ کارۆخ عەبدواڵ

ڕەوت: مامۆســتا ســوپاس کــە کاتــت بەخشــی پێمــان، ســەرەتا 
ــرێ بەســت چــی  ــن، کێشــەی مامۆســتایانی گ ــت بزانی دەمانەوێ
یــە؟ ئایــا ئــەم کێشــەیە چەنــد کاریگــەری لەســەر ژیانــی 

مامۆســتایان دانــاوە؟

لــە  یەکێــک  وانەبێــژ  مامۆســتایانی  عەبــدوڵ:  کارۆخ 
چەوســاوەترین توێــژە کۆمەاڵیەتیەکانــی کۆمەڵــگان بــەوەی کــە 
هیــچ مافێکیــان نیــە، لــە ئەرکــدا هاوشــێوەی مامۆســتای میــالک 
ڕۆڵدەبینــن لــە قوتابخانــە و خوێندنــگا، بــەاڵم بەداخــەوە 
لــە مافــدا یەکســان نیــن، چونکــە مامۆســتای وانەبێــژ ناتوانــێ 
بــۆ  دایکایەتــی  و  نەخۆشــی  مۆڵەتــی  وە  بــکات،  مۆڵــەت 
ــژ  ــتای وانەبێ ــۆ مامۆس ــتنەوە ب ــا گواس ــە وەهەروەه ــژ نی وانەبێ
نیــە، ئەمــە ســەڕەڕای کەمــی شایســتەکانیان کــە لــە کاتــی 
ــان  ــەر ژی ــان لەس ــەم کێشــانەش کاریگەری ــت. ئ ــیدا نادرێ خۆش
لــە  کــە  و گوزەرانــی مامۆســتای وانەبێــژ هەیــە بەجۆرێــک 

ژیانێکــی کولەمەرگــی و بێمافیــدا دەژیــن.

بەدەســتهێنانی  بــۆ  نــاڕازی  مامۆســتایانی  ڕەوت: 
ئایــا  گرتوتەبــەر،  شــێوازێکیان  چ  داواکارییەکانیــان 
ــە؟  ــیەکەی ئێوەی ــی دۆس ــێ بەرپرس ــووە؟ ک ــەری هەب کاریگ

هاتــن؟ داواکانتانــەوە  تەنــگ  بــە  چــۆن  وە 

دەســتەی  ئێمــەی  زۆرە   ســااڵنێکی  عەبــدوڵ:  کارۆخ 
لەگــەڵ  دیالــۆگ  بەشــێوەیەکی   وانەبێــژ  مامۆســتایانی 
بەرپرســانی حکومــەت و پەرلەمــان دانیشــتوین بەیاداشــت 
ــدوە،  ــان گەیان ــتایانی وانەبێژم ــەرجەم مامۆس داواکاری س
ــە  ــەوە بۆی ــاڵ وەاڵم نەدراوین ــن س ــەوە دوای چەندی بەداخ
بەناچــاری پەنامــان بردۆتەبــەر خۆپیشــاندانی مەدەنــی و 

بایکۆتــی بەشــێک لــە پــەروەردەکان.

لەمــاف  ســەرەکین  بەرپرســیاری  پەڕلەمــان  و  حکومــەت 
ــتا  ــا ئێس ــە ت ــژ. چونک ــتایانی وانەبێ ــی مامۆس و چارەنوس
زیاتــر  خەمــی  وەزیــران   ئەنجومەنــی  و   حکومــەت  
نەکردۆتــە  وانەبێــژ  مامۆســتایانی  هــەزار  حەڤــدە  لــە 
پــەروەردەی  بەرپرســیارەتی پڕۆســەی  و   خــۆی  خەمــی 
هەڵنەگرتــوە، جێــگای نیگەرانیــە پەرلەمانیــش نەیتوانیوە 
تەنانــەت بــۆ جارێکیــش جەلســەیەکی تایبــەت لەســەر 
مــاف و چارەنوســی مامۆســتایانی وانەبێــژ ئەنجــام بــدات، 

هــەرکات هەوڵێــک هەبوبــێ بــۆ دانیشــتنی پەڕلەمــان دەســتەی 
لیژنــەی  بــەردەم  خســتویەتیە  پەڕلەمــان  ســەرۆکایەتی 
نــە  شــێوەیە  بــەم  کوردســتان.  پەڕلەمانــی  لــە  پــەروەردە 
حکومــەت و نــە پەرلەمــان نەهاتــوون بــەدەم داواکانمانــەوە.

١٩-٦-٢٠٢١

کارۆخ عبــدواڵ گــواڵوی نوێنــەری مامۆســتایانی وانەبێــژ لــە 
ــم هەرێ

مامۆستای وانەبێژ کارۆخ عەبدواڵ:
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لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە هەڵبــژاردن و سیســتمی پەرلەمانــی 
لە ڕووکەشــدا مەســەلەیکی سیاســی گشــتیە بۆ ڕێکخســتنی 
نیزامــی سیاســی بــۆ هەمــوو کۆمــەڵ، لــە جەوهــەردا 
کار و میکانیــزم و سیســتمی سیاســی چینــی بــورژوازی 
بۆیــە،  هــەر  تەنهــا.  بــە  سیاســیەتی  نۆینەرانــی  و 
هەڵبــژاردن و بایکۆتــی هەڵبــژاردن لــە  عێراقــدا، بــەو 
ئەندەازەیــەی کــە باســمان لەســەر پرۆســەی كێشمەکێشــی 
چینــە دژبەیەکەکانــی کۆمەڵگەیــە، ســەر بــە دوو کەمــپ 

ــاوازن. ــی جی ــی سیاســی و چینایەت و مەیدان

هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی کــە بریــارە لــە ئۆکتۆبــەری 
ئەمســاڵدا بەڕیوبچێــت و هەمــوو حزبــە سیاســیەکانی 
عێــراق و هەرێمــی کوردســتان بەشــداربن تیایــدا، جیــا 
نیــە لــە پرۆســەی ســەرکوت و لەباربردنــی ڕاپەرینــی 
لــەم  چاوپۆشــی  و  خۆهەڵەکــردن   .)٢٠١٩( ئۆکتۆبــەر 
ڕاســتیە سیاســیە ســادەیە یــا گێلیەتیــە یــا مەبەســتی 
سیاســی کۆنەپەرســتانەی لــە پشــتەوەیە. هــەر بۆیــە 
لــە هەڵبژاردنــی ئیســتا بەبــێ باســکردنی  باســکردن 
ڕاپەرینــی ئۆکتوبــەر و ئاکامەکانــی پرۆســەی گۆڕانــکاری 
شۆڕشــگێڕانە لــە کۆمەلگــەدا بــە گشــتی، نــە دروســتە وە 
نــە ئەتوانــری  باســێکی هەدەفمەنــد بێــت کــە پراتیکــی 

شۆرشــگێرانە و سۆشیالیســتی لــە ســەر بینابکــرێ.

و  ئیســالمی  بــورژوازی  حزبەکانــی  و  ڕەوت  هەمــوو   
دەوڵەتــە  لــە  پاڵپشــتەکانی  و  دەســەاڵتدار  قەومــی 
ئیمپریالیســتی و ناوچەییــەکان، بەتایبــەت ئەمریــکا و 
ــن  ــاوڕا و چوونیەک ــران، ه ــوری ئیســالمی ئێ ــی جمه رژێم
لەســەر ئەنجامدانــی هەڵبــژاردن، ئەمــەش بەســادەیی 
لەبــەر ئــەوەی کــە هەڵبــژاردن و پەرلەمــان ئامــڕازی 
ڕاگرتنــی ڕژیمــی سیاســی ئیســتای عێــراق و شــەرعی 
ســەرباری  ئەمــە  جەمــاوەرە.  الیــەن  لــە  پێــی  دانــە 
ئــەوەی کــە میکانیزمێکــی ســەرلەنوێ بەرهەمهێنانــەوەی 
و  دەســەاڵت  دابەشــکردنی   و  سیاســی"  "پرۆســەی 
ســەروەتی بەتااڵبــراوی کۆمەڵگەیــە لەنێــوان باڵەکانــی 

ڕژێمــی "موحاسەســەی" تایفــی و قەومــی.

کــە خالــێ جیاکــەرەوەی  پرســیاری ســەرەکی ئەوەیــە 
پێشــووتر؟ لەوانــەی  چێــە  ئەمســاڵ  هەڵبژاردنــی 

ئاکامــی پیادەکردنــی ڕەخنــە و تێڕوانینــی مارکسیســتی 
و چینایەتــی کریــکاران لەبەرامبــەر هــەر دیاردەیەکــدا، 
لــە دوا شــیکردنەوەدا، کونکریتــە و کــردەوەی بــەدوادا 
دێــت. لــە پەیوەنــد بــە هەڵبژاردنــەوە ئــەم مێتــۆدە 
ئــەوە ئەخــوازی کــە خاســیەتی جیاکــەرەوە و چۆنایەتــی 
دەستنیشــان  پێشــوو  لەوانــەی  ئەمســاڵ  هەڵبژاردنــی 
بکەیــن و بناســین تــا تاکتیــک و سیاســەتی کۆنکرێتــی  
پراتیکــی  و  دابڕیژیــن  بــوارەدا  لــەم  سۆشیالیســتانە 

ــن. بکەی

و  ئەمجــارە  هەڵبژاردنــی  چۆنایەتــی  کارەکتــەری 
کــە  ئەوەیــە  تــر  هەڵبژاردنیکــی  هــەر  لــە  جیــاوازی 
بــورژوازی و حــزب و ڕەوتەکانــی دەســەاڵت  و تەنانــەت 
وەک  هەڵبــژاردن  ئەیانەوێــت  ئۆپۆزسیۆنیشــی  بەشــی 
ڕاپەرینــی  ئامانجــی  و  داواکاری  جێبەجێکردنــی 
ئۆکتۆبــەر لەقەڵــەم بــدەن. ئەمــەش بــۆ ئــەوەی جێگــەی 
داواکاری و ئامانجــە ســەرەکیە ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی 
پێبگرنــەوە.  ئۆکتۆبــەری  ڕاپەرینــی  سیاســیەکانی  و 
ــراوە  ــەی پێک ــۆرەوە پاشەکش ــۆی زۆر فاکت ــن بەه ڕاپەری
بــەاڵم قەیــران و بــاری شۆرشــگیرنە بنبــڕ نەکــراوە و 
خەریکــی  بەتەنگهەاڵتــوو  و  زەحمەتکێــش  جەمــاوەری 
بــە  تــا  ڕاپەریــن  تەجروبــەی  لــە  وەرگرتنــن  دەرس 
تــەوژم و توانایەکــی ڕێکخــراوەوە  جارێکــی تــر بێنــەوە 

مەیــدان.

ــەوە  ــە عێراقــدا ئ ــی و دەســەاڵتدارن ل ــورژوازی جیهان ب
ــە هــەر دەســتکەوتێکی گرنگــی سیاســی  ــن ک ــاش ئەزان ب
و ئابــوروی و کۆمەاڵیەتــی و فیکــری لــە  ڕاپەڕینــی 
ــی  ــە قایم ــۆی ب ــی خ ــت، بنج ــەم بێ ــەرەوە فەراه ئۆکتۆب
لــە  خــۆی  نەخشــی  و  دادەکوتــێ  کۆمەڵگــەدا  لــە 
بەشــیکی  ئەبێتــە  و  ئەکێشــیت  کۆمەڵگــەدا  جەســتەی 
دانەپچــراوی ئیســتا و داهاتــووی. هــەر بــەو پێــەش، 
دەســتکەوتەکانی بــۆ درێژمــاوە ئەمێنێتــەوە نــەک بــۆ 
چەندیــن ســاڵ بەڵکــو بــۆ دەیــان ســاڵ، و بــورژوازی 
ناتوانــی بــە ئاســانی ڕیشەکێشــی بــکات لــە ویژدانــی 
نــەوە یــەک لــەدوای یەکەکانــی دانیشــتوان و ڕەوەنــدە 
ئابووریەکانــی  و  کۆمەاڵیەتــی  و  فکــری  و  سیاســی 
کۆمەڵگــە. نــەک هــەر ئەمــەش، بەڵکــۆ دەســکەوتیک کــە 
لەئاکامــی شــۆرش و ڕاپەریــن بەدەســتهاتبێ کاریگــەری 
ــە  لەســەر ســەرجەم پرۆســەی ئاڵۆگــۆری شۆرشــگیڕانە ل

بەجێئەهێلــێ. کۆمەڵگــەدا 

و  دەســەاڵتدار  قەومیەکانــی  و  ئیســالمی  بــورژا 
ئۆپۆزســیونی بۆرژوازیــش هــەر لــە ســەرتاوە لــە هەوڵــی 
ــە  ــی ب ــوون، نــەک هــەر بەســەرکوت کۆتای ــدا ب بێووچان
ڕاپەرینــی ئوکتۆبــەر بهێنــن، بەڵكــو بشــتوانن ڕاپەریــن 
موتوربــە بکــەن بــە ڕەوەنــدی سیاســی و فیکــری بــورژوازی 
زاڵــی کۆمەڵگــەوە و بیکەنــە ئامڕازێــک بــۆ بەهێزکردنــی 
بۆیــە  هــەر  بــورژوازی.  دەســەاڵتداریەتی  سیســتمی 
ئەبینیــن کــە هەمــوو بــەرەی دەســەاڵت و دژە شــۆرش 
و میدیــا جۆراوجۆرەکانیــان هەمیشــە تەپــڵ بــۆ ئــەوە 
لێئــەدەن کــە  هەڵبژاردنــی پێشــوەخت خواســتی ڕاپەرینــی 
ئۆکتۆبــەر و گەنجانــی ڕاپەڕیــووە و گۆرانــکاری و ڕیفــۆرم 
و چاکســازی تەنهــا و تەنهــا لــەم ڕێگەیــەوە بەدەســتدێت 
و ئەمــە تاکــە بەدیلــە، لــە کاتێکــدا کــە ڕاســتیەکان 

ــەلمێنن. ــە ئەس ــتێکی دیک ــەرز ش ــەر ئ لەس

کەمپــی  تەقەالیانــەی  و  هــەوڵ  ئــەم  بەرامبــەر  لــە 
بــورژوازی و دەســەاڵت و حــزب و هیزەکانــی، چینــی 

کرێــکار و توێــژە چەوســاوەکانی عێــراق و جەمــاوەری 
گەنجانــی کــوڕ و کــچ و ڕیــزی بەرینــی بیــکاران لــە 
ڕاســتیەکان ئەبینــن و هیــچ  سەرتاســەری عیراقــدا، 
هیــوا و ئۆمێدێکیــان لــە ســەر هەڵبــژاردن هەڵنەچنیــوە 
تــا گۆرانــکاری لەڕیگەیــەوە ئەنجــام بــدرێ. هــەر بۆیــە 
هەمــوو ئاڕاســتەکان ئــەوە نیشــان ئــەدەن کــە بایکۆتــی 
هەڵبژاردنــی ئەمســاڵ تەنانــەت لــە ڕێــژەی )٪١٨(ی 

ســالی )٢٠١٨( کەمتــر بێــت.

هەڵبژاردن و بایکۆت و سیاسەتی 
شۆرشگێڕانەی کۆمۆنیستی

هەڵبــژاردن  کۆمۆنیســتەکان  گشــتی  بەشــیوەیەکی 
بەرژەوەندیەکانــی  بەگۆیــرەی  و  ناکەنــەوە،  ڕەت 
و  کریــکاران  چینایەتــی  خەباتــی  بەرەوپێشــچونی 
یــا  بەشــداریکردن  لەســەر  بریــار  زەحمەتکێشــان 
بایکۆتــی هــەر هەڵبژاردنێکــی پەرلەمانــی بــورژوازی 
بــۆ  کۆمۆنیســتەکان  بایکۆتــی  و  ئــەدەن،  دیاریکــراو 
ئــەم هەڵبژرادنــەش لەســەر هەمــان ئــەم پرنســیپ و 

کۆنکرێتیەتــی. کارەکتــەری  و  بنەمایانــە 

ئــەوەی کــە بڕاوەیــە و میــژووی خەباتــی کۆمۆنیســتەکان 
نیشــانیداوە  جیهانــی  سۆشیالیســتی  پرۆلیتاریــای  و 
ئەوەیــە کــە کاتیــك کۆمۆنیســتەکان لــە هەڵبژاردنــە 
ئەکــەن،  بەشــداری  پەرلەمانــدا  و  پەرلەمانیــەکان 
سیاســەتەوەیە  و  تێڕاونیــن  لــەو  بەشــداربوونیان 
کــە پالتفۆرمــی پەرلەمــان بەکاربهێنــن بــۆ تەشــهیر 
ناوەرۆکــی  دەرخســتنی  و  پەرلەمانــی  سیســتمی  بــە 
ــاوەری  ــۆ جەم ــان ب ــی پەرلەم ــە و ناکامیەکان بورژوازیان
زەحمتکێــش و نــەداران. ئەمــەش یانــی بەکارهێنانــی 
پالتفۆرمــی پەرلەمــان بــۆ ئاژیتاســیۆن و پڕوپاگەنــدەی 
سیاســی شۆرشــگیرانە و سۆشیالیســتی بەدژی پەرلەمان، 
و هانــدان بــۆ خەباتــی جەمــاوەری دەرەوەی پەرلەمــان 
و  جەمــاوەری  دەســەاڵتداریەتی  دامەزراندنــی  و 
شــورایی، و پروپاگەنــدە و هانــدان بــۆ خۆئامادەکــردن 
بــۆ شــۆرش و بەدیهێنانــی سۆشــیالیزم. ئــەم ڕاســتیە 
ســادەیە و ئــەم مێتــۆدە شۆرشــگێڕانەیە لــە بەرامبــەر 
هەڵبــژاردن و سیســتمی پەرلەمانــی بورژوازیــدا، لــە 
ــە چەپــەکان و ڕیفۆڕمیســتە  ــی بەشــیکی زۆر ل تێڕوانین
بــورژوازی و وردە بورژوازیــەکان، کــە بەنــاوی مارکســیزم 
و سۆشــیالیزمەوە ئەدۆیــن، وەالنــراوە، و هەڵبــژاردن 
وەک تاکــە بەدیــل بــاس ئەکــەن کــە بتوانــێ گۆڕانــکاری 
سیاســی فەراهــم بهێنــی و کاریگــەری دابنــێ لەســەر 
دەســەاڵتی دەوڵــەت لــە بەرژەوەنــدی جەمــاوەری نــەدار 

زەحمەتکێــش. و 

هەڵبــژاردن بــۆ پەرلەمــان، و هەروەهــا خەباتی سیاســی 
و جەمــاوەری دەرەوەی پەرلەمــان، لــە عێــراق و هەریمــی 
کوردســتان، دوو دیــاردە و پرۆســەی سیاســی جیــاوازن و 
کێشمەکێشــی نیــوان دوو چینــی کۆمەاڵیەتــی جیــاوازی 
هەڵبــژاردن  ئەکەنــەوە.  عەکــس  کۆمەڵگــە  دەروونــی 
سیاســی  فۆرمێکــی  بــورژوازی   پەرلەمانتاریزمــی  و 
دابینکردنــی  و  بورژوازیــە،  چینــی  دەســەاڵتداریەتی 
ــە و  ــەم چین ــی ئ ــژە جۆراوجۆرەکان ــۆ تۆی ــیە ب دیموکراس
نوێنــەرە حزبــی و ڕەوتــە سیاســیەکانی و فۆڕمــی سیاســی 
حاکمیەتــی ئــەم چینەیــە، و هێــچ  پەیوەندێکــی بــە 
جەمــاوەری  سیاســی  ئیــرادەی  و  ئــازادی  دابینکردنــی 
کرێــکار و زەحمەکێشــەوە نیــە، و ئەمــەش بــە ڕوونتریــن 
کــە  ڕۆژئــاوادا  کەپیتالیســتی  وواڵتانــی  لــە  شــیوە 
دیمکراســی بــورژوازی تیایانــدا بەرقــەرارە، ئەبینــرێ و 
بەڕێــوە ئەچــێ. بەهەمــان شــیوە،  لــە ســەرجەم عێراقــدا 
ــە باشــترین حاڵەتیــدا، هەڵبــژاردن و پەرلەمــان،  و ل
و  قەومــی  بورژوایــە  بلۆکــە  و  بــاڵ  بــۆ  دیموکراســیە 
ئیســالمی و تایفیەکان تا لە پێشــبرکێدا و بەشــیوەیکی 
"دیموکراســی" دەســەاڵت و تااڵنچیەتــی کۆمەڵگــە لــە 
نیــوان خۆیانــدا دابــەش بکــەن. ئەڵبەتــە، بەکارهێنانــی 
توندوتیــژی و کوشــتنوبڕین و تیــرۆری نەیــاران بەشــێکی 

ــە. ــەم  وواڵتەی ــیەی"! ئ ــە "دیموکراس ــەم پرۆس ئ

ــزم، خەباتــی دەرەوەی  ــەوەی پەرلەمانتاری ــە پێجەوان ب
پەرلەمانــی و هەڵبژاردنەکانــی، شــیوازیکی تێکۆشــانی 
جیــاوازە و ســەر بەمەیــدان و میکانیزمەکانــی خەباتــی 
زەحمەتکێشــانە.  و  کرێــکار  جەمــاوەری  سیاســی 
لەکاتــی  پەرلەمانتاریــزم  دەرەوەی  خەباتــەی  ئــەم 
هەڵچوونــە سیاســیە جەماوەریــەکان و ڕاپەڕینەکانــدا 
و  دەرئەخــا،  خــۆی  زۆرەوە  توانایەکــی  و  هیــز  بــە 
ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر لــە لوتکــەی هەڵچوونیــدا ســاتێکی 
ــەی  ــاو جەرگ ــەییەی ن ــەردەوام و هەمیش ــە ب ــەم پرۆس ئ
بــەم  ســەر  هەڵبژاردنێــش  بایکۆتــی  بــوو.  کۆمەڵگــە 
مەیدانــی خەباتــەی دەورەی پەرلەمانــە و بەشــیکە لــە 
دینامیزمــی خەباتــی سیاســی و نارەزایەتــی جەمــاوەری 

زەحمەتكێــش لــە کۆمەڵگــەدا.

هــەر بۆیــە بایکــۆت لــە عێراقــدا هــەر تەنهــا سیاســەتی 
کۆمەڵێــک حــزب و ڕێکخــراو و الیــەن نیــە، بەڵکــو لــە 
بنەڕەتــدا بزوتنەوەیەکــە و تەعبیــرە لــە ڕزگار بوونــی 
و  بــورژوازی  نفــوزی  بەنــدی  و  قەیــد  لــە  جەمــاوەر 

دەســەاڵت، و وەاڵمــی )نا(یــە بــە ســەرجەم سیســتمە 
پەرلەمانــی و هەڵبژاردنەکەیــان.

خەباتــی  و  بایکــوت  کــە  ئەوەیــە  گرنــگ  خاڵــی 
دەرەوی پەرلەمــان لــە عیــراق و هەرێمــی کوردســتاندا 
مۆرکــی ئــەم دەورە مێژوویــەی پیوەیــە کــە کۆمەڵگــە 
وەزعێکــی  بڵییــن  کورتــی  بــە  کــە  تێیئەپەڕێنــێ، 
زۆربــەی  کــە  لەبەرئــەوەی  ئەمــەش  شۆرشــگێرانەیە. 
هــەرە زۆری جەمــاوەر ناڕازیــە و نایەوێــت ئــەم وەزعــەی 
و  بــکات،  قبــوڵ  چێتــر  ســەپێنراوە  بەســەریدا  کــە 
بــورژوازی دەســەاڵتدارێش لــە قەیرانیکــی توندوتێــژ 
دایــە و باڵەکانــی ڕژیــم لــە کێشمەکێشــێکی کوشــندەدان 
وەک  ناتوانــن  ئاســانی  بــە  و  یەکتــر  بەرامبــەر  لــە 
پێشــتر حوکــم بکــەن. نــەک هــەر کــچ و کــوری نــارازی و 
ڕادیــکال بەڵکــو ڕیــزی بەرینــی بیــکاران و بێدەرتانــان 
خۆشــخەیالێکی ئەوتۆیــان بــە هەڵبــژاردن نیــە، و ئەمــە 
ســەرباری ئــەوەی کــە چینــی کرێــکار و ســەندیکاکانی 
و زۆرێــک لــە کارمەنــدان و مامۆســتایان و کرێکارانــی  
بەشــە جوراوجــۆرە خزمەتگــوازاری و ئیداریــەکان لــە 

هەڵبژرادنــن. بایکۆتــی  بــەرەی 

ســەربەخۆی  ســەندیاکایەکی  هیــچ  ئیســتاش  هەتــا 
کرێــکاران یــا یەکیەتیەکانیــان پالنیکیــان نەبــووە و 
نیــە کــە بەشــداری هەڵبــژاردن بکــەن. لەگــەڵ ئــەم 
ــۆرژوا  واقعەشــدا، بــورژوازی و دەســەاڵت و هێزەکانــی ب
ــۆ  ــدان ب ــێ ووچان ــە هــەوڵ و تەقــەالی ب ــیۆن ل ئۆپۆزس
ئــەوەی کــە ســەندیکای حکومــی وەک نوێنــەری کرێــکاران 
لــە قەڵــەم بــدەن واینیشــان بــدەن کــە گوایــا ســەندیکا 
کریکاریــەکان بەشــدارن لــە هەلبژاردنــدا، و تەنانــەت 
بــە نــاوی حزبــی کرێکارانــەوە خەریکــی ئــەم کارەن.

ئەمــرۆ بایکۆتــی پەرلەمــان و هەڵبــژاردن دیاردەیەکــی 
سیاســی بەربــاوی نــاو کۆمەڵگــەی عێراقــە و ڕاســتەوخۆ 
بەشــیکی ئۆرگانیکــی هــەوڵ و تەقــەالی شۆرشــگێڕانەی 
ــوون  ــۆ ڕزگارب ــکاران و زەحمەتکێشــانە ب ــاوەری کرێ جەم
سیســتمی  کارەســاتەکانی  و  دەســەالت  لەدەســتی 
ســەرمایەداری. خەباتــی کۆمۆنیســتەکان بەشــیکە لــەم 
خەباتــە شۆرشــگێرانەیە و بایکــۆت بەشــیکە لــە هــەوڵ 
و تەقەالیــان بــۆ ئەنجامدانــی ئالۆگــۆری شۆرشــگێرانە. 
ئەمــە لەکاتێکــدا کــە خەباتــی کۆمۆنیســتەکان بەشــیکی 
ئۆرگانیکــی خەباتــی پرۆلیتاریــای سەرتاســەری عیراقــە 
بــۆ بەدەســتهینانی هــەر پلەیــەک لــە باشــبژێوی بــۆ 
جەمــاوەر و هــەر پلەیــەک لــە بەدەســتهێنانی ئــازادی 
سیاســی و مەدنــی و ڕۆشــنبیری لــە کۆمەلگــەدا وە هــەر 
پلەیــک لــە ڕزگاربوونــی ژنــان لــە کۆتبەنــدی ئیســالمیزم 
ــی و  ــتمی پاتریارک ــاالر و سیس ــاو س ــی پی و قەومگەرای

ــە. ــۆڤێنیزمی نێرین ش

بایکۆت و تیکدانی ئەجیندەی 
بورژوازی

بــەردەم  ســەرەکی  هــەرە  کێشــەی سیاســی  و  مەســەلە 
و  ڕاپەڕیــن  و  هێزەکانــی  نــەداران  و  کرێــکار  چینــی 
شــۆرش لە عیراقدا، کێشــەی یەکالکردنەوەی دەســەاڵتی 
گۆرینــی  واتــە  بورژوازیــە،  دەوڵەتــی  و  حکومەتــی 
دکتاتۆریەتــی بورژوازیــە بــە دەســەاڵتی چینــی کریــکار 
و زەحمەتکێشــان و نــەداران و جەمــاوەری ڕاپەریــوو. 
لــە  نــەک  لێــرەدان  چیانیەتیــەکان  سیاســیە  بەدیلــە 
هەڵبــژاردن و پەرلەمانــدا چونکــە ئاشــکرایە پەرلەمــان 
ناوەرۆکــی  و  بورژوازیــە  سیاســی  کاری  هەڵبــژاردن  و 
بۆرژوازیانــەی دەوڵــەت و دامودەزگاکانــی دەســت لێنــادا، 
بــە پێچەوانــەوە هەمــان دەســەاڵتی چینایتــی بــورژوازی 
ــیە ئیســالمی و  ــە سیاس ــی حزب ــزی دەوڵەت ــان هێ و هەم

قەومیــەکان ئەپارێــزی و بەهێزیــان ئــەکات.

نوینەرانی دەســەاڵت و الیەنگرانی هەڵبژاردن لەوانەش 
کــە لەنــاو ڕاپەرینــەوە کەوتونەتــە دوای هیزەکانــی 
ــژاردن  ــێوێنن و هەڵب ــەلەکان بش ــت مەس ــم ئەیانەوی ڕژێ
و نۆێنەرنــاردن بــۆ پەرلەمانــی دەوڵەتــی بــورژوازی و 
ڕژێمــی ئێســالمی و قەومــی وەک پرۆســەی گۆرانــکاری 
لەســەرخۆی ئــەم ڕژێمــە لــە قەلەم بدەن لــە بەرژەوەندی 
وە  بەتەنگهەاڵتــوو،  و  نــارازی  و  نــەدار  جەمــاوەری 
ئەڵیــن گوایــە ئەمــە تاکــە ڕێگەیــە بــۆ ئالۆگــۆری، لــە 
کاتێکــدا ئەمــە ڕێگەیەکــە بــۆ بەهێزکردنــی هەمــان ڕژێــم 
و تەنانــەت گــەر کورســیەکانی پەرلەمانــی ئــەو الیــەن و 
کەســانەی کــە بەرنامەیەکــی ڕیفۆڕمیســتیان هەڵگرتبــێ 

و بــە ڕێژەیەکــی باشــیش زیــاد بــکات.

هــەروەک ڕوونــە هیزەکانــی بــورژوازی ناوخــۆ و دەرەکــی 
کاتیــک کــە بــاس لــە ڕیفۆرمــی دەســەاڵت و کەمکردنەوەی 
گەندەڵــی و زۆر شــتی تــری لــەم بابەتانــە ئەکــەن، 
دامــودەزگای  لــە  ڕێفۆرمــە  مەبەســتیان  بنەڕەتــدا  لــە 
ڕژیــم و دەوڵەتــدا، ئــەوەش بــۆ پتەوکردنــی پایەکانــی 
و  پرایڤەتایزەکــردن  و  نیولیبرالــی  ســەرمایەداری 
بــە  لــە عێراقــدا  بــورژوازی  نیزامــی  پەیوەســتکردنی 
ســەرجەم جوڵــە و کەڵەکــەی ســەرمایەی جیهانیــەوە، 
هــەر لــەم ڕاستیەشــدا، بــۆ کەمکردنــەوەی هیــز و نفــوزی 

باڵەکانــی ســەر بــەم دەوڵــەت و هیــزی ناوچەیــی و 
ئیمپریالیســتی یــا ئــەوی تریــان، و بــۆ جێبەجێکردنــی 

ــان. ــەوی تری ــا ئ ــورژوازی ی ــتراتیژیەتی ب ــەم س ئ

"باشــبژێوی"!  فەراهەمهێنانــی  ئەیانەویــت  هەروەهــا 
ــی  ــکاری و دابینکردن ــەوەی بێ ــۆ دانیشــتوان و کەمکردن ب
پەرەســەندنی  بــە  گرێبدەنــەوە  خزمەتگوزاریــەکان 
کەڵەکــەی  و  نیولیبرالــی  ســەرمایەداری  ئابــووری 
ئــەوەی  ســەرباری  ئەمــە  تایبەتــەوە.  ســەرمایەی 
کــە هەمــوو ڕیفۆرمێکــی سیاســیان لــە دەوری ئــەوەدا 
ئەخولێتــەوە کــە ئــەم هیــزی قەومــی و تایفــی و یــا 
دەســتی  لــە  گەندەڵــی  و  بکــەن  بەهێــز  ئەویتریــان 
ئەمایان دەربهێنن  و تەســلیمی دەســت ئەویتریان بکەن، 
بناغەکانــی سیســتمی موحاسەســەی  بەبــێ دەســتکاری 
ــەم ڕاستایەشــدا  ــی و گەندەڵــی. هــەر ل تایفــی و قەوم
قایمترکردنــی دابەشــبوونی تایفــی و قەومــی، وەالنانــی 
ئینســانی  )هەویــەی(  ناســنامەی  زیاتــری  هەرچــی 

یەکســانیان. هاوواڵتیبونــی  مافــی  و  دانێشــتوان 

هــەر بۆیــە باسوخواســیان دەربــارەی ڕیفــورم و چاکســازی 
بــۆ  جەمــاوەر  هاندانــی  و  گەندەڵــی،  وەالنانــی  و 
بەشــداری لــە هەڵبــژاردن و پەرلەمانــدا بــۆ ئەوەیــە 
ئــەم ئامانجانــە بهێنرێنــەدی و بەمەبەســتی قایمکردنــی 
و  ڕژیــم  ئاڵگــۆری  نــەک  پتەوکردنیەتــی  و  ڕژێمەکــە 
فەراهەمهاێنانــی گۆڕانــکاری لــە بەرژەوەنــدی جەمــاوەر. 
و  هەڵبــژرادن  ڕیگەیــان  و  بەدیــل  ئەمــکارەش  بــۆ 

بایکــۆت تیکدانــی ئەجندەکەیانــە. پەرلەمانــە و  

هــەر وەک ئاشــکرایە، ئــەوە بــورژوازی و الینگرانیەتــی 
کــە هــەر تەنهــا هەڵبــژاردن تــەڕح ئەکــەن و  بەدێلکــی 
ئەوتۆیان نیە بەاڵم وای دەرئەخەن کە  کەمپی بایکۆت 
بەدیلی نەبێت و گۆایا بایکۆت عەبەســیەت و گۆینەدانە 
بــە دنیــای سیاســەت و ئاڵوگــۆری سیاســی. ئەمــەش وەک 
وایــە  بــورژوازی  بــاوی  تــری  کۆنســێپتەکانی  هەمــوو 
کــە ئەڵیــن گوایــا ســەرمایە وســەرمایەداری نیزامێکــی 
ئەزەلیــە و هێــچ ئەلتەرنەتێڤێکــی سۆسیالیســتی نیــە بــۆ 
ئــەم نیزامــە و ئەیکەنــە ئایدیــای زاڵ لــە کۆمەڵگــەدا.

ئەمــرۆی  شۆرشــگێڕانەی  هەلومەرجــی  لــە  بایکــۆت 
نــەک  بەرچەســتەیە  و  واقعــی  عیراقــدا سیاســەتیکی 
پێچەوانــەوە  بــە  بەسیاســەت،  گۆینــەدان  و  عەبــەس 
وەهــم  پەرلەمــان،  و  هەڵبــژاردن  بەشــداریکردنی 
و  عەبــەس  سیاســەتی  و  بــورژوازی  بــە  پەخشــکردنە 
بێهودەییــە بــۆ پرۆلیتاریــا و لەســەرخەت الدانــە لــە 
خەباتــی  لــە  دەوریــە  ئــەم  دەســتبەجیەکانی  ئەرکــە 
جەمــاوەری  و  سۆشیالیســت  پرۆلیتاریــای  سیاســی 

ڕاپەڕیــوو.

بایکۆت و ئەرکەکان
بایکۆتــی هەڵبــژاردن کۆنســێپت و واقعێکــی کۆمەاڵیەتــی 
)ممانعــە(  بــە  بەرگرتــن  لــە  جیــاوازە  و  سیاســیە  و 
پەرلەمــان  و  هەڵبــژاردن  هەڵبــژاردن.  بەڕێوەچوونــی 
ناکــرێ بــە میکانیکــی و هەڵکوتانــە ســەر ســندوقەکانی 
لــە  خەلــك  بەشــداری  بــە  بەرگرتــن  و  دەنگــدان 
ــورە  ــەم ج ــە ئ ــەوە. ڕەنگ ــدا وەاڵم بدرێت هەڵبژاردنەکان
کردارانــە لــە دۆخــی توندوتیژبونــەوەی کێشمەکێشــی 
کاتــی  لــە  و  کۆمەڵگــەدا  چینایەتــی  و  سیاســی 
بەرەوپێشــچوونی شــۆرش و بزوتنــەوەی شۆرشــگێڕانەدا 
ڕوو بــدەن، بــەاڵم ئەمــە ناتوانــی ســتراتیژ و خاڵــی 
ــی موشەخەســی  ــی دارشــتنی سیاســەت و تاکتیك تەوەرەی
شۆرشــگێڕانە بێــت لــە بەرامبــەر هەڵبژاردنــدا. ئەمــە 
جگــە لــەوەی کــە الدانــە لــەو پرنســێپەی کــە پێویســتە 
پەیــڕەو بکرێــت ئەویــش ئەوەیــە کــە نابــی بــەر بەهیــچ 
ــە  ــکات ب ــک ب ــۆی پراتی ــی خ ــە ماف ــت ک ــیک بگێرێ کەس
بەشــداری هەلبــژاردان و دەنگــدان یــا بایکۆتــی کردنــی.

پێویســتە  عەمەلیــەوە  بــاری  لــە  کــە  ئــەوەی 
بکــەن،  بــۆ  کاری  شۆرشــگێڕان  و  کۆمۆنیســتەکان 
یەکخســتنی  و  سیاســی  هوشــیاری  باوکردنــەوەی 
ڕیزەکانــی خەباتــی دەرەوەی پەرلەمــان و هەڵبژاردنــە. 
ئەمــەش لــە دەوری ئاســۆ و ئەجیندەیەکــی سیاســی کــە 
و  کریــکاران  چینایەتــی  خەباتــی  بەرژەوەندیەکانــی 
ــی  ــکاران و ســەرجەم زەحمتکێشــان و ژنان ــەداران و بێ ن
کریــکار و ســەرکوتکراو  بەرجەســەت بکاتــەوە، و ئــەم 
هیــزە چینایەتــە لەبــاری سیاســیەوە بەهیــز بــکات و 

مســۆگەربکات. چینایەتــی  سیاســی  ســەربەخۆیی 

ــەوە  ــۆر ئەگرێت ــی جوراوج ــەلەیە الیەن ــەم مەس ــارە ئ دی
بــەاڵم ئــەوەی گرنگــە لەبەرچــاو بگێــری ئەوەیــە کــە 
سیاســی  هەڵچوونــی  تــری  فۆرمێکــی  وەک  بایکــۆت 
جەمــاوەری و ڕاپەریــن مامەڵــە بکرێــت. دیبەیتەکانــی 
کەمپێنــی حــزب و الیەنــەکان و بەرنامــەی هەڵبژاردنیان 
مەتیریالێکــی زۆر و زەبەنــد ئــەدات بەدەســتەوە کــە 
چینایەتــی  ناوەرۆکــی  شۆرشــگێڕان  و  کۆمۆنیســتەکان 
ــە ڕیســوا  ــەو بەرنامان ــی ئ ــە و دژە جەماوەری بورژوازیان
بکــەن و کونەپەرســتی ئیســالمی سیاســی  و بزوتنــەوەی 
قەومــی و تایفــی و دژایەتــی بــێ ئەمانیــان لــە بەرامبــەر 
خەلكــی زەحمتکێــش و نەدارانــدا بدرێتــە بــەر ڕەخنــەی 
هەرچــی  تــا  پرۆلیتــاری  و  سۆشیالیســتی  ی  تیــژ 
بــە  بکــن  قناعــەت  خەلــک  تــری  بەریــن  جەمــاوەری 
ڕیگــە چــارەی شۆرشــگێرانە و سۆشیالیســتی  و بایکۆتــی 

هەڵبــژاردن.

ســیمینار و کۆبونــەوەی گشــتی بەڕیخســتن و باسوخواســی  
کێشــەکانی شــۆرش و ڕاپەریــن و ئامانــج و داوکاریــەکان 
و ڕیگــەی کۆتایــی هینــان بەکارەســاتەکانی ئەمــرۆ و 

موئەیەد ئەحمەد
یەکخســتنی ڕیــزی پرۆلیتاریــا لــە مەســەلە ئەســڵی و 
ســەرکیەکانی بــەردەم هــەر شۆرشــگێر و کۆمۆنیســتیکە لــە 
ئێســتادا. هــەر بۆیــە بایکــوت و کەمپێنــی بایکــوت چ  لــە 
گەڕەکــەکان و گۆڕەپانەکانــدا و چ لــە  سۆشــیال میدیــا 
ــرێ  ــدا ئەتوان ــی مۆدێرن ــد گرتن ــی پەیوەن و ئامرازەکان
فراوانــی  بــە  مەســەالنەدا  و  کێشــە  ئــەو  دەوری  لــە 

ئەنجــام بــدری.

مەســەلەیکی تــر ئەوەیــە کــە بــورژوازی توانیویەتــی 
هەڵبــژاردن و پەرلەمــان بکاتــە فــۆرم و میکانیزمــی 
لــە  سیاســی  نیزامــی  بەرهەمهێنانــەوەی  ســەرلەنۆی 
هەمــوو  گشــتیی  مەســەلەیەکی  بیکاتــە  و  کۆمەلگــەدا 
هەڵبــژاردن  ئاشــکرایە  باریــەوە  لــەم  دانیشــتوان. 
بــورژوازی  ووردە  بەرینــی  ڕیــزی  بەڕاســتەوخۆیی 
شــار و الدی  ئەگرێتــەوە. هەڵۆێســتی ئــەم چینــە و 
ڕوودانــی  بەرامبــەر  لــە  دەوروبــەری،  تۆێژگەلێکــی 
ئاڵۆگــۆری ڕێشــەیی و شۆرشــگێڕانەدا نیوەناچڵــە و چاوی 
زیاتــر لــە چاکســازی بۆرژوازیــە لەریگــەی پەرلەمــان 
ــەم  ــتکورتەکانی ئ ــژە دەس ــەاڵم تۆی ــەوە. ب و هەڵبژاردن
چینــە کــە هــەر ڕۆژە لــە ژیــر فشــاری ســەرمایە و ڕژیمــی 
سیاســیدا بــەرەو ڕیزەکانــی پرۆلیتاریــا ئــەڕون، لــە 
بــاری گــوزەران و جێگــەی کۆمەاڵیەتیانــەوە، ڕادیکاڵــن و 
تەنانــەت بەشــداری ڕاپەریــن و هەڵچوونە سیاســیەکانی 

جەمــاوەری نــەدار ئەکــەن.

نمونــەی کــردەوەی سیاســی بەشــی ســەرەوەی تۆیژگەلــی 
ــتاندا  ــی کوردس ــەی هەرێم ــە تەجروب ــورژوازی ل ووردە ب
بــە ڕوونــی ئەبینــری. ئاراســتە و بەرنامــەی چاکســازی 
بــۆرژوازی قەومــی لــە کوردســتان کــە لــە بزوتنــەوەی 
مەڵبەنــدی  بــوە  بوبــووەوە،  بەرجەســەتە  گۆرانــدا 
بــورژوازی  تەنانــەت  و  بچــوک  بــورژوزای  کۆبونــەوەی 
تۆیژگەلێکــی  و  کوردســتاندا  شــارەکانی  لــە  ناوەنــد 
بەرینــی ڕۆشــنبیری قەومــی بــە دوای خــۆدا ڕاکێشــا و 
ــرد.  ــادی ک ــتنادا زی ــی کوردس ــە پەرلمان ــیەکانی ل کورس
ــاوات  ــرۆ بەشکســت گەیشــتووە و ئ ــە ئەم ــەم ئەزمونەی ئ
ــەم بەشــە  ــەاڵم ئ ــە هــەوادا چــووە، ب ــی ب و ئامانجەکان
ــکار و  ــی کری ــە چین ــورژوازی ڕووی نەکردۆت ــە ووردە ب ل

نــەداران.

ــە سەرتاســەری  ــورژوازی بچــووک ل بەهەرحــال، ووردە ب
عێڕاقــدا بــە شــیوەی جۆراوجــۆر کاریگەریــان لەســەر 
ڕەونــدی سیاســی هەیــە و هــەم لــە هەڵبژاردنــدا وە 
هــەم لــە بــەرەی ڕاپەرینــدا. دوودڵــی و ڕاڕایــی ئــەم 
ئەتوانــێ  کاتێــک  بایکــۆت  بــە  ســەبارەت  تۆیژگەلــە 
و  پرۆلیتاریــا  کــە  بشــکێتەوە  پرۆلیتاریــادا  بــەالی 
بــەری شۆرشــگێڕانەی بایکــۆت بتوانــن کاریگەریەکانیــان 

هەمەگیــر بکــەن لــە ئاســتی کۆمەڵــدا.

هــەر بۆیــە فۆکۆســی ئەســڵی لــە بایکۆتــدا پێویســتە 
لــە ســەر ڕێکخســتنی هیــزی سیاســی چینــی کرێــکاران 
ڕیــزی  و  دەوربەریــان  تۆیژەکانــی  و  زەحمتکێشــان  و 
چەندیــن ملیونــی بێکارکــراوان لــە هــەردوو ڕەگــەز، و 
گەنجانــی شۆرشــگێر و نــەداران بێــت. ئــەم کارەش بەبــێ 
ڕێکخراوبوونــی ئــەم چیــن و تۆیژانــە لــە ســەر بنامــای 

بەرژەوەنــدی چیانیەتیــان ئەنجــام نــادری.

ئەمــرۆ بەرپاکردنــی ئالگــۆڕی شۆرشــگێڕانە لــە عێراقــدا 
زەحمەتکێــش  جەمــاوەری  ڕاپەرینــی  سەرخســتنی  و 
بــە  بوەتــەوە  پەیوەســت  زیاتــر  کات  هــەر  لــە 
گۆڕینــی الســەنگی هیــزی چیانیەتــی لــە بەرژەوەنــدی 
ســەرەکی  کێشــەی  نــەدارەکان.  تۆیــژە  و  پرۆلیتاریــا 
ئەوەیــە کــە هیشــتا پرۆلیتاریــا دەســتی بــە حزبیکــی 
کۆمۆنیســتی بەرینــی کۆمەاڵیەتــی خــۆی نەگەیشــتووە 
و  حزبەدایــە،  ئــەم  بونیاتنانــی  ســاتەکانی  لــە  و 
کارێکــی  و  ئــەرک  ڕووبــەرووی  کاتیشــدا  هەمــان  لــە 
هەمەالیەنەیــە کــە پەرســەندنی خەبــات و کێشمەکێشــی 
بۆرژوازیــدا هێناویەتــە  بەرامبــەر  لــە  چینایەتیەتــی 
پێشــەوە. بــەدەر لەهــەر هاژوهوژێکــی بــورژوازی و ووردە 
بــورژوازی ڕۆشــنبیرانیان دژی حزبیەتــی سۆشیالیســتی 
و  نــەداران  کرێــکارو  چینــی  ئەمــرۆ  پرۆلیتاریــا، 
سۆسیالیســتی  حزبــی  بــە  پێویســتیان  زەحمەکێشــان 
ــگێرانەی  ــۆری شۆرش ــەری ئاڵۆگ ــن ڕاب ــا بتوان ــە ت خۆیان
کۆمەڵگــە بــن. بڕبــرە پشــتی هێــزی بایکــۆت ئــەم هیــزە 
پرۆلیتاریەیــە کــە هیــچ بەرژوەندیکــی نیــە لــە مانــەوەی 
ئــەم باورودۆخــەی ئەمــرۆ، و بایکــۆت و کەمپێنی سیاســی 
بایکۆیــت کاریگــەری لەوەدایــە کــە ڕیزەکانــی هەرجــی 
بەرینتــری ئــەم چینــە لــە دەوری سیاســەت و پرۆگرامــی 
شۆرشــگێڕانەی سۆشیالســتی ڕێکبخــات و پایەکانــی ئــەم 
حزبــە کۆمەاڵیەتیــە ڕزگاریخوازانەیــە بونیــات بنیــت تــا 

بتوانــێ بــەرە و سۆســیالیزم هەنــگاو بنــێ.

٥-٧-٢٠٢١

ــی  ــتی جیهان ــای سۆشیالیس ــتەکان و پرۆلیتاری ــی کۆمۆنیس ــژووی خەبات ــە و می ــە بڕاوەی ــەوەی ک ئ
نیشــانیداوە ئەوەیــە کــە کاتیــك کۆمۆنیســتەکان لــە هەڵبژاردنــە پەرلەمانیــەکان و پەرلەمانــدا 
بەشــداری ئەکــەن، بەشــداربوونیان لــەو تێڕاونیــن و سیاســەتەوەیە کــە پالتفۆرمــی پەرلەمــان 
و  بورژوازیانــە  ناوەرۆکــی  دەرخســتنی  و  پەرلەمانــی  سیســتمی  بــە  تەشــهیر  بــۆ  بەکاربهێنــن 
ناکامیەکانــی پەرلەمــان بــۆ جەمــاوەری زەحمتکێــش و نــەداران. ئەمــەش یانــی بەکارهێنانــی 
پالتفۆرمــی پەرلەمــان بــۆ ئاژیتاســیۆن و پڕوپاگەنــدەی سیاســی شۆرشــگیرانە و سۆشیالیســتی 

بــەدژی پەرلەمــان،
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ئیســالمی سیاســی چ وەک بزووتنەوەیــەک و چ وەک چەمــک 
و زاراوەیەکــی فکری-سیاســییش لــە هەفتــاکان و هەشــتاکانی 
ســەدەی بیســت بــەدواوە برەوێکــی زۆری پەیداکــرد و بــوو بــە 
جێگــەی باســوخواس و لێکۆڵینەوەیەکــی زۆر و تــا ئێســتاش 
 ،)١٩٨٠-٢٠٢٠( ڕابــردوو  دەیــەی  چــوار  بەردەوامــە.  هــەر 
دەیەکانــی خرۆشــان و خۆداســەپاندن و بەجۆرێــک بااڵدەســتی 
لەنــاو  بــووە  )خیتاب(ەکــەی  گفتومــان  و  سیاســی  ئیســالمی 
هاوکێشــە سیاســیەکانی نــەک هــەر لــە ڕووبەرێکــی ناوچەیــی 
ئاســتی  لەســەر  بەڵکــو  ناوەڕاســتدا،  ڕۆژهەاڵتــی  وەک 

جیهانیشــدا.

دوایــن بەختێــک کــە یــاوەری ئــەم بزوتنەوەیە بوو، ســواربوونی 
لــە  ئەفریقیــا  باکــوری  شۆڕشــەکانی  و  ڕاپەڕیــن  شــەپۆلی 
)تونــس( و )میســر(ی )٢٠١١(دا بــوو. لــەوە بــەدوا، ئاســۆ 
و ئاواتــی بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــە جەماوەریــەکان، ڕاپەیــن 
دەستبەســەراگرتنی  و  هەژمــون  بــۆ  جێگــەی  شۆڕشــەکان،  و 
کردۆتــەوە،  تەنگەبــەر  بەســەریاندا  بزوتنەوەیــە  ئــەم 
نمونــەی ئــەوەش لــە بزوتنــەوەی شۆڕشــگێرانەی جەمــاوەری 
)جەزائیــر( و )ســودان( و )لوبنــان(ی )٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠(
دا بــەدی دەکرێــت کــە ئــەو ســەردەمەیان تێپەڕانــد بزوتنــەوە 
ئیســالمیەکان و حــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانیان بــێ ڕکەبــەر 
وەیــا بــە ئاســانی بەســەر ئــەو بزوتنــەوە جەماوەریانــەدا زاڵ 

بــن.

ــە ڕێگــەی  ــەک ل ــە عێڕاقــدا، ن هەرچــی ئیســالمی سیاســییە ل
بزوتنەوەیەکــی جەماوەریــەوە، بەڵکــو هــاوڕای دەبابەکانــی 
ئەمریکــی و داگیرکردنــی عێــراق و وەک بەشــێک لــە پــڕۆژەی 
ئەمریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، دەســتیان لــە دەســەاڵت 
نەبــوو  ســەقامگیر  دەســەاڵتیان  تــەواو  هێشــتا  گیربــوو. 
بەرفراوانــی  خۆپێشــاندانی  شــەپۆلی  ڕووبــەڕووی  کــە  بــوو 
جەمــاوەری بوونــەوە، هــەر لــە )٢٠١١ و ٢٠١٥ و ٢٠١٨( وە 
تــا بەرزبوونــەوەی بــۆ ڕاپەڕینــی )٢٠١٩( و شەقوشــڕکردنی 

دەســەاڵتیان. تەختوتاراجــی 

لــە هەرێمــی کوردســتانی عێڕاقیشــدا، گــروپ و ڕێکخراوەکانــی 
چەکدارانەیــان  پێکهەڵپڕژانێکــی  دوای  سیاســی،  ئیســالمی 
دەیــەی  لــە  کوردیــدا  ناســیونالیزمی  هێزەکانــی  لەگــەڵ 
نەوەتەکانــی ســەدەی بیســت تــا هەڵمەتــی ســەربازی ئەمریکــی 
بــۆ ڕوخاندنــی ڕژێمــی بەعــس لــە )٢٠٠٣(دا، بەجۆرێــک ســازان 
ــە  ــوون ب ــتان و ب ــەاڵتداری کوردس ــیونالیزمی دەس ــەڵ ناس لەگ
ــک  ــیۆنەکەی، بەجۆرێ ــە ئۆپۆزیس ــەاڵتە و ل ــەو دەس ــێک ل بەش
کــە هەمیشــە قاچێکیــان لەنــاو دەســەاڵت و قاچێکیــان لەنــاو 

ئۆپۆزیســیۆنی ناســیونال لیبڕاڵــی کوردســتاندایە.

بەرەیەکــی  وەک  گــۆڕان(،  )بزوتنــەوەی  هــاوڕای  گەرچــی 
لەنــاو   )٢٠١٤ تــا   ٢٠١١( ســاڵەکانی  لــە  ئۆپۆزیســیۆنی 
بزوتنــەوەی ناڕەزایەتیــدا نفوزێکیــان پەیــدا کــرد، بــەاڵم دوای 
ئــەوە، بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــەکان و شــەپۆلە بەرفراوانەکانــی 
خۆپێشــاندان، ئیســالمیەکان و خودی )گۆڕان( و ئۆپۆزیســیۆنی 
ناســیوناڵ لیبڕاڵیشــی بەجێهێشــتووە. ئــەوەی کــە بۆچــی چــەپ 
و کۆمۆنیزمــی کوردســتان نەیتوانیــوە لــەم بۆشــاییە سیاســییەدا 
نفــوز پەیــدا بــکات لــە نــاو ناڕەزایەتیەکانــدا و جڵەوبگرێــت 
و ڕابــەر بێــت، باســێکی تــرە و بــۆ کاتێکــی تــری بەجێدێڵیــن.

لەســەر  لێکدانــەوەکان  و  بۆچــوون   2
سیاســی ئیســالمی  ســەرهەڵدانی  و  بوژانــەوە 
لەســەر  پێیــان  لێکدانــەوەکان  و  بۆچــون  لــە  بەشــێک   -*
ڕۆژئــاوا  ئیمپریالیســتی  واڵتانــی  کــە  داگرتــووە  ئــەوە 
بــە هــاوکاری  بەتایبــەت واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا 
ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  کۆنەپەرســتەکانی  واڵتــە 
لەژێــر پــەردەی دژایەتــی کۆمۆنیــزم، بــۆ بەرگرتــن بــە نفــوز 
ســۆڤیەت( )یەکیەتــی  بــووی  زیــاد  لــە  ڕوو  هەژموونــی  و 
ی ئەوکاتــە و دژایەتــی ئــەو ڕژێمانــەی کــە هاوپەیمانەتــی 
پاڵپشــتی  بــە  هــەر  نــەک  هەڵســاون  لەگەڵیــا،  دەکــەن 
بەڵکــو  ئیســالمیانە،  کۆمەڵــە  و  ڕێکخــراو  و  گــروپ  ئــەو 
بەجۆرێــک دەستیشــیان هەبــووە لــە شــڵگیری و وەڕێخســتن و 
لــە کێشــمەکێش و جەنگیــان  بەکارهێنانیــان وەک چەکێــک 
بــەدژی )بلۆکــی ڕۆژهــەاڵت(، نمونەکانیشــیان لــە هــاوکاری 
ڕژێمــی ســعودیە بــۆ )برایانــی موســڵمان - إخــوان المســلمین( لــە 
واڵتانــی عەرەبــی و چەکدارکــردن و گیرفانپڕکــردن )تەمویــل(
ناوچەکــەدا،  واڵتانــی  لەزوربــەی  ئیســالمیەکان  گروپــە  ی 

ئەفغانســتان. لــە  بەتایبەتیــش 

داگرتــووە،  ئــەوە  لەســەر  پێیــان  تــر  بەشــێکی   -**
عەرەبــی  میلیتانتــی  ناســیونالیزمی  پــڕۆژەی  شکســتهاتنی 
ــی و  ــی عەرەب ــی )وەحــدەی( جیهان ــەدی یەکپارچەگ ــە هێنان ل
تێکشــکانی لــە جەنگەکانــی )١٩٤٨(، )١٩٦٧( و )١٩٧٣(ی 
نێــوان واڵتــە عەرەبیــەکان و ئیســڕائیلدا، ڕەوتــی ئیســالمی 
ئاڵتەرناتیڤێکــی  وەک  ناســیونالیزمدا  لەبەرامبــەر  سیاســی 

هێناوەتەمەیــدان. بــورژوازی 

***- بەشــێکی تــر لــەو ڕوانگــەوە بــۆی چــوون کــە گەشــەی 
ســەرمایەداری لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و قەیرانــە 
ئابووریەکانــی و ســەرهەڵدانی بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــەکان، 
هاوڕای ئیســتیبدادی ڕژێمە پۆلیســی و فاشیســتەکان بەتایبەت 
بــەدژی ڕەوت و ڕێکخــراوە و حزبــە چــەپ و سۆشیالیســتەکانی 
ئەو ســەردەمە و ڕاوەدونان و گرتن و شــکەنجەی هەڵســوڕاوانی 
کرێــکاری و ڕێگەنــەدان بــە ڕێخکــراوەی ســەربەخۆ و ســەندیکای 
ئــازاد لــە دەوڵــەت و دەســەاڵت، مەیدانــی ئاوەاڵکردۆتــەوە 
بــۆ ڕەوتــە ئیســالمیەکان، بەتایبــەت خــودی ئــەم ئەرکــەی 
دەوڵەتــی بــورژوازی لــە ســەرکوتی بزوتنــەوەی کرێــکاری و 
چــەپ و "سۆشیالیســتی" ئــەو کاتــە، پێویســتی بــە ڕەواجــدان 
و  هەبــووە  ئایینــی  کۆنەپەرســتانەی  نەریتــی  و  فکــر  بــە 
مەیدانــی النــی کــەم لەســەرەتادا بــۆ پەرەســەندن و بااڵدەســتی 

فکــری ئیســالمی ڕەخســاندوە.

بــەم پێیــە ســەرکوتی سیاســی بزوتنــەوەی چــەپ و بزوتنــەوەی 
لەئارادابــووی  کۆمۆنیزمــی  لــە  جــۆرە  ئــەو  و  کرێــکاری 

ئەوکاتــە، لەگــەڵ پەرەســەندنی ناڕەزایەتیــە جەماوەریــەکان، 
وەک  ناســیونالیزمدا  لەبەرامبــەر  سیاســی  ئیســالمی  ڕەوتــی 
ئاڵتەرناتیڤێکــی بــورژوا کۆنەپەرســتی دژە ســێکیوالر و دژە ژن 
و دژە ئازادیخــواز بەرجەســتەکردۆتەوە، تــا ســواری شــەپۆلی 
ڕۆڵــی  و  ببــن  شۆڕشــەکان  و  ڕاپەڕیــن  و  ناڕەزایەتیــەکان 
دژە شۆڕشــی بگێــرن بــۆ لەباربــردن و ســەرکوتکردنیان، لــە 
ڕێگــەی وەالنانــی دەســەاڵتە ناسیونالیســتەکانەوە. نمونــەی 
ئەمــەش ڕۆڵــی بەرچــاوی ئــەو ڕەوتــە ئیســالمییانەیە لــە میســر 
و ســودان و جەزائیــری دەیەکانــی کۆتایــی ســەدەی بیســت، 
لەگــەڵ ڕۆڵــی ڕەوتــی ئیســالمی سیاســی وەک دژە شۆڕشــێک 
لــە شۆڕشــی ئێرانــی )١٩٧٩(دا، ئەمــە جگــە لــە ڕۆڵــی دژە 

شۆڕشــانەیان لــە شۆڕشــەکانی تونــس و میســری )٢٠١١(دا.

واوەتر لەم ڕاستیانە  3
ــر  ــەوە زیات ــرەدا ل ــە لێ ــەوەکان زۆرن و ئێم بۆچــوون و لێکدان
ــەوەی  ــو ئ ــن، بەڵک ــەوە نی ــەو ڕوانگان ــتنەڕووی ئ ــەدوای خس ب
و  ڕوانگــە  لــەو  یەکێــک  هــەر  کــە  ئەوەیــە  مەبەســتمانە 
بۆچوونانــە ڕاســتی و واقعیەتێکــی تێدایــە، بــەاڵم واقعیەتــی 
ئــەم ڕەوتــە کۆمەاڵیەتیــە سیاســیە فراوانتــرە لــە هــەر یەکێــک 

ــیان. ــۆی گشتیش ــە ک ــتیانە و ل ــەو ڕاس ل

ئیســالمی سیاســی وەک دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی سیاســی و 
ســەدەی  کۆتاییەکانــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  مێژووەکــەی  فکــری 
ــەک هەڵوەشــانەوەی  ــان و لەبەری ــە داڕم ــۆزدە. پەیوەســتە ب ن
دەرەبەگایەتــی و سیســتمە ئابوریــە کۆمەاڵیەتیەکانــی بــەر 
لــە ســەرمایەداری و ســەرهەڵدان و گەشــەی ســەرمایەداری، 
کــە ئەمــەش واتــا پوکانــەوە و نەمانــی چینــە کۆنەکانــی ئــەو 
کۆمەڵــگا پێــش ســەرمایەداریانە و دەرکەوتــن و شــکڵگیری 
چیــن و توێــژی کۆمەاڵیەتــی جۆراوجــۆری تــازە، پــێ بــە پێــی 

ســەرهەڵدان و گەشــەی ســەرمایەداری.

سیاســی  ئیســالمی  ســەرهەڵدانی  و  ئیســالم  بوژانــەوەی 
هــاوڕای  نــۆزدەوە  ســەدەی  کۆتاییەکانــی  لــە  دیاردەیەکــە 
و  ســەرمایەداریە  گەشــەی  و  ســەرهەڵدان  پڕۆســەی  ئــەو 
ئاڵوگۆڕەکانیەتــی لــە پێکهاتــەی چینایەتــی کۆمەڵگاکانــی 

ناوەڕاســتدا. ڕۆژهەاڵتــی 

)جەمالەدینــی ئەفغانــی( و )محمــد عەبــدە( لــە کۆتاییەکانــی 
بانگەوازخوازانــی  لــە  بــوون  بەشــێک  نــۆزدەدا،  ســەدەی 
ســەردەم  مەعریفــەی  و  زانســت  وەرگرتنــی  و  پێشــکەوتن 
و  ناوچەیــە  ئــەو  کۆمەڵگاکانــی  بەرەوپێشــچوونی  و 
بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی دژ بــە داگیــرکاری ئیســتیعماری 
ئینگلیــزی و ئەوروپــی، وە بــۆ ئــەو مەبەســتەش هەوڵــدان بــۆ 
شــکڵپێدان و داڕشــتنی فکــر و ئایدیۆلۆژیایــەک کــە هــاوڕای 
ئــەو جوڵــە مێژووییــە بێــت کــە کۆمەڵگــەی داگرتــووە. ئــەوان 
لــە دۆســتانی نزیکــی )خدێــوی ئیســماعیل پاشــا( فەرمانــڕەوای 
میســر بــوون کــە هەڵســاوە بــە چاکســازی ئیــداری، یاســایی و 
ــوری و پیشەســازی و تەندروســتی ... )ئیســماعیل  دادگا، ئاب
پاشــا( دادەنرێــت بــە دووەم دامەزرێنــەری میســری هاوچــەرخ 
وەک  پاشــا(  عەلــی  )محەمــەد  خــۆی  باپیرەگــەورەی  دوای 

یەکــەم. دامەزرێنــەری 

بەم پێیە بوژانەوەی ئیســالم و ســەرهەڵدانی ئیســالمی سیاســی 
ــۆ  ــەوە ب ــۆ گەڕان لەســەرەتاکانیدا نــەک پڕۆژەیــەک بووبێــت ب
دواوە، بەڵکــو بــۆ هاوڕایــی و هەروەهــا ئاڕاســتەپێدانی ئــەو 
جیهانــە تــازە و پێشــکەوتووە بــووە کــە خەریکــە ســەردەردێنێ، 
ــی کــۆن. وە ئەمــەش  ــان و هەڵوەشــانەوەی جیهان لەســەر داڕم
سیاســیەکانی  و  فکــری  کۆششــە  و  هــەوڵ  لــە  ئاشــکرا  بــە 
میســڕیدا  عەبــدە(ی  )محمــد  و  ئەفغانــی(  )جەمالەدینــی 

دەردەکەوێــت.

ئەوروپــی  پێگەیشــتووی  تــازە  بــورژوازی  چــۆن  هــەروەک 
شۆڕشــە  ســەردەمی  و  ناوەڕاســت  چاخەکانــی  کۆتایــی  لــە 
ــەی  ــەوەی بیرۆک ــەر زیندووکردن ــای بردەب ــدا پەن بورژوازیەکان
کۆمــاری )جمهوریەتــی( یۆنانــی کــۆن و ســوننەتە سیاســیەکانی 
ئــەو کاتــە، ئــاواش بــورژوازی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 
بــۆ داڕشــتن و شــکڵپدانی ئایدیۆلۆژیەکــی خــۆی دەگەڕێتــەوە 
گونجاندنیــان  و  داڕشــتنەوەیان  و  کۆنــەکان  بیرۆکــە  ســەر 
ــازە  ــژە ت ــن و توێ ــدی چی ــازە و بەرژەوەن ــەردەمی ت ــەڵ س لەگ

شــکڵگرتووەکاندا.

ڕۆژهەاڵتــی  لــە  چــۆن  وەک  ئیســالم  تــردا  بەدیوێکــی 
ناوەڕاســتدا، لــە نــاو ئیمپڕاتۆریــە جۆراوجۆرەکانــی ســەردەمی 
دەرەبەگایەتیــدا ئایدیۆلۆژیــای ڕێکخــەری ژیانــی کۆمەاڵیەتــی 
ــژە دارا و  ــدی دەرەبەگــەکان و چیــن و توێ ــە بەرژەوەن ــووە ل ب
دەســەاڵتدارەکانی ئــەو ســەردەمانە، ئێســتا بــە بەســەرچوونی 
ــەردەمی  ــەڵ س ــت لەگ ــە، خــۆی دەگونجێنێ ــەو بارودۆخــە کۆن ئ
تــازە و بەرژەوەنــدی چیــن و توێــژە دارا و دەســەاڵتدارەکانی 
ســەرمایەداریدا تــا ببێتــە ئایدیۆلۆژیــای ڕێکخــەری کۆمەڵگــەی 

ســەرمایەداری.

لــە  هــەر  بورژوزایــش  تــری  مەیلــی  و  ڕەوت  بەدڵنیاییــەوە 
پەنایــان  کــە  ئارادابــوون  لــە  ناوەڕاســتدا  ڕۆژهەاڵتــی 
و  )مەخــزون(  ئەمبــار  ئــەو  بــۆ  گەرانــەوە  نەبردۆتەبــەر 
بــە  پەیوەنــد  لــە  بەڵکــو  کڵتوریــە،  و  فکــری  پاشــخانە 
و  هەوڵیانــداوە  ئێســتاوە  و  کات  ئــەو  ســەردەمی  فکــری 
هەوڵــدەدەن بــۆ داڕشــتن و شــکڵپدانی ئایدیۆلــۆژی بــۆ چیــن و 
توێژەکانــی بــورژوازی چ لەســەردەمی ســەرهەڵدان و پڕۆســەی 
بەســەرمایەداری بوونــی کۆمەڵگــە و بەدەســەاڵت گەیشــتنی 
و قەیرانەکانیشــیدا.  گەشــە  لەســەردەمی  وەچ  بورژوازیــدا، 
ئیســالمی سیاســی یەکێــک لــەو ڕوەوتانەیــە و باســەکەی ئێمــە 

لێــرە تایبەتــە بــەو.

ئایینــی  دەرەوەی  لــە  ئەوروپــی  بــورژوازی  کــە  ئــەوەی 
ــردوە  ــدا ک ــۆ فکــری و سیاســیەکانی خــۆی پەی مەســیحی ئەلگ
بــە گەڕانــەوەی بــۆ فەرهەنــگ و کڵتــور و ســوننەتی چینــە 
تــازە  بــورژوازی  کــۆن،  ڕۆمــای  و  یۆنــان  بااڵدەســتەکانی 
ســەرهەڵداویش لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، گەڕاوەتەوەســەر 
و  دارا  چینــە  ســوننەتی  و  فکــری  پاشــەکەوتی  و  ئەمبــار 
لەبەردەســتدا  ناوچەکــەدا  مێــژووی  لــە  کــە  بااڵدەســتەکان 

بــووە.

دوو ئیسالمی سیاسی جیاواز  4
ســەرهەڵدانی  و  ئیســالم  بوژانــەوەی  ســەرەتاکانی  ئەگــەر 
ئیســالمی سیاســی لــە دەیەکانــی کۆتایــی ســەدەی نــۆزدەدا 
ڕوو  ســەرهەڵداوی  تــازە  ســەرمایەداریەکی  ڕوخســاری 
لەگەشــە و پێشــکەوتن و زانســتخوازی مۆدێرنــی لەخۆیــدا 
دەیەکانــی  لــە  دواتــر  ســەدەیەک  ئــەوا  ڕەنگپێدابێتــەوە، 
کۆتایی ســەدەی بیســتدا، ڕوخســار و ڕۆڵی ئیســالم و ئیســالمی 
سیاســی پێچەوانــەی ســەرەتاکانیەتی. ئــەم چارەنوســەش لــە 
ــی  ــە پێ ــێ ب ــتەمدا پ ــەدەی بیس ــەی س ــە میان ــەیەکدا ل پڕۆس
ڕۆژهەاڵتــی  واڵتانــی  ســەرمایەداری  کامڵبوونــی  و  گەشــە 
ناوەڕاســت و ســەرهەڵدانی قەیرانــە ئابــووری و سیاســیەکان، 
ئــەو  هاتنەمەیدانــی  و  شــکڵگیری  کامڵبوونــی  هــاوڕای  وە 
ســیتمە،  ئــەو  بۆســەر  هەڕەشــەیە  کــە  چەوســاوەی  چینــە 
ــارەکەی  ــی و ڕوخس ــالمی سیاس ــالم و ئیس ــی ئیس ڕۆڵ و نەخش
ئــەو ئەرکــە مێژووییــە دیاریــدەکات کــە ســەرمایەداری بــۆ 
مانــەوەی خــۆی خوازیاریەتــی لێــی و دەبێتــە بەشــێک لــە 
دژە  کۆمەڵگــە،  نــاو  ئازادیەکانــی  دژە  جواڵنەوەیەکــی 
بزوتنــەوەی  دژە  و  کۆمۆنیــزم  دژە  و  ژن،  دژە  مۆدێرنیــزم، 
دژی  بەمانایــەک  ســەربەخۆکانی.  ڕێکخــراوە  و  کرێــکار 

ــە و  ــۆ گەش ــاوەاڵدەکات ب ــدان ئ ــە مەی ــتانە ک ــەو ش ــوو ئ هەم
بەرەوپێشــچوونی بزوتنــەوەی سۆشیالیســتی چینــی کرێــکار. 
ئەمــەش زۆر ڕون و ئاشــکرا ڕۆڵ و نەخشــی دژە شۆڕشــیە کــە 
لــە پێنــاو پاراســتن و هێشــتنەوەی هــەم سیســتمەکە و هــەم 
دەســەاڵتی بــورژوازی لــەو هەڕەشــەیەی کــە بوونیــان دەخاتــە 

ژێــر پرســیارەوە.

ــتۆتە دەســەاڵت  ــک گەیش ــد واڵتێ ــەم بزوتنەوەیــە لــە چەن ئ
)ئێــران، تورکیــا، تونس، ســودانی پێش ٢٠٢٠، ئەفغانســتان، 
بــۆ ماوەیەکــی کــەم(، کرێــکار و زەحمەتکێــش،  میســریش 
مــرۆڤ،  مافەکانــی  هەڵســوڕاوانی  ئازادیخــوازان،  و  ژنــان 
ڕۆژنامەنوســان، هەڵگرانــی ئاییــن و مەزهەبــی جیــا لــە ئایین 
ــاو  ــتەکانی ن ــەوە ژێردەس ــەت، نەت ــمی دەوڵ ــی ڕەس و مەزهەب
ئەواڵتانــە، ... ئەزمونێکــی تــاڵ و پــڕ لــە چەوســانەوە و 
ئــەو  ڕژێمەکانــی  دەســتی  لەســەر  بەڕێکــردوە  بەرگرییــان 
و  )تاڵەبــان(  وەحشــیگەریەکانی  وێــڕای  ئەمــە  واڵتانــە. 
)ئەلقاعــدە( و )داعــش( و )بۆکــۆ حەرامــی( و ... گروپــە 
بەنــاوی  پێشــووتر  کــە  ئــەوەی  تریــان.  ترۆریســتەکانی 
)ئیســالم چارەســەرە( دەخرایــەڕوو، لــە ژیانــی واقعــی ملیۆنــان 
ئینســاندا بــە بەهــای ســەرکوت و کوشــتار و وەحشــیگەری 

تەواوبــوو.

ئیســالمی سیاســی لەمــڕۆدا نــەک هــەر نامــۆ بــووە بــە بزوتنەوە 
ناڕەزایەتیــە جەماوەریــەکان، بەڵکــو بەکارهێنانیشــی وەک 

ئامڕازێــک لەالیــەن بورژوازیــەوە لــە ئیعتیبــار کەوتــووە.

کۆتایــی  دەیەکانــی  لــە  چ  ســەردەمەکەدا  هــەردوو  لــە 
ســەدەی نــۆزدە و چ لــە دەیەکانــی کۆتایــی ســەدەی بیســتدا، 
گەڕانەوەیــە  سیاســی  ئیســالمی  خســڵەتەکانی  لــە  یەکێــک 
بــۆ ســەرەتاکانی ئیســالم و ســوننەت و کڵتورەکــەی، بــەاڵم 
بــۆ دوو مەبەســتی جیــاوازی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی  کــە 
لــە هــەردوو حاڵەتەکەشــدا ڕێــک هاتوونەتــەوە چ لەگــەڵ 
پێداویســتیەکانی گەشــە و ســەرهەڵدانی ســەرمایەداریدا لــە 
کۆتاییەکانــی ســەدەی نــۆزدەدا وە چ لەگــەڵ پێداویســتیەکانی 
قۆناغــی گەندیدەگــی ســەرمایەداری و قەیرانــە ئابــوری و 

سیاســی و فکریەکانــی لــە ئێســتادا.

5        ئاکامگیری
دەســتکردی  نیــە،  ڕێکــەوت  دیاردەیەکــی  سیاســی  ئســالمی 
بەســەردەمی  نیــە  پەیوەســت  تەنهــا  نیــە،  ئیمپریالیــزم 
ــی  ــو بزوتنەوەیەک ــتاوە، بەڵک ــت و ئێس ــەدەی بیس ــی س کۆتای
تێکــەڵ  مێژووەکــەی  و  ڕەگــەکان  سیاســیە،  کۆمەاڵیەتــی 
پڕۆســەیەکی  ســەرمایەداریە،  گەشــەی  و  بەســەرهەڵدان 
و  گەندیدەگــی  بڕیــوە، چۆتــە قۆناغــی  خــۆی  ژیانــی  لــە 
داڕزانــەوە، جۆرەهــا لــق و پــۆپ و ئاڕاســتەی دژ بەیەکــی 
لــێ دەرهاتــووە، بــەم پێیــەش دژایەتــی ئــەم بزوتنەوەیــە 
پەیوەســتە بــە دژایەتــی خــودی ســەرمایەداری و دەســەاڵتی 
بورژوازیــەوە، بەواتایەکــی تــر ڕەخنەکــردن و دژایەتــی ئــەم 
ــە  ــە دەروازەی ڕەخن ــتە بکرێت ــتە پێویس ــەوە کۆنەپەرس بزوتن
لــە ســەرمایەداری و بــورژوازی و دەســەاڵتەکەی، وە لێرەوەیــە 
کــە ڕۆڵــی کۆنەپەرســتانە و دژە شۆڕشــیانەی دەتوانرێــت لــە 

بدرێــت. مەنگەنــەی شۆڕشــگێڕانە 

سەرەتای تەمموزی ٢٠٢١

هەرچی ئیسالمی سیاسییە لە عێڕاقدا، نەک لە ڕێگەی بزوتنەوەیەکی جەماوەریەوە، بەڵکو 
هاوڕای دەبابەکانی ئەمریکی و داگیرکردنی عێراق و وەک بەشێک لە پڕۆژەی ئەمریکا لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، دەستیان لە دەسەاڵت گیربوو. هێشتا تەواو دەسەاڵتیان سەقامگیر 

نەبوو بوو کە ڕووبەڕووی شەپۆلی خۆپێشاندانی بەرفراوانی جەماوەری بوونەوە،

پاڵەوانیەتــی تۆپــی پــێ لــە ئەوروپــا ئــەو پاڵەوانیەتەیــە ســەرەکیەیە لــە نێــوان هەڵبژاردەکانــدا بەڕێووەچێــت بــۆ دیاریکردنــی 
پاڵەوانــی کیشــوەری ئەوروپــا، ئــەم پاڵەوانیەتــە هــەر لەســەرەتاوە )یەکێتــی تۆپــی پێــی ئەوروپــا( سەرپەرشــتی کــردووە و 

تائێســتاش سەرپەرشــتی دەکات.

مێژووچەیەک  .1

ئــەم پاڵەوانیەتیــە لــە ســاڵی )١٩٦٠(وە هــەر )٤( ســاڵێک بەڕێووەدەچێــت بەدیاریکــراوی دوای )٢( ســاڵ لــە   •
پــێ. تۆپــی  جیهانــی  پاڵەوانیەتــی 

ــی  ــی نەتەوەکان ــە )جام ــۆڕا ل ــەی  گ ــا لەســاڵی )١٩٦٨(دا ناوەک ــە کیشــوەری ئەوروپ ــێ ل ــی پ ــی تۆپ پاڵەوانیەت  •
ئەوروپــا(. نەتەوەکانــی  )پاڵەوانیەتــی  بــۆ  ئەوروپــا( 

هەڵبــژاردەی )پورتــوگال( بەکۆتــا پاڵەوانــی ئــەم خولــە دەژمێرێــت دوای ئــەوەی لــە ســاڵی )٢٠١٦( لــە هەڵبژاردەی   •
)فەرەنســا(ی بــردوە )١-٠( ئــەم یارییــە لــە یاریــگای )ســان دوبــز( بەڕێــووە چــوو.

ــوان  ــە نێ ــاڵی )١٩٦٠( ل ــا( لەس ــی ئەوروپ ــی نەتەوەکان ــی )جام ــی پاڵەوانیەت ــاری کۆتای ــەم ی ــدا یەک ــە کاتێک ل  •
هــەردوو هەڵبــژاردەی )یوگوســالفیا و یەکێتــی ســۆڤیەت( بەڕێــووە چــوو، ئــەم یارییــە لــە )پاریــس( بەڕێوەچــووە، هەڵبــژاردەی 
)یەکێتــی ســۆڤیەت( تووانــی ســەربکەوێت و ببێــت بــە یەکــەم هەڵبــژاردە کــە نازنــاوی پاڵەوانــی )جامــی نەتەوەکانــی ئەوروپــا( 

بەدەســت بهێنێــت.

هەڵبژاردەکان بۆ قۆناغی کۆتایی:  .2

ــارەی  ــە ســاڵی )١٩٨٠( ژم ــەاڵم ل ــی پێشــبڕکێکە، ب ــۆ قۆناغــی کۆتای ــژاردە ســەرکەوتن ب ــا )٤( هەڵب ــە ســاڵی )١٩٧٦( تەنه ل
هەڵبــژاردەکان بەرزبوویــەوە بــۆ )٨( تیــپ. لــە ســاڵی )١٩٩٦( ژمــارەی هەڵبــژاردەکان بەرزکرایــەوە بــۆ )١٨( هەڵبــژاردەی 

ــپ. ــتە )٢٤( تی ــژاردەکان گەش ــارەی هەڵب ــاڵی )٢٠١٦( ژم ــە س ــا، ل ــی ئەوروپ واڵتان

براوەکانی پاڵەوانەتیەکە  .3

تاکــو ئێســتا ئــەم هەڵبژاردانــە تووانیوویانــە پاڵەوانیەتەکــە بەدەســتبهێنن: )ئەڵمانیــا )٣( جــار، ئیســپانیا )٣( جــار، فەرەنســا 
)٢( جــار، ڕوســیا )١( جــار، چیــک )١( جــار، ئیتالیــا )١( جــار، پورتــوگال )١( جــار، دانیمــارک )١( جــار، یۆنــان )١( جــار.

ناوازەکان  .4

بــەاڵم ئەگــەر لــە مێــژووی ئــەم پاڵەوانیەتیــەدا باشــترین هەڵبژێرێــت بێگومــان هەڵبــژاردەی )ئەڵمانیا(یــە،   •
پاڵەوانیەتــە. ئــەم  کۆتایــی  یــاری  چۆتــە  جــار   )٦( ئەڵمانیــا  هەڵبــژاردەی  ئــەوەی  لەبــەر 

هەمانــکات هەڵبــژاردەی )ئیســپانیا( تەنهــا هەڵبژاردەیــە تووانیبێتــی بــۆ یەکەمجــار، دووجــار بەســەریەکەوە لــە   •
بەدەســتبهینێت. پاڵەوانیەتەکــە   )٢٠١٢ و   ٢٠٠٨( ســاڵەکانی  لــە  بەدواییەکــدا  پاڵەوانیەتــی  دوو 

یەکــەم گــۆڵ لــە مێــژووی ئــەم پاڵەوانیەتیــەدا لــە الیــەن یاریزانــی هەڵبــژاردەی )یوگوســالفیا( بەنــاوی )میــالن   .5
غالیتــش( تۆمارکــراوە، )کریســتیانۆ ڕۆناڵــدو(ی )پورتوگالــی( یەکــەم یاریزانــە کــە لــەم پاڵەوانتیــەدا ١١ گۆڵــی تۆمارکــردوە.

یاریزانــی هەڵبــژاردەی )فەرەنســا( )میشــێل پالتینــی( یەکــەم یاریزانــە کــە زیاتریــن گۆڵــی تۆمارکردبێــت لــە خولێکــدا کاتێــک 
ئــەم یاریزانــە تووانــی )٩( گۆڵــی تۆمــار بــکات ســاڵی )١٩٨٤(، )کریســتیانۆ ڕۆناڵــدۆ(ی )پورتــوگال(ی یەکــەم یاریزانــە لــە 
مێــژوودا کــە زیاتریــن بەشــداری کــردوە لەیارییەکانــی پاڵەوانتیەکانــی نەتەوەکانــی ئەوروپــا بــۆ تۆپــی پــێ کــە تووانــی لــە 

٢١ یاریــدا بەشــداری بــکات.

پێشهاتێکی سەرنجڕاکێش  .6

لەســاڵی )١٩٩٢(دا، هەڵبــژاردەی )دانیمــارک( نەیتووانــی پاڵێــوراو بێــت و ســەربکەوێت بــۆ پێشــبڕکێی پاڵەوانیەتەکــە، بــەاڵم 
بەهــۆی شــەڕی ناوخــۆی )یوگوســالفیا(یەوە لــەو کاتــەدا، ڕێگریکــرا لــەوەی هەڵبــژاردەی )یوگوســالفیا( بەشــداری پاڵەوانیەتەکــە 
بــکات، بۆیــە )یەکێتــی تۆپــی پێــی ئەوروپــا( بڕیاریــدا کــە هەڵبــژاردەی )دانیمــارک( لەبــری هەڵبــژاردەی )یوگوســالفیا( 
بەشــداری پاڵەوانیەتەکــە بــکات. ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە؛ لــە یــاری کۆتاییــدا هەڵبــژاردەی )دانیمــارک( تووانــی لەســەر عەرشــی 
پاڵەوانیەتیەکــە دابنیشــێت و دوو بــە هیــچ )٢-٠( لــە هەڵبــژاردەی )ئەڵمانیــا( بەرێتــەوە. هەڵبــژاردەی )دانیمــارک( لــە 

میوانــەوە بــوو بــە بــراوەی پاڵەوانیەتیەکــە.

کۆتایی حوزەیرانی ٢٠٢١

حەمە لولە

کەرتــی  گرنگــی  پاییەکــی  وانەبێــژ  مامۆســتایانی  بێگومــان 
کــۆی  )%٢٠(ی  بیســت  لەســەدا  زیاتــر  کــە  پــەروەردەن 
و  چــاالک  ڕۆڵێکــی  وە  پێکدێنــن،  پــەروەردە  میالکاتــی 
بەهێزیــان هەیــە لــە کەرتــی پــەروەردەدا، بۆیــە لەتوانایانــدا 
هەیــە و دەتوانــن ئــەو ڕۆڵــە ببینــن کــە حکومــەت و دەســەاڵت 
بــە  بەمەرجێــک  جێبەجێبــکات  داواکاریــەکان  ناچاربکــەن 
فشــارێکی یەکگرتــوو و گشــتگیر بێنەمەیــدان و ڕێــکاری مەدەنی 
دیموکراســی بگرنەبــەر، وەک  خۆپیشــاندان و  مانگرتــن و 
بایکــۆت کردنــی پرۆســەی پــەروەردە،  تــا حکومــەت ناچــار 
دەبــێ وەاڵمــی جــدی داواکاری مامۆســتایانی وانەبێــژ بداتــەوە.

ـ ســەندیکاو  ڕێخــراوی پیشــەکانی مامۆســتایان وەکــو  یەکێتــی  
مامۆســتایان هەمیشــە لــە یاداشــت و داواکاریەکانیــان پشــگیری 
ــەرزی  ــە ئ ــوە ل ــەاڵم نەیانتوانی ــون ب ــژ ب ــتایانی وانەبێ مامۆس
واقیــع هەڵوێســت بنوێنــن بەرامبــەر بێباکــی حکومــەت لــە 

ئاســتی مامۆســتایانی وانەبێــژ چونکــە لــە ســێبەری حیزبەکانی 
دەســەاڵتدا ڕۆڵ دەبینــن و هەنــگاو دەنێــن. 

خۆپیشــاندانی  لــە  ڕابــردوو  ســااڵنی  لــە  بەداخــەوە  ـ 
مامۆســتای )میــالک( هەمیشــەی تــا ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ 
ــەک  ــەک دەنــگ و ی ــژ ی لەخۆپێشــاندانی مامۆســتایانی وانەبێ
هێــز بــن بــێ بەرامبــەر ئــەو ژمــارە زۆرەی کــە بونیــان هەیــە 
لــە مامۆســتایان وە نەبونــی واعیەکــی کــراوەی ڕۆشــنبیری 
بەرامبــەر مافەکانیــان هەروەهــا خەمســاردی بێباکــی حکومــەت 
هــۆکار بــوە کــە وانەبێــژان کــە ســارد ببنــەوە لــە گربونــەوە و 

خۆپێشــاندانەکان.

١٩-٦-٢٠٢١

ــژ  ــی مامۆســتایانی وانەبێ ــە نوێنەران ــک ل ســازگارنەبی، یەکێ
لــە دەڤــەری ڕاپەیــن

بە فشارێکی یەکگرتوو و گشتگیری مامۆستایانی وانەبێژ 
حکومەت ناچار دەبێ وەاڵمی داواکاریەکانیان بداتەوە
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عومەر خەتات
و

 بانیــژە : زۆر زۆر ســوپاس بــۆ ئــەو کاتــەی بــە ئێمــەت
بەبۆنــەی لێدەکەیــن  گەرمــت  پیرۆزبایــی   بەخشــی. 
 هەڵبژاردنــت بــۆ ) لەنــدەن بینــاڵ(، زۆر بــە کورتــی
 ئەگــەر بتوانــی باســێکی ئەم پێشــەنگا نێودەوڵەتییەمان

 بــۆ بکــەی؟
ســمکۆ ئەحمــەد : ســەرەتا ســوپاس بــۆ بەســەرکردنەوەکەتان. 
بەڵــێ کامەرانــم کــە یەکێــک بــووم لــەو هونەرمەندانــەی کــە 
هەڵبژێــردرام بــۆ لەنــدەن بێنالێــی ئەمســاڵ کــە لــە ٦/٣٠ بــۆ 
٧/٥ کــە هۆڵــی چێڵســی لــە لەنــدەن دەکرێتــەوە کــە تێیــدا ٤٦٠ 
هونەرمەنــد لــە سەرتاســەری جیهانــدا بەشــداری تێــدا دەکــەن 
ــی  ــە زنیجــرە کارەکان ــم ل ــە کارەکان ــک ل ــە هەندێ ــش ب ، منی
)بەهــار هەرگیــز نامرێــت( بەشــداری دەکــەم جگــە لەمــەش 
بینالێەکــی تریشــمان هەیــە لــە یۆکۆهامــا لــە ژاپــۆن ئەویــش 
مانگــی هەشــتە ١٣ بــۆ ٢٦ کــە مــن هــەم وەکــو بەشــدار بوو هەم 
ــی  ــە کارەکان وەکــو کوریەیتەریــش هــاوکاری دەکــەم ، جگــە ل
خــۆم کاری ١٢ هونەرمەنــدی کــورد و ١٠ هونەرمەنــدی امریــکای 
التینشــم داوەت کــردوە، بــۆ ئــەم بینالــێ ئــەی ژاپــۆن بــە 
زنجیــرە کارەکانــی )کچــە وون بــوەکان( کــە گوزارشــت لــەو 

ماســاتەی کچــە یەزیدەیــە کۆیلــەکان دەســتی رەشــی دەولەتــی 
ئیســالمی داعــش دەکــەن، 

 بــۆ  بانیــژە : بــا تۆزێــک بگەڕێێنــەوە دواوە، تــۆ زۆر 
 مناڵــی دەگەڕێیتــەوە لــە تابلۆکانــدا ، منــاڵ بەدرێژایــی
لــە وە چ  شــیعرەکانتدا،  لــە  هونەریــت، چ   مێــژووی 
 ناونانــی تابلۆکانــدا لەگەڵتدایــە، لــە خەیاڵتدایــە،
 بــۆ کارەســاتی هەڵەبجــە، مناڵێــک میــز بــە خودەیەکــی
 ســەربازی دا دەکات، لــە دوایــن نیگارتــدا بەنــاوی "
 ئــەو مناڵــەی لەدایــک نەبــوو"، مناڵێــک بــە کلییلێــەوە
 ســەرگەردانە لــە نێــو جەنجەڵییەکــی ڕەنگــی تۆخــدا،

ــۆ؟ ــە ب ــەم گینگڵدان ئ
مناڵــەوە  ئــەو  چــاوی  لــە  هــەردەم  مــن   : ئەحمــەد  ســمکۆ 
ــە کارەســات و ماســاتی جەنگــەکان دەکــەم، هــەر  گوزارشــت ل
ئــەو مناڵــەی میــزی دەکــردە خــودە عەســکەرییەکە و هــەر 
حامیەکــەی  لــە  شــاعیر  کوشــتنی  لەتابلــۆی  منــاڵ  هەمــان 
ســلێمانی لــە پشــت خۆپیشــاندانەکانەوە ســەیری خــۆر دەکات 
لــە باوەشــی شــاعیری تیــرۆر کــراو بەکــر عەلیــدا ، مــن 
پیــر بــووم بــەس ئــەو مناڵــە هــەر وەکــو خــۆی بــە مناڵــی 
ــزی پاشــەڕۆژە الی  ــەک ) کەڕەم ــەوە و هــەردەم تایەی دەمێنێت
مــن بازنــە بــێ کۆتــای یــە ، نــە ســەرەتای هەیــە و نــە کۆتــا 
، یــان بــە کلێلێکــەوە بــۆ چارەســەرەکان دەگەڕێــت، لــە زۆر 
ــەو  ــما ئ ــۆ تازەکانیش ــە تابل ــک ل ــەکان و هەندێ ــۆ کۆن لەتابل
مناڵــە دەبینرێــت، هەردەمیــش ڕووخســاری دیــار نییــە و چــاوی 

ــوە ــە ئاســۆ بڕی ل

 بانیــژە : ڕەنگــە تــۆ یەکەمیــن کەســی نیگارکێشــانی
وجەنــگ شــەڕ  نێــو  لــە  کــە  بیــت،   کوردســتان 
لــە خۆشــت  وەک   ، گــەڕاوی  زۆر  واڵتانــدا   وهــەژاری 
 چاوپێکەوتنەکانتــدا باســت لــە زمانــی جیهانــی " نیــگار
 " کــردووە، ئــەم ئاوێتــە بوونــە بەیەکتــر دونیابینیەکــی

 فراوانتــری لــەالت پێکهێنــاوە بــۆ تەجەســوم کردنــی
 تابلۆکانــت؟ حەتمــەن تــۆ خــۆت نێوێکــی دیــاری نێــو
 نیگارکێشــی جیهانیشــیت و لــە نزیکیشــەوە پەیوەندیــت
 لەگــەڵ نیگارکێشــانی جیهانیــدا هەیــە ، ئایــا ئــەم
 خەســڵەت وکاراکتــەرە ڕۆڵــی لــە جیهانیبوونــی تــۆدا

 گێــڕاوە؟
ــک  ــەم ســەدەی ٢١ دا بۆتــە گوندێ ــان ل ــەد : جیه ســمکۆ ئەحم
الی مــن ، ئێمــە جیلێکیــن لــە تــۆزی جەنگەکانــا ون بویــن 
جیهانــەوە،  ئــەم  گۆشــەیەکی  کەوتینــە  یەکەمــان  هــەر 
ڕەوتــی ژیانــی منیــش بــەو ئاراســتەیا ڕۆیشــت لــە یابــان 
بگیرســێمەوە و زۆرینــەی تەمەنــی گەنجێتیــم لــە واڵتانــی 
ــتانەوە  ــە کوردس ــرد، ل ــتی بەســەر ب شــەر و کارەســاتی سروش
بــۆ زەوییــە حەزینەکانــی تــری وەکــو کۆســۆڤۆ و بۆســنیا و 
ئەفگانســتان و پاکســتان و پاشــان افریقیــا و ســیرالیۆن و 
الیبریــا ئــەو واڵتانــەی ئــازار و مەینەتــی وا ئاڵۆســکاون 
بــە ژیانــەوە، زەحمەتــە لێکیــان جیــا کەینــەوە. مــن لــەو 
زەویــە حەزینانەیــا هــاوکاری لیقەوماوەکانــم دەکــرد هــەم 
ــد و شــارەکانیان،  ــەوەی گون ــۆ بنیاتنان وەکــو ئەندازیارێــک ب
منااڵنــی  کردنــەوەی  ئاشــنا  بــۆ  شــێوەکارێک  وەکــو  هــەم 
جەنــگ بــە ڕەنــگ و خەونەکانــی خۆیــان. ئێســتاش بیرمــە 
لــە کەمپــی ئاوارەکانــی شــاری بانداجومــا لــە ســنووری نێــوان 
بــۆ  کەمپێــک  کردنــی  دیزایــن  دوای  الیبریــا،  و  ســیرالیۆن 
ئاوارەکانــی جەنگــی ئەڵماســی ڕەش ، کــە بۆیــە پاســتێلەکانم 
دایــە دەســتی مناڵەکانــی کەمپەکــە وایــان دەزانــی نوقــڵ و 
خواردنــە خەریــک بــوو بیخــۆن، هــەر ئــەو مندااڵنــەی لەســەر 
ئامێرەکانــی جەنــگ هەمــوو شــتێکیان دەزانــی بــەس نامــۆ 
ــار  ــک ، یەکەمج ــو منداڵێ ــان وەک ــی خۆی ــە خەونەکان ــوون ب ب
ــوار  ــۆ دروســت بکــەم تــا دی ــان ب ــوو قوتابخانەکەی پێویســت ب
هەبێــت تابلۆکانمانــی پیــا هەڵواســین. بۆیــە بــە موناســەبەی 
تــەواو بوونــی کەمپەکــە، پێشــانگایەکمان کــردەوە ناویشــم 
ــگاو ڕەنگەکانــی مناڵــە تاریکــەکان( لەســەر  ــە ڕەن ــا )خەون ن
Simko Ah- ســیرچی  گــەر  هەیــە  هەمــووی  )یوتیــوب 
هونەرمەنــدە  بــە  کۆنتاکتــم  مــن  ئەکیــد  بکــەن   )  med
جیهانییەکانــەوە هەیــە و لەگــەڵ زۆرێکیانیشــا وەکــو ئەنســلم 
ئیرانــی و چەندیــن  ناشــادی  شــیرین  و  ئەڵمانــی  کیفــەری 
هونەرمەندانــی تــری نــاوداری جیهانیــدا پێکــەوە کۆبوینەتــەوە 
هاتنــەدەرەوە  ئــەم  ئەکیــد  جەماعیــدا،  پێشــانگای  لــە 

سازدانی : بانیژەی کلتوور و ئەدەب

هونەرییــەم بــە جیهانــدا ڕۆڵیــان هەیــە لــە بــە جیهانــی 
بیرکردنەوەشــم ، جیهــان ئێســتا بۆتــە گوندێــک و ســنوورە 
دەســتکردەکان جگــە لــە ســنووری ئیکۆنۆمــی و بەرژەوەنــدی 
ســەرمایەداری زیاتــر هیچــی تــر نیــن بــە ڕای مــن، ئێمــەی 
مــرۆڤ ســنوورمان نییــە ســنورەکان لــە قازانجــی چینــی بەرهــەم 
ــەم  هێــن نیــن، کــە زۆربــەی دانیشــتوانی ســەر زەمیــن ســەر ب

چینەیــن

 بانیــژە :  ئایــا دەتوانیــن پرســیار لەبــارەی ســتایل
نووســینانەی ئــەو  لێبکەیــن؟  دەربڕینــەوە  شــێوازی   و 
ــەری تــۆ نووســراون فۆرمــی ) ئەبســتراکتی  لەســەر هون
خۆتــەوە بــەالی  ئایــا  پێگونجــاوە؟   پرۆفاکتیفیــان(، 
 چۆنــە؟ بــا پرســیارەکە بەمجــۆرە دابڕێژینــەوە : چــی وا

هەڵبژیریــت؟ شــێوازەکان  دەکات 
بــە چەقبەســتوویی  بــڕوام  مــن هەرگیــز  ســمکۆ ئەحمــەد : 
ــتی  ــم، هەس ــەر کارێک ــن ه ــا. م ــتایلی هونەریی ــە س ــووە ل نەب
ئیحساســی  تەمەنمــن،  دیاریکــراوی  شــوێنێکی  و  زەمەنێــک 
راســتەقینەی ئــەو ســاتەم بــوون، بۆیــە بــەردەوام لــە گــۆڕان 
و نوێخوازیــدام، بــەڕای مــن کاری هونــەری ســەرکەوتووش بــە 
ــە  ــەن ک ــەو کاران ــێوەکاری ئ ــەری ش ــەس هون ــەک ب ــتیش ن گش
ــکات،  ــە ب ــە ئیحساســی راســتەقینەی هونەرمەندەک ــر ل تەعبی
ئێمــە زۆر جــار ســەیری ئەلبومــی وێنــە کۆنەکانمــان دەکەیــن 
ســتایلی قژبڕیــن، جــل و بــەرگ و ڕەنگەکانیــان هــەردەم کــە 
گۆڕانــدا بــوون ، چێــژی هونەریشــمان بــەردەوام لــە گۆڕاندایە، 

بــەس وەکــو بابــەت کارەکانــی هاویەکــن، مــن هونــەر و مافــی 
مرۆڤــم پێکــەوە گــرێ داوە، مــن ســەر بــە قوتابخانــەی نــەک 
هونــەر بــۆ ژیــان بەڵکــو هونــەر لــە پێنــاوی ژیانــدام. مــن بــە 
ڕەنــگ ئــااڵ و وااڵکان بــاس لــە نایەکســانی و ئازارەکانــی 
کۆمــەڵ دەکــەم، لەپشــتی هــەر کارێکشــمەوە چیرۆکێــک هەیــە 
کــە لــە گەشــتەکانما بینیومــن لــە زەوییــە حەزینەکانــی دونیــا 
کــە جەنگــی نەگریســی بــەزۆر ســەپێنراو بەســەر خەڵکــی ڕەش 
و ڕووتــی ئــەو واڵتانەیانــدا هێنــاوە. لــە هونــەرا بــەڕای مــن 
گرنــگ نییــە چــۆن ئەیکەیــت، بەڵکــو گرنــگ ئەوەیــە چــی 

ــت؟ دەکەی

من سەر بە قوتابخانەی نەک هونەر بۆ 
ژیان بەڵکو هونەر لە پێناوی ژیاندام. من 
بە ڕەنگ ئااڵ و وااڵکان باس لە نایەکسانی 

و ئازارەکانی کۆمەڵ دەکەم، لەپشتی 
هەر کارێکشمەوە چیرۆکێک هەیە کە لە 

گەشتەکانما بینیومن لە زەوییە حەزینەکانی 
دونیا کە جەنگی نەگریسی بەزۆر سەپێنراو 

بەسەر خەڵکی ڕەش و ڕووتی ئەو 
واڵتانەیاندا هێناوە. لە هونەرا بەڕای من 
گرنگ نییە چۆن ئەیکەیت، بەڵکو گرنگ 

ئەوەیە چی دەکەیت؟

   بــه  درێژایــی مێــژووی هونــه ری شــێوه کاری بــه  ده یــان تابلــۆی 
جــوان و نــاوازه  له ســه ر دواییــن دیــدارو )مااڵوایــی( له الیــه ن 
گــه وره  شــێوه کارانی جیهانــه وه  کێشــراون، هه ندێکیــان له ســه ر 
هه ریه كــه و  و  خۆشه ویســتی  تێکشــکانی  مــردن،  خۆکوشــتن، 
و هه ســتی  نــاخ  ئازاره کانــی  لــه   گوزارشــتی  شــێوازێك  بــه  
تابلۆیانــه ش  ئــه و  زۆری  هــه ره   زۆربــه ی  کــردووه ،  خــۆی 
بــه اڵم  بینــه ران،  مایــه ی سه رســامی و تێرامانــی  بوونه تــه  
ژێلیــۆ  ئه لفرێــد  تابلۆیــه ی  ئــه م  هێنــده ی  شــاکارێك  هیــچ 
)١٨٤٤ــــ ١٩٢٦( نه بۆتــه  جێــی مشــتومڕی ناوه نــدی هونــه ری 
شــێوه کاری و ته نانــه ت هه ندێــك لــه  زانســته  مرۆییه کانیــش، 
کــه س  دوو  کات  هیــچ  له وه دایــه ؛  تابلۆیــه   ئــه م  ناوبانگــی 
دواییــن  تابلۆکــه   بابه تــی  ئــه وه ی  له ســه ر  نابــن  کــۆك 
ماچــی مااڵواییــه  کــه  پــڕه  لــه  نائومێــدی و خه مناکــی یــان 
و  گه شــبینی  لــه   لێوانلێــوه   کــه   بوژاندنه وه یــه  هه ناســه ی 
بۆچوونه کانــی  هــه ردوو  ته نانــه ت  ژیــان،  بــه   به خشــنده یی 
کاتێکــی  بــۆ  کاتێکــه وه  لــه   که ســێکدا  تاکــه   لــه   پێشــوو 
تــر جێگۆرکــێ ده کــه ن.  به پێــی لێکۆڵینه وه کانــی زۆربــه ی 
توێژه رانــی ده روونــی؛ ئــه م بابه تــه  زیاتــر په یوه نــدی بــه  
الیه نــی خودیــی بینــه ره وه  هه یــه ، هــه ر که ســێك لــه  دۆخــی 
ــه   ــه  ژنه ک ــه وه  ک ــی ده دات ــه وه  لێک ــت ب ــۆی بڕوانێ ــبینیدا ب ره ش
مــردووه و خۆشه ویســته که ی دوای خنــکان ته رمه کــه ی له نــاو 
ئاوه کــه  ده دۆزێتــه وه و وه ک وه فــاو خه مخۆرییــه ك ماچــی ده کات 
ته رمه کــه   بکاتــه وه و  راســت  به له مه کــه   هه وڵــده دات  و 
تــردا  بارێکــی  لــه   ببــات،  وشــکایی  بــه ره و  به رزبکاتــه وه و 
لــه   بــۆی بڕوانێــت ده بینێــت ژنه کــه   بــه  گه شــبینی  ئه گــه ر 
رێگــه ی  لــه   هه وڵــده دات  پیاوه کــه   ســاته کاندایه و  دواییــن 
مانــه وه   ئاراســته ی  بــه   دووبــاره   بووژاندنــه وه وه   هه ناســه ی 
ژیانــی پــێ ببه خشــێته وه . شــوێن ناوه ڕاســتی ده ریایــه و ئــه وه ی 
تێکشــکانی  ناله بــاری  که شــێکی  ده بینرێــت  تابلۆکــه دا  لــه  
به له مێکــه  له نــاو شــه پۆله کاندا؛ کــه  له ســه رده مه کانی بــه ر 
لــه  پێشــکه وتنی ته کنه لۆژیــا یه کێــك بــووه  لــه  زۆرترینــی 
لــه   ســه فه رکردن  و  کاره ســاتباره کان  و  دڵته زێــن  رووداوه  
ســه ره ڕۆیی  و  سه رکێشــی  گه وره تریــن  ده ریــاوه   رێگــه ی 
و  که ته یــی  وێــرای  پیاوه کــه   ونه هاتبــووه ،  هــات  رێگــه ی 
نیشــانه کانی  جه ســته ی  قه بــاره ی  گه وره یــی  و  که ڵه گه تــی 
هــه ژاری و شــه پڕێوی بــه  جلوبه رگه که یــه وه  دیــاره ، هاوبــار 
له بــه ر  جله که شــی  ته نانــه ت  زۆر الوازه و  ژنه کــه   جه ســته ی 
کۆنــی هه ڵپــرووکاوه و لــه  ڕزیــن  نزیكبۆتــه وه ، بــه  دیوێکــی 
که ره ســته یه کی  و  خشــڵ  جــۆره   هیــچ  قوربانییه کــه   تــردا 
جوانــکار ی بــه  ده ســتومه چه ک و گــوێ و گه ردنییــه وه  نابینرێــت 
ــه   ــی، ل ــێ ده رامه ت ــه واو له ســه ر هــه ژاری و ب ــه ی ت وه ک به ڵگ
دیــوی پشــتی تابلۆکــه وه  پاشــماوه ی به له مه کــه  تێکشــکاوه و 

بــه  دارووخــاوی لــه  چرکه ســاته کانی نقومبووندایــه، وێــرای 
بریســکه ی شــه پۆله کان ره نگــی ره ش و بــۆر کــه  دوو ره نگــی 
به هۆیــه وه   بوونــه و  ره نگــه کان  هه مــوو  تێکه ڵــی  خه مۆکــن 
ده رکه وتــووه ،  زه قــی  بــه   زۆر  قوربانییه کــه   جه ســته ی 
له خۆیــدا  کاراکته ره کــه ی  هــه ردوو  کــه   ره شــه که   به له مــه  
کۆکردۆتــه وه  لــه  جووڵه یه کــی ســه یردا لــه  نێــوان نقوومبــوون 
و راســتبوونه وه دا ســه ر لــه  بینــه ر ده شــێوێنێ. دواجــار له ســه ر 
هه مــان هه ســته وه ری له نگــه ر ده گریــن بــه وه ی ئــه م تابلۆیــه  
لــه   هاوبــار  مه تنیدایــه   لــه   تراژیدیایــه ی  ئــه و  وێــرای 
نێــوان گه شــبینی و نائومێدیــدا ســه ر لــه  بینــه ر ده شــێوێنێ. 
ده روونناســان هاوشــێوه ی ره خنه گــران دیــدو بۆچوونــی زۆریــان 
ــی  ــی ئایین ــۆ چیرۆک ــه وه  ب ــه  گه ڕان ــه، ب ــه  هه ی له ســه ر تابلۆک
هێمــای  شــیکردنه وه ی  زۆرتریــن  دێرینــه کان  ئه فســانه   و 
ده روونییــان له ســه رکردووه ؛ لــه  زۆربه یانــدا بــه  ناراســته وخۆ 
رۆژگاری  ســه ختی  و  نــه داران  ژیانــی  دژوارییه کانــی  باســی 
هــه ژاران کــراوه ، به پشتبه ســتن بــه ئه فســانه  دێرینــه کان ده ریا 
ــاری چاره نووســه وه ،  ــه کان و نادی ــوو په نهانیی ــه  هه م ــه  ب ژیان
بــۆ  به ربه ره کانیدایــه   لــه   هه میشــه  ده ســه اڵت  بــێ  مرۆڤــی 
پاراســتنی خــۆی و ده وروبه ره کــه ی کــه  لــه م تابلۆیــه دا لــه  
به رجه ســته کراوه و  ده ســه اڵتدا  بــێ  مێینه یه کــی  بوونــی 
پیاوه کــه  بــه  دیــار به له مــه  شــڕێکه وه  بــێ وچــان هه وڵــده دات 
لــه  رووتــی و مردنــی رزگار بــکات.    * شــێوه کاری فه ره نســی 
پریتــۆن،  شــێوه کاری  ره وتــی  بــه   ســه ر  ژێلیــۆی  ئه لفرێــد 
ــۆ )باکــووری فه ره نســا( لــه  ١٢ی  له دایکبــووی شــاری کۆنکارن
ــه، باوکــی کشــتیارو راوچــی بــووه ،  ســێپتامبه ری ســاڵی ١٨٤٤ـ
دواتــر بــۆ مــاوه ی )١٥( ســاڵ ســه رۆکی شــاره وانی کۆنکارنــۆ 
لۆمۆنيــه  ثيــۆدۆر  ده ســتی  له ســه ر  ســه ره تا  ناوبــراو  بــووه . 
)١٨٨٨-١٨١٥( فێــری کاری دیزاینــه ری بــووه ، ســاڵی ١٨٦٢ بــۆ 
ماوه یه کــی کــورت لــه  پاریــس ده چێتــه  ئه کادیمیــای ســویس و 
دواتــر خــۆی لــه  شــوێنکاری الیخانــدرا کاپانــاڵ ده بینێتــه وه و 
لــه وێ چــاوی بــه  چه ندیــن گــه وره  هونه رمه نــدی شــێوه کار ی 
ده که وێــت وه ک جــۆل باســتيان لۆبــاژ، فرنانــدۆ كۆرمــۆن،ل 
تيوفــڵ ديــرۆڵ، ده بنــه  ســه ره تای گۆڕانــکاری لــه  ژیانــی و 
خــۆی  و  ده کێشــێت  بیناســازی  ئه نــدازه ی  کاری  لــه   ده ســت 
ــااڵنی ١٨٨٩ ــــ  ــوان س ــه  نێ ــێوه کاری ته رخــان ده کات. ل ــۆ ش ب
١٩٠٠ بــه  هــۆی نمایشــکردنی به رهه مه کانییــه وه  لــه  پاریــس 
ده گه ڕێتــه وه   دواتــر  ده به خشــرێت،  پــێ  خه اڵتــی  چه ندیــن 
کۆنــکارۆی جێــزاو تــا مــردن هــه ر لــه و شــاره  ده مێنێتــه وه ، 
ئه ندامــی  ده بێتــه   ناوخــۆو  سیاســه تی  بــواری  ده خزێتــه  
ــاڵی  ــێ. س ــه  كيمب ــه کان ل ــه ره  جوان ــه ری هون ــی گه ل ئه نجومه ن
دوایــی  کۆچــی  پیرییــه وه   نه خۆشــییه کانی  هــۆی  بــه    ١٩٢٦
ده کات و هــه ر لــه  شــاره که ی خــۆی به خــاك ده ســپێردرێت.

عەبدولڕەحیم سەرەڕۆ

بەرزان بابە شێخ 
١-٦-٢٠٢١
سلێمانی

 

کــە  خۆزگانــەی  ئــەو  بەدەســتهێنانی  یانــی  ئــەدەب 
نووســەرەکە خوازیــاری ئەبــێ یــان بــووە. خۆزگەیــەک 
ئەویــش بەرێــگای خولقکردنــی چەنــد کەســایەتییەک 
و  واقــع  لــە  ئافریدەکــراو  ڕووداوێکــی  لەچەنــد 
تــا  بــە هەنــدێ خەیاڵــی نووســەر .  موتوربەکردنــی 
ئــەو نووســەرە لــەو ژیانــەی ئافریــدەی کــردووە، برێــک 
ــە دەســتکردەی  ــەو ژیان وەحەســێ و بااڵنــس وەربگــرێ ل
خــۆی .ئــەم خولقاندنــە بەئامێتــەی ,دوو ئەلکترۆنــی 
بــار دەهێنــرێ ; ئەلەکترۆنێــک وەک شــێواز  کیمــاوی 
ســەرکەوتنی  .تێکــرای  جــەوهەر  وەک  ئەلکترۆنێــک  و 
هونــەری  دەوتــرێ  پێــی  پرۆســەیەدا  لــەو  نووســەر 
کــردووە. بــەاڵم لــە دوواجــاردا دوای خۆێندنــەوە الی 

وەرگــر ئــەو خۆزگەیــە لــە زەهن دەمێنــێ کــە نووســەرەکە 
خوازیــاری بــووە. خۆزگــە کانیــش لــە لــە یــە ک لــە 
حــزەی پەرچەکــرداری جــێ و شــۆێن و ئیــدە و تەجرەبەی 
رابــوردووی نووســەرە کــە دەگــەڵ پەرچەکــرداری زەهنیــدا 
لــە  دەبێ،کــە  گەاڵڵــە  نووســین  بــۆ  ئیــلهام  وەک 
دواشــیکردنەوەدا دەبینیــن  ئــەو نووســەرە پاشــماوە و 
کانزاکانــی ئــەو زەمەنــە و , ئــەو جێــگا و شــۆینەی کاری 
خــۆی و تەجروبەکانــی لەخــۆ گرتــووە .یانــی هونەرێــک 
ســەرووی واقــع لــە راســتیدا بوونــی نییــە .شــتێک بوونــی 
هەیــە خۆزگەکانــە ئەویــش خۆزگەیەکــە یــان ڕووخێنــەرە 
یــان خۆزگەیەکــە ئــاوەدان هێنــەرە. هەرچیــە کیــان بــێ 
وەرگــر بــە حوکمــی بــە هەنگویــن کردنــی ئــەو مەتنــە 
پاڵەوانــی  وەک  ئەویــش  هیوایــە  .بــەو  وەریدەگــرێ 
یــان  دەرووخێنــێ   خــۆی  بــژئ  نووســینە  ئــەو  نــاو 
خــۆی ئــاوەدان دەکاتــەوە .ئەویــش وابــە ســتەیە بــەو 
رێــرەوەی نووســەرەکە دەیهە وێ لەقیــەم ئاراســتەی بــکا 
.کام قییــەم ، وێرانکــردن یــان ئاوەدانــی ؟ ســەرەڕای 
جووانــی خولقاندنەکــە ، لەئاخــردا ئاراســتەکردنەکە بــۆ 

ژیانکــردوو و چــۆن ببینــە لەژیــان.

ــدواڵ  ــاعیر عەب ــەر و ش ــی نووس ــی(، کتێب ــەرێکی یاخی ــق و تێکۆش ــاعیرێکی ئاش ــی ش ــی )حەمەزەک کتێب
سڵێمان)مەشــخەڵ(ە، کــە ئــەم هەفتەیــە لەچــاپ هاتــە دەر و بەقەبــارەی ٤٥١ الپــەڕە و بەچــاپ و 
ــەڕووی  ــە ب ــەوەی دەروازەیەک ــە کردن ــەم کتێب ــتان. ئ ــی کوردس ــە کتێبخانەکان ــەوە کەوت ــی جوان دزاینێک
شــاعیرێتی و هەڵســوڕانی سیاســیی و مارکسیســتیی حەمەزەکــی شــاعیر کــە نزیــک بــە دوو دەیەیــە مــەرگ 
ــەوەی ســەرجەم شــیعرەکانی حەمەزەکــی،  ــە باوکردن ــە ل ــەدا جگ ــەم کتێب ــردووە. ل ــۆ خــۆی ڕاپێچــی ک ب
لەهەمــان کاتیشــدا خوێندنەوەیەکــی ڕەخنەگرانــەی مارکسیستییشــە بــۆ جیهانــی شــیعری حەمەزەکــی و 
هەورەهــا ئاوەاڵکردنــەوەی دەرگای بیــرەوەری کەســوکار و هاوڕێیانــی حەمەزەکیشــە. میتۆدێــک کــە ئــەم 
کتێبــەی پــێ ئامادەکــراوە و نووســراوە بریتییــە لــە میتــۆدی ڕەخنــەی ئەدەبــی مارکسیســتیی. ڕەخنەیــەک 
کــە لەهەمــوو کات زیاتــر پێویســتە بگەڕێینــەوە ســەری و جیهانــی ئــەدەب و هونــەر و ئیســتاتیکای 

کــوردی پــێ هەڵبســەنگێنین.

کتێبی نوێ



6
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات ٢٠٢١ بانیژەی ئەدەب و کلتوورژمارە	١٣											تەموزی	

)بەیادی یەکی ئایار پێشكەشه به هاوڕێم شاعير 
و نووسەر ع س مه شخەڵ(

جەژنــى چــى جــەژن بــو ئێمــه نەهاتــووه جــەژن بــۆ ئەوانەيــه 
پاڵــى  لەمــاڵ  مانــگ  يەكــى  ئەکــەن.  فەرمــى  وادەوامــى 
لێئەدەنــەوه و مانگانــەى تــەواوى خۆشــيان وەرئەگــرن. وەڵــا 
باوكــم ڕاســت دەکەيــت بــا ئــەو ڕۆژه هەڵنەســى بــۆ ئيــش، 
بزانــه پێتــەوه ديــار ئەبــێ يــان نــا. مــام ســابير دواى ئــەوەى 
چاخانــەى  لــه  پــێ  دادەمــەزرێ،  چيمەنتــۆ  كارگــەى  لــه 
ئــەوەى  كرێــكاران  ناســراوەکەى  چاخانــه  نابــڕێ.  جەمــاڵ 
ــۆ  ــواران ب ــوو ئێ ــا، هەم ــەد ئاغ ــەقامى ئەحم ــووه سەرش كەوتب
ــكاران  ــه كرێ ــك ل ــان زۆرێ ــى داهاتووي ــى كارى ڕۆژان دابينكردن
گوێــى  و  دەدا  لــه جگەرەكــەى  كۆدەبوونــەوه، قومــى  لــەوێ 
ــرد.  ــەى نەدەك ــەو كرێكاران ــچ كام ل ــاى هي ــوو تەماش ــرا ب ڕادێ
كفتوگۆيــان بــوو لەســەر يەکــى مــارت ئاگايــان لەمــى بڕابــوو لــه 
ســووچێكى چاخانەكــه دانيشــتبوو و لــه تەبڵــە چينكــۆ قوپــاو 
و بەلغگرتووەکــەى بەردەمــى دەڕوانــى لەگــەڵ هــەر قســەی 
هەریەكــێ لــەو كرێكارانــه ڕەنگێكــى دەهێنــا و دەبــرد. دوو ســێ 
قوومــی لەســەر يــەك و توونــدى لەجەگەرەکەیــدا، ئەڵقــەى 
ــه و باقەیــەك لــه  ئاگــرى جگەرەکــەى گەيانــده ســەر فلترەك
دووکەڵــى خەســتى بەســەر ڕووى تەبلەكــەدا بــاوه پێكــرد. 
ــك لەپێــش  ــەرى جگەرەکــەى دوو مەتري هەســتايه ســەرپێ فلت
هەنــگاوه تووندەكانيیــەوه غلــۆر بــووه. لــەدوا ڕۆژەكانــى مانگــى 
كارگــەى  بەڕێوەبــەرى  لەگــەڵ  شــنايەتيم  ئــا  بــوو  نيســان 
ــه زانكــۆ.  ــۆ كاتــى خوێندكاريمــان ل ــەوه ب ــۆدا دەگەڕای چيمەنت
چەنــد جارێــك لەالیــەن دەســەاڵتى بەعــس دەستبەســەر و ئــه 
شــكەنجه دەدرا. ئێوارەیەكيــان بــه ســەر و ســەكوتێكى شــێوا و 
بێــزار و ڕەنگپەڕيــوەوه گەڕايــەوه بەشــى ناوخۆيــى. ئێوارەيەكــى 
زۆر ســارد بەفــر شــاخى گوێــژەى داپۆشــیبوو، زمانــى لەگــۆ 
چووبــوو. خــۆی بەســەر قەڕەوێڵەکەيــدا كێشــا و لەســەريەك 
چەمۆڵــەى لەخــۆى دەنــا. وەكــو ڕاهاتبوويــن بەزمانێكى عەرەبى 
و كــوردى تێكــەڵ وتمــان : كاك ســالم ســەرما ئــەوه ئەهێنێــت 
ڕقــت لەخــۆت بێتــەوه؟ ئێمــەش كاتــێ هاتيــن بــۆ باشــوور دەبــێ 
لەتــاوى گەرمــا تووشــى گەشــكه بيــن. بــه ســالمەوه چــوار كــەس 
بوويــن. دوو كەركووكــى و كوڕێكــى هەولێريمــان لەگــەڵ بــوو. 
هەمــوو بەیــەك ئاشــنا ببوويــن كەســى بەعســيمان تيــا نەبــوو. 
لەســەر پشــت بەڕاكشــاويیەوه مابــووەوه، هەنــدێ قســه و يــەك 
دوو هەناســەى هەڵكيشــا. لــه قســەكانى نەگەيشــتين. هــەر 
ســەرى بەمالوئــەوالى خۆيــدا دەهێنــا. هەرســێكمان پێكــەوه 
ــان زانيمــان دەڵــێ  ــەوه. ئەمجارەي ــرا لەتەنيشــتى خڕبووين خێ
بۆگــەن بــووم ڕووى خــۆم ڕەش كــرد. پاكانــەم لــه حزبــدا و بــۆ 
بەعــس ئیمــزام كــرد. لــەو ڕۆژانــەى نيســاندا بــۆ دامەزراندنــى 
كچێكــى ناســياو ســەردانيیەكى گارگــەم كــرد. بینیــم ســالم 
كرابــوو بــه بەڕێوەبــەر بــه جلێكــى زەيتونــى و ورگێكــى زلــەوه 
بەشــێوەیەك زۆر جيــاواز لــەو ســالمه ڕەقهەاڵتــووه بااڵبــەرزەى 
زانكــۆ تــەواو ڕووخساريشــى گــۆڕا بــوو، تەنهــا ئــەوەى كەتيایــد 
ــەك  ــان بەی ــا چاوم ــرد ي ــەردانيم دەك ــارێ س ــوو هەرج نەگۆڕاب
ــواره  ــەو ئێ ــه گەرمــى پێشــوازى لێدەكــردم وەكــو ئ دەکــەوت، ب
دەهاتــەوه  بەخۆيــدا  خێــرا  بــەاڵم  دەپــەڕى  ڕەنگــى  ســارده 
لەپشــت مێزەکــەوه دانيشــتبوو، منيــش بەســەر كورســیيەکەى 
تەنيشــتیيەوه بــووم جاربەجــارێ بــاى ئــەو كۆتــا ڕۆژانــەى 
بەهــار بۆنــى مــاده كيميايیەكانــى كارگــەى دەدا بــه لوتمانــدا. 
چامــان دەخــوارده و پێدەكەنيــن لەودەمــەدا وەكــو قەرزێكــم الى 
ــەوه  ــدا هاتبێت ــاتەدا بەيادي ــت، لەوس ــادى چووبێ ــه ي ــت، ل بێ
ــه ژوورەوه، داواى  ــەی هات ــدا و کارگوزارەک ــى لێ ــرا زەنگيك خێ
لێكــرد بانگــى مــام ســابير بــكات. پيشــتر مــام ســابيرم دى 
بــۆ  كارامەيــى  و  گورجوگۆڵــى  باســى  گەلــێ   ئەويــش  بــوو 

ــه بەدلەيەكــى شــينەوه هاتــه ژوورى  ــام ســابير ب ــووم. م كردب
دەكــرا.  بــەدى  تيــا  تەكانێكــى  هاتنەکــەى  بەرێوەبــەرەوه، 
ــه  ــر ل ــاوى پ ــه دوو چ ــەرى ب ــن و بەڕێوەب ــدا م ــەك كات ــه ي ل
پرســيارەوه بێــژا، لەگــەڵ ئەوەشــدا بەڕێــزەوه ســاوى لێكرديــن 
وەكــو بەردەوامیيــەك بــۆ زمانــى چاوەكانــى بــێ ڕاوەســتان خــۆى 
گەيانــده بەرامبــەرم نزيــك بــه ســووچەکەى تــرى مێزەكــه بــه 
بێدەنگــى و هــه ردوو دەســتەكانى بــه نووقــاوى پەنجەكانيیەوه 
شــۆڕ كــرده خــوارەوه ڕاوەســتا. ســالمى بەڕێوەبــەر پشــتى بــه 
ــى چــاو هەنــدێ لــه مــن ڕامــا. بــه  كورســیيەكەوەدا و بــه تيل
دەســتێكى ســينگى خــۆى خوورانــد و ڕووى لــه مــام ســابير كــرد 

ــى : و وت

كۆكردووتــەوه،  كرێــكارەكان  لەزۆربــەى  پــارەت  دوێنــێ   -
تەنانــەت هەنــدێ لــه فەرمــان بەرانيش بەدزيیەوه بەشــداريان 
كــردووه. عەمــۆ صابــر نازانــى بەبــێ ئــاگادارى ئێمــه و ليژنــەى 
چاودێــرى گارگــه بەرامبــەر ياســا بەرپرســيار دەبیــت. مــام 
ســابير بــه هەمــان ڕاوەســتانى خۆيــەوه بەبێمنەتییــەوە وتــى : 

+بەڵێ باش دەزانم.

 سالمى هاوڕێم وتى:

- بــەاڵم ســزاكەى قــوورس دەبێــت گــەر هاتــوو خرايــه قالبــى 
كارێكــى نهێنيیــەوه.

 مام سابير به دەنگێكى زواڵڵەوه وتى 

+ ئوســتاز قالبــى چــی؟ ئــەی يەكــى ئايــار جەژنێكــى فەرمــی 
نيیــه؟ مــن ئەمســاڵ كارێكــى باشــە دەكــەم خــوا و پێغەمبەريــش 
پێيانخۆشــه. ئێمــەى كرێــكارى دەوڵــەت لەمــاڵ پشــوو دەدەيــن، 
بــەاڵم کرێکارانــی ئەحمــەد ئاغــا دەبێــت لــه جەژنــى خۆشــياندا 
هــەر كار بكــەن. لــەو ڕۆژەدا هــەر كرێكارێكــم تــووش بــوو 
لــه كاردا، ڕۆژانەيەكــى دەدەمــێ. منيــش هيــچ نيەتێكــى تــرم 
نيیــه. خراپــم كــردووه جەنــاب؟ بەڕێوەبــەر دەســتى بەســەر 

ســينگیيەوه هەرمابــوو و وتــى :

- مــام صابــر ئەمــه ياســايه، كاركــەت بەبــاش لــه قەڵــەم 
ــەم جــۆره  ــت. ئ ــى خێريشــت هەبێ ــده نيیەت ــت، هەرچەن نادرێ
ناشــبێت  پێنادرێــت.  ڕێگــەى  شــێوەيەك  بەهيــچ  كارانــه 

بكەيتــەوه. دووبــارەى 

تاكــو  كــرد  منــى  چاوەكانــى  تەماشــايەكى  بەڕێوەبــەر   
شــتێكم  هەڵبڕیيــەوه  ســەرى  هێنــا.  پهنجەكانمــى  ئاســتى 
بــوو  خێــرا  پەڕينێكــى  ڕەنــگ  خوێنــدەوه  ڕووخســاريدا  لــه 
لەچوارچێــوەى چاوەڕوانــى ئافەرينێــك بێت لــه منەوه يادەوەرى 
ڕۆژه ســاردەكەى شــارى ســولەيمانى و پاكانەکــەى لــه حيزبــى 
شــيوعى عێراقــى لەژێــر زەبــرى توونــد و تۆقينــەرى بەعــس و 
ژيانــى لــه يــەك دڵنيابوونــى چــوار ســاڵى هاوڕێیەتــى زانكــۆ 
ناســينى ناخــى يەكتــر و كومەڵــێ شــتى ناســكى بــه يــادم 
هێنايــەوه ســالمم هــەر خــۆش دەويســت لەوســاتەدا مــام ســابير 
ــدا  ــەوەى ســالم بەســەر خۆي ــۆ ئ ــوو ب ژوورەكــەى بەجێهێشــت ب
زاڵبێتــەوه گەيشــتبووه الى پــه نجەرەكــه لــه كرێكارەكانــى 
دەڕوانــى چــۆن مــام ســابير يەخــەى يەكێكيانــى گرتــووه وا پــڕ 
جنێــوى دەكات هــا هــا ســالمى هاوڕێــم دەســتى بــه پێكەنيــن 
كــرد ئــاى عەمــۆ صابــر بــاش دەزانــى كــێ ڕاپۆرتــى لەدەســتى 

داوه.

محەمەد ئەحمەد حەسەن

نووسینی : پێشڕەو محەمەد

دەروازە
و  تراوماتیــك  ئەڵمانیــای  جەنــگ،  پــاش  ئەڵمانیــای 
ئەڵمانیــای پاشــماوەى جەنــگ بــوو، ئەڵمانیــای دابەشــبوو 
بەســەر هــەردوو بلۆكــی ســۆڤێت و ئەمریــكا بــوو. لــە الیەكــەوە 
بەســەر  بــوو  بااڵدەســت  ستالینیســتیی،  ئایدیۆلۆژیــای 
ــای  ــدا، لەالكــەى دیكــەوە، ئایدیۆلۆژی ــای خۆرهەاڵتی ئەڵمانی
بــازاڕی ئــازاد، و لەهەمانكاتــدا كۆنزەرڤاتیڤــەكان حوكمــڕان 
نەبــوو،  پــاك  زۆر  كۆنزەرڤاتیڤەكانیــش  پێشــینەى  بــوون، 
بــۆ نموونــە كۆنــراد ئادنــاوەر، لــە ١٩٣٣ ئەندامــی پارتــی 
سێنتەریســتی كاتۆلیــك بــوو، بەدەنگــی ئــەوان هیتلــەر توانــی 

لــەو  جگــە  پێكبێنێــت،  پەرلەمانیــی  زۆرینــەى   ١٩٣٣ لــە 
ئەندامــە بااڵیانــەى دیكــە كــە پاشــان هاتــن هــەردوو حزبــی 
"یەكێتیــی دیموكراتیــی مەســیحیی" و "یەكێتیــی كۆمەاڵیەتیــی 

مەســیحیی باڤاریا"یــان پێكهێنــا. 

بــۆی  و  ڕەنــگ  نــاوەدا،  لــەو  مێــژوو  ڕەوتــی  نووســینەوەى 
كــە  ئــەوەدا  لەگــەڵ  وەرگرتــەوە،  كۆنزەرڤاتیڤــی  دووبــارە 
نەیاندەزانــی  ئەڵمانییــەكان  بــوو،  تراوماتیــك  ئەڵمانیــا 
كەچــی  بكــەن،  نازیــزم  و  هیتلــەر  پاشــماوەى  لــە  چــی 
پرۆفیســۆرانی زانكۆ و مێژوونووســان و لەوالشــەوە هونەرمەند 
و ســینەماكاران، خەریكــی نۆرمەالیزكــردن و ئاســاییكردنەوەى 
نازییەكانــدا،  لەبندەســتی  بــوون  ئەڵمانــەكان  ژیانــی 
وەك  نازییــەكان،  بندەســتی  كۆمەڵــگای  پیشــاندانی  واتــا 

ئاســایی.  كۆمەڵگایەكــی 

ئــەم فیلمــە كــە باســی یەكێــك لــە پاڵەوانــەكان دەكات، كــە 
بەتاقــی تەنهــا پالنــی تیرۆركردنــی هیتلــەر و ســەرجەمی 
ئــەم  ســەرجەمی  ئیلســە،  گیــۆرگ  داڕشــت،  پلەبااڵكانــی 
ــی  ــەدا. بەكورتی ــەم فیلم ــەر ئ ــتە بەس ــە بااڵدەس ئایدیۆلۆژیای

لێــرەدا باســی دەكــەم. 

گیۆرگ كە دارتاشێكی گوندی شڤاب بوو، لە ڕۆژی 
٨ی نۆڤەمبەری ١٩٣٩، هەوڵی تیرۆركردنی هیتلەری 
دا لەڕێگای دانانی قونبەلە لە هۆڵی بیرەسازیی 
هاوواڵتیان]١[ لە میونشن. فیلمەكە ناونراوە ١٣ 

دەقە، واتا تەنها ١٣ دەقە هیتلەر زووتر هۆڵەكەى 
بەجێهێشتبوو، بۆیە نەبووە ئامانجی ئۆپەراسیۆنەكە. 
بەپێچەوانەى هەوڵەكەى دیكە، بزووتنەوەى گوڵی 
سپی یان بازنەیەكی كۆنزەرڤاتیڤ لەدەوری كاوس 
فۆن شتاوفنبێرگ، ئەفسەرێكی سەربازیی، كە لە 
٢٠ی تەممووزی ١٩٤٤ هەوڵی تیرۆركردنی هیتلەری 
دا، هەوڵەكەى گیۆرگ بۆ چەندین دەیە بە بزری و 
شاراوەیی مایەوە و بەهیچ شێوەیەك باسنەكرا. هەوڵ 
و نەیارێتییەكەى گیۆرگ دژی هیتلەر لە خوارەوەى 
كۆمەڵگاوە هاتبوو، لەژینگەیەكی كرێكاریی و كاری 

دەستیی بچووكەوە سەرچاوەى گرتبوو. 

كاریكاتێر و كۆمیدیا
ئۆلیڤــەر  دەرهێنانــی  لــە  دەقیقــە،   ١٣ فیلمــی  خەســڵەتی 
هیرشــبیگڵ، هەڵگــڕی چەنــد ناكۆكییەكی هاوبەشــی كڵێشــەییە 
دەرهێنــەری  نازییــەكان.  بندەســتی  ئەڵمانیــای  دەربــارەى 
یەكپارچەییەكــی  نازییــەكان  دیكتاتۆرییەتــی  فیلمەكــە 
و  شــێت  ڕابــەرە  كــە  نــادات،  پیشــان  بــەدەر  لەشكســت 
واتــا  دەپەرســترا.  خەڵكییــەوە  لەالیــەن  ئینســانخۆرەكەی 
جــۆش و خرۆشــی خەڵــك بــۆ هیتلــەر لــەم فیلمــەدا بەتــەواوی 
بــزرە. تەنهــا بەماوەیەكــی كــەم دوای دەســتپێكردنی جەنــگ 
لــە ١٩٣٩، هیتلــەر زیاتــر و زیاتــر كەلــەڕەق و دڕندەتــر 

دەردەكەوێــت. 

لێپێچینــەوە لــە ئیلســە بــەو دەرەنجامــەدا دەڕوات كــە ئــەو 
بەتەنهــا ئــەم كارەى نەكــردووە. هەرچەنــد ئــەو زیاتــر جەخــت 
دەكاتــەوە كــە تەنهایــە، زۆر دڕندانەتــر ئەشــكەنجەى دەدەن. 

ئەمــڕۆ هەمــوو بەڵگەنامــەكان بەگشــتیی قبوڵیــان كــردووە 
كــە ئیلســە بەتەنهــا بــووە. بــەاڵم بەپێچەوانــەى فیلمەكانــی: 
ــە. دوو  ــەر ئێرل ــی ڕاین ــە دەرهێنان ــوژ ١٩٦٩]٢[، ل ــەک : بك ی
: گیــۆرگ ئیلســە-یەكێك لــە ئەڵمانیــاوە]٣[ )كــە لەئاســتی 
لــە  ناســراوە(،   ،١٩٨٩ دەقیقــە،  حــەوت  بــە  جیهانیــدا 
دەرهێنــان و ڕۆڵگێڕانــی كاوس ماریــا برانــداوەر، فیلمەكــەى 
هیرشــبیگڵ پێشــنیاری ئــەوە دەكات كــە ئیلســە لەڕۆحیەتــی 
خۆیــدا بەتەنهــا نەبــووە. پێدەچێــت تیۆرییەكانــی ڕەگــەزی 
ژینگەكــەى  لــە  گەورەیــان  كاریگەرییەكــی  ناسیۆنالیســتیی 
ئــەودا نەبووبێــت. پێكهاتــەى دەســەاڵتی نــوێ فۆرمگەلێكــی 
بــە  پێویســتی  كــە  وەرگــرت،  زیاتــری  پراگماتیكتــری 
نێــوان  ڕووبەڕووبوونــەوەى  لەفۆرمــی  دیكــە  ڕەهەندێكــی 
نازییــەكان و ئەندامانــی پارتــی كۆمۆنیســتی ئەڵمانیــا دەبێت. 

وێنەكانــی دەرهێنــەری فیلمەكــە ســەبارەت بــە پیشــاندانی 
بــۆ  ئەشــكەنجەى جولەكــەكان، خــۆى كێشەســازە.  ئــازار و 
نموونــە تەنانــەت پیشــاندانی كەمــی ئــازار و ئەشــكەنجەى 
فیلمەكــەى  لەكاتێكــدا  كاریكاتۆریانەیــە.  زۆر  جولەكــەكان 
برانــداوەر جەخــت لەســەر دانیشــتنی تەمــەڵ و تەوەزەالنــەى 
پەنجەرەكانیانــەوە  لــە  كــە  دەكانــەوە  ئەڵمانیــی  خەڵكــی 
ســەیری ئازار و ئەشــكەنجەدانی وەحشــیگەرییانەى جولەكەكان 
ــەكان  ــە ئەشــكەنجەی جولەك ــی  ١٣دەقیق ــەاڵم فیلم ــەن، ب دەك
نازییــەكان  بەهۆیــەوە  كــە  دەدات  پیشــان  ئامرازێــك  وەك 
الو  ژنێكــی  باوبكەنــەوە.  دڵەڕاوكــێ  و  تــرس  دەیانەوێــت 
ــاو  ــووە لەن ــەدا هەب ــەڵ پیاوێكــی جولەك ــی لەگ ــە پەیوەندی ك
شــارۆچكەكەدا، لەســەر كورســییەك دانیشــێندراوە و دەســتی 
بەســتراوەتەوە. هــەر ئەوەنــدە. بەبــێ ئــەوەى بزانیــن، ئایــا 
ســزای ئــەم كچــە چییــە و وەحشــیگەرایی نازییــەكان بەرانبــەر 

ــووە.  ــۆن ب ــەكان چ ــە جولەك ب

ڕۆتینی ژیانی ڕۆژانە
گیــۆرگ،  لــە  لێپێچینــەوە  و  لێپرســینەوە  نموونــە،  بــۆ 
ئینســانیانە  زۆر  ئەفســەرەوە،  نیبــەی  لەالیــەن  بەتایبــەت 
لەالیــەن  ئەشــكەنجەدانی،  ســەرەڕای  دەردەكەوێــت، 
ئەفســەران و لێكۆڵــەران و پشــكنەرانی دیكــەوە، بــەاڵم نێبــە 
نەرمونیانــە. دەرهێنــەری فیلمەكــە، بۆیــە، ڕەتــی دەكاتــەوە، 
قەرەقــۆز  و  دڕنــدە  وەك  بەئاســانی  نازییــەكان  و  هیتلــەر 
نیشــان بــدات، بــەاڵم دەســتدەكات بــە نیشــاندانی ڕۆتینــی 
ژیانــی ڕۆژانــەى دیكتاتۆرییــەت، كــە لەالیەكــەوە بەڕادەیــەك 
ڕوولەزیــاد،  بەشــێوەیەكی  دیكــەوە،  لەالكــەى  و  گەنــدەڵ 
ــۆ كچــان دەخاتــەڕوو. عەشــق  ــەك ب خۆشــیرینكردنی كوڕژیگەی
ــی  ــیقا، جوانی ــیی، ســەما و مۆس و جــۆش و خــرۆش و مەینۆش
ــی  ــی، تێمەكان ــی و فرەی ــی، ڕەنگاوڕەنگی سروشــت، و ڕووناكی
دیكــەى فیلمەكــەن، كــە لەڕاســتیدا ئــەم دیگایــە ڕێــك لــە 
لەبندەســتی  ژیــان  ئاســاییكردنەوەى  و  نۆرمالیزەكــردن 

هاتــووە. نازییەكانــەوە 

ستایشكردنی ئەڵمانیای هیتلەریی
لــە فیلمەكــەدا وادەردەكەوێــت، كــە هــەر گوندێــك بەڵێنــی 
جــادەى قیــڕ، ڕووناكیــی و كارەبــا و ڕادیــۆی بــۆ هــەر ماڵێــك 
پێــدراوە. ســینەما دەچێتــە هەرێمەكانــەوە، خەڵــك بەبــێ 

تكــت و بەخۆڕایــی دەتوانێــت فیلــم ببینێــت. ئەمــەش دەســەاڵتی 
بەرهەمهێنەرانــەى پیشەســازیی ئەڵمانیــی پیشــان دەدات، كــە 
وادەردەكەوێــت هــەردەم ژیــان بەرەوباشــتربوون دەچێــت و ژیــان 
و هەلومەرجــی كرێكارانــی ئەڵمانیــی دەگاتــە پلەیەكی ئێجگار 
گرنــگ. بــەاڵم هــەر بەزوویــی دەكرێــت بینــەر تێبینیــی بــكات 
كــە ئەمانــە وێنەگەلــی پیشەســازیی چەكســازیی ئەڵمانیــن 
نــەك ژیــان. و هاوشــێوەى ئیلســە، لــە فیلمەكــەدا، ملیۆنــان 
كرێــكار لــەو ســەردەمەدا دەیانتوانــی دەستنیشــانی بكــەن كــە 

لەبندەســتی هیتلــەردا هەمــوو شــتێك خراپتــر دەبێــت. 

لە فیلمەكەدا، چاوەكانی ئیلسە زیاتر و زیاتر بەهۆى 
ژیان لەبندەستی فاشیزمەوە دەكرێنەوە. دەتوانین 

بڵێین لەم فیلمەدا بەپێچەوانەى زۆرێك لە فیملەكانی 
دیكە، و زۆرێك لەمێژوونووسان و هونەرمەندانی 

ئەڵمانیای خۆرئاوایی، دوای جەنگ، كرێكاران وەك 
خەڵكانی كۆنەپارێز و دواكەوتوو پیشان نادرێن. 
ئەمەش وادەكات كە پەیوەندیی ئیلسە بە پارتی 
كۆمۆنیستی ئەڵمانییەوە زیاتر ببێت، كە هەتا 

ئەمڕۆش بەتەواویی فەرامۆش كراوە. ئەگەرچی لە 
فیلمەكەشدا ئەم خاڵە پیشان دراوە كە ئیلسە دەنگ بۆ 
پارتی كۆمۆنیست دەدات و لەسەر دیواریش دەینووسن، 
بەاڵم گیۆرگ خۆی ئەندامی "كۆمەڵەى خەباتگێڕانی 

بەرەى سوور"]٤[ بوو بەاڵم هەرگیز نەببوو بە ئەندامی 
پارتی كۆمۆنیست. بەاڵم لەم ڕووەشەوە، بەگشتیی، 
فیلمەكە، وەك كەسێكی بێباك بەرانبەر بە چاالكیی 

سیاسیی، گیۆرگ پیشان دەدات. 
لــە  نازییــەكان،  بەڵگەنامــەى  لــە  دیكــەوە،  لەالیەكــی 
ــەوە تــا ١٩٤٥، واتــا  ــە ١٩٣٩ـ ــی ئیلســە ل ــی لێدوان تۆماركردن
ئیلســە  گیــۆرگ  كــە  تۆماركــراوە،  ئــەوە  كوشــتنی،  ســاڵی 
هەمیشــە دووبــارەى كردۆتــەوە: بۆیــە ئــەم كارەم كــرد تــا 
بــەاڵم  بكــەم،  ڕزگار  هیتلــەر  دێوەزمــەى  لەدەســتی  جیهــان 
هەمــوو فیلمەكــە جەخــت لەســەر ئــەوە دەكاتــەوە، كــە گیــۆرگ 
دەڵێــت هیتلــەر خراپــە بــۆ ئەڵمانیــا. لێــرەوە دەردەكەوێــت 
كــە ڕەهەنــدی جیهانیــی لــە ئیلســە دەســتێنێتەوە و بەرگێكــی 
ئەڵمانیانــەى  نیشــتمانپەروەریی  و  ناسیۆنالیســتیی  تــەواو 
پێدەبەخشــێت، واتــا ئەوانــەى جگــە لــە ئەڵمانیــا، لەخەمــی 
خــۆى  فیلمەكــە  لەكاتێكــدا  نیــن،  دیكــەدا  شــوێنێكی  هیــچ 
دیمەنێكــی  لــە  و  خۆیــدا  لەگــەڵ  ناكۆكییــەوە  دەكەوێتــە 
ســەرەتای فیلمەكــەدا، چاالكوانــەكان، بــە گیۆرگ ئیلسەشــەوە، 
ســرودی ئەنتەرناســیۆنال دەچــڕن، كاتێــك لــە چاالكییــەك 

پاســكیلەكانیانەوەن.  بەســەر  و  دەگەڕێنــەوە 

ژێدەرەکان :

Bürgerbräukeller )1

Der Attentäter )2

 Georg Elser-Einer aus Deutschland )3

Roter Frontkämpferbund  )4

 ٢٠٢١/٧/١ کەرکووک 

ئــەوا  ئافرانــد  شــەرى  بــه  دەڵێــن  وەك  خــودا 
)*( کەســایەتی  ئەدیبانیــش 

هەر  ڕۆژە  ئــەو  کارکردنەکــەدا،  ژووری  لــە   
هەردووکمــان بوویــن. ئــەو خۆبەخــش و مــن کارمەنــد 
.کراســێکی ڕەشــی پۆشــیبوو؛ لــە بــەر پانــی ســنگی 
ئــەم  بــەاڵم  بردبــوو،  واوە  زۆر  ڕەشــییەکەی  پانــی 
شــانەکانی  بــۆ  ســپی  لەچکێکــی  دووچەتــر  وەک 
هەڵدابــوو .کــە ســنگی و ڕەشــی کراســەکەی ڕوونتــر 
ــد. دوواتــر ســەرێک هەم پــر ســەودا و هەم  دەیاننوان
لەڕێــگای  میشــە  هە  چاوەکانیشــی  تەلیســماویی،  
دووڕیــان ئەڕوانــێ . هە رتیشــکێک بەرچــاوی کەوتبــا 
،ئاونگــی نــاو چاوەکانــی دەیکــرد بــە شــەبەنگێک لــە 
ڕەنگەکانــی تێــر نابــووی . دەموچاوپانێــک لەمــس 
ڕەنگــی دەکــرد. لێوەکانــی بــە بزەیەکــی هەمیشــەیی 
خامــۆش  .کپییەکــی  دەکــرد  ڕازاوەتــر  ،دەموچــاوی 
پێــش هەڵکردنــی زریانێــک تێکــرا ئــەم ئارایشــتەی 
لــەو دەنوانــد قســەیەکم ئاراســتەی کــرد بــۆ هەژانــی 
هەمــوو جەســتەی تــا مــن وشــەیەک لــەو ببیســتم . 
ئــەو تــەنها بــە ئەرێیــەک شــۆێنەکەی خــۆی گــۆڕی و 
لەئاســتم دانیشــت.  بزەکــەی لەتەنافــی چاوەڕوانیــدا 
ــە ئەویــش وەک  ــرد و ن ــن قســەم ک ــە م هەڵخســت . ن
بلێــی هە ردووکمــان ئەهلــی کپیــی و دووانی هەســتەکان 
بیــن . مــن ئــە وم جێهێشــت و ئەویــش مــن. مــن 
ــی هەمیشــەيی  ــگای دوور و بزەیەک ــۆ نی ــەوە ب لێکمدای
لــە الشــەی ئــەم ڕەشپۆشــەدا هەیــە؟ هەرچەنــد دەمزانی 

ســێیانەی تــرس و نــەداری و جــەهل، ئینســان یــان بــە 
ــەم  ــەو دۆزەخــەدا ل ــەم ل ــان بێدەنــگ. ئ گــورک دەکات ی
ــوو  ــی هەڵبژاردب ــان جــارێ بێدەنگ ــە ژی ــەدا ب نائومێدیی
،بێدەنگییــەک بەنهێنــی و ڕازەوە بەخــۆی دەوت : هەمــوو 
دونیــا پــر بــێ لــە تاڵــی، مــن ژیــان بــە شــیرینی و 
ــە  ــردەوە وەک ل ــم ک ــن بانگ ــەم . م ــە ڕێدەک ــدەوە ب ئومێ
ڕاژەنینــی بێشــەکەی خەیاڵــی دابــێ ســەر پۆشــەکەی 
شــانی دەســت دایــێ و بینیــم فرمێســکەکانی دەســڕێ، 
وەک ئــەوەی لــە کیمیــای لێکدانــەوەی خەیاڵــی منــدا 
تــازە دەســتی هەڵگرتبــێ . ڕووی تێکــردم : دەزانــم تــۆ 
زۆر لەخەمــی ئێمــەدای؛ ناتــەوێ کــە ســایەتیمان هە ر 
نمایشــی الشــە بــێ، ئــەو کــە ســایەتییەی کــە ســی ســاڵە 
ــە  ــام ب ــدا ت ــە کار و بەرهەم ــاوە ، ل ــتمان هێن ــە دەس ب
ژیــان بــدا، بــەاڵم بەداخــەوە ئــەوان لەســۆراخی بــەهای 
بــەهای  لــە ســۆراخی  کــووا  پــارە و کارگەکەیانــدان. 
بەشــەر ؟ کــە کارم دەســت نەکــەوێ دەبــێ ئیتــر ژنــی 
ــەی  ــێ کۆیل ــوو دەب ــش ب ــەوە کاری ــورە ئ ــم، ک ــک ب پیاوێ
ئەمــڕۆ نــەهی ئــەوان بــی پیاوێــک هههه - قســەکەی 
درێــژەدا ، كــه تەنهــا لەنــاو نوێنــدا ژن ئەناســێ ، 
ــێ. ههه وەک ســمۆرە  ــش ب ــک چلێــس و چاوچنۆکی پیاوێ
هە زار ژنــی تریشــی لــە کــون شــاردبێتەوە .ئــەوان وەک 
خــۆر گــەاڵی گیــا ناخۆینــەوە . ئــەوان وەک چۆلەکــە 
پــەڕاوی گــوڵ ناخوێننــەوە. دیســانەوە گریــا ئەمجــار 
گریانێکــی پــڕ ئاگــراوی لەپــم بــۆ دەمووچــاوی بــرد 
فرمێســکەکانی ئەڕژانــدە نــاو لەپمــەوە کــە هااڵوێکــی 
دۆزەخــی لێدەهــات. هاتــم دەســتم بهێنمــەوە لــەو بــارە 
ســووتێنەرە بــە دەســتی توونــد دەســتی گرتــم دەســتم 
نايــه نــاو قژەکانییــەوە کــە لــە پەلکــی ئاگرینــی دەکرد. 

ویســتم بیالوێنمــەوە، نــا. قســەکەی دڵــی خۆیــم پێوتەوە 
ژیــان بــا تاڵیــش بــێ، مــن بــە شــیرینی و ئومێــدەوە 
،بابرینــدار  ناڵێــی  وا  خــۆت  ئــەی  دەکــەم.  بەرێــی 
ئاســکی  دونیایــە  لــەم  شــت  جوانترییــن   ، کرابێتیــن 
برینــدارە. دەبــێ شــەڕ کەیــن لەگــەڵ هەمــوو شــتێک 
ــن،  ــە خاچیــش درای ــە ل ــەکان دە شــکێنێ  ک ــه جوانیی ك
دەبینــە هاوشــانی مەســیح . کــە وام وت ســەری هەڵبــری 

و دەمــی هەڵهێنــا :

- چــۆن زانیــت مــن بوومەتــە مــە ســیح ؟ ملوانکەکــەی لــە 
نــاو ســنگی دەرهێنــا کــە هەر زنجیرەکــەی لەمنــەوە دیــار 
بــوو خاچەکــەی بــەرز نیشــان دام ؛ منیــش بزەیەکــم 

کــرد : 

+دەی مە سیحیش لەسەرشانی کارل مارکسە.

ــوو  ــی ب ــم ئەویــش حاڵ ڕوانیــم لــە ســەعاتەکەی مەچک
کــە کات درەنگــە، هات فرمێســکەکانی بســرێتە وە و 

ــی ــڕوا وت ب

_ ژن هەمیشــە فریشــتەیە. ئــەو ئــەم دەورانەیــە دەیــکا 
ــا  ــە دونی ــەیتان! ک ــوە ش ــتە هەم نی ــوە فریش ــە نی هەم ب

زاڵمــە دەســتی بــۆ فرمێســکەکانی بــرد وتــم :

+ تو خودا مە یسڕەوە. 

ــەکات پشــتی تێکــردم  ــم ئ ــن و جوان _ هەڵبــەت مرواری
و وتــی :

_ بــا لــە بــەر تــۆ وابــێ هەرچەنــد نامــەوێ الواز دیــار 

چیرۆک

بــم مــن دەبــێ ببمــە نۆتــە یــەک لــە ژێــی شــۆرش 
ــە  ــە ڕێمدای ــز ل ــادام ترســی برســێتی و ترســی هێ ،م
. هاتــم بلێــم کام شــۆرش ؟ ئــە و وەرســوڕا بــوو ، 
دەچــوو کپیەکــێ جێهێشــت ، کــە مــن ترســم لێنیشــت 
دەبــێ هە ڕەشــەکانی ئــەم ژنــە چــی بگەیەنــێ ؟ نیــگا 
دوور ڕوانیــن و بــزە هەمیشــەییەکەی دەبــێ رێگایــەک 
ــگا  ــەاڵم کام ڕێ ــەوە، ب ــە دڵیی ــا بێت ــان ن و ئومێدێکی
و کام ئومێــد؟ ئەمــە حەســرەتم بــوو دەگــەل مــرواری 
ئــەو فرمێســکانەی کەنەمبینیــن ، وەک ئــەوەی مــار 
ــە  ــام  کاتــێ دەرگام داخســت کــەس ن ــم م ــوەی داب پێ

ــوو..... ماب

)*( : کەڵکــم لــە شــیعرێکی ســوعاد ئالئەلســەباح 
وەرگرتــووە.

بەرزان بابەشێخ
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ــە  ــاهیدی هاتن ــە ش ــردوو، ئێم ــاڵی ڕاب ــێ س ــە دوو س  ل
لــە  و شۆڕشــگێرانەین  کرێکاریــی  ئەدەبێکــی  مەیدانــی 
کوردســتان، کــە قورســایی و کاریگەرییەکــەی بــە ڕوونــی 
هەســت پێدەکرێــت. دیــارە ئــەم پــارووەش بەئاســانی 
لەالیــەن نوووســەران و پارێزەرانــی ئەدەبــی نیولیبڕالیزم 
قــووت نادرێــت. بۆیــە لێــرە و لــەوێ دەکەونــە خــۆ و هیــچ 
دەرفەتێــک لەدەســت نــادەن کــە ژەهــری دژە شۆڕشــگێریی 
ــە چاوگێڕانێکــی  ــژن. ب ــان نەڕێ و دژە مارکسیســتیی خۆی
ــکاڵ  ــی ڕادی ــەر ئەدەب ــکردنە س ــی هێڕش ــرا  لەپانتای خێ
و شۆڕشــگێرانەی کرێکاریــی، گەلــێ وشــە و دەســتەواژەی 
بێبنەمــا و داتاشــروای دەســتی ئەدیبــان و نووســەرانی 
بەکارهێنانیــان،  لــە  ئامانــج  کــە  دەبینیــن  بــۆرژوازی 
لێدانــە لــە ئەدەبــی کرێکاریــی و کۆمۆنیســتیی. ) بــاوی 
ئەمجــۆرە ئەدەبــە نەمــاوە، ئــەدەب کرێکاریــی بوونــی 
ــە(  ــی شۆڕشــگێڕانە کوشــتنی ڕوحــی جوانیی ــە، ئەدەب نیی
و دوواترینیشــیان )تەشــبیهی گۆڕینــی کۆمەڵگــە و دونیــا 
و  قســەکەران  لەتێڕوانیینــی  خۆتەنگەتاوکــردن(.  بــە 
پارێزەرانــی لیبڕالیــزم و ئەدەبــی نیولیبــڕاڵ و نووســەرە 
دژە کرێکاریــی و کۆنەپەرســتەکانی، ئــەو ئەدەبــەی کــە 
بەتایبەتیــش  و  کۆمەڵگــە  هۆشــیارکردنەوەی  هەوڵــی 
چینــی کرێــکار دەدات بــۆ گۆڕینــی جیهانــی پــڕ لــە ســتەم 
و  نادادپــەروەری و نایەکســانی بــۆرژوازی، ئەدەبێکــە 
خــۆی تەنگەتاوکــردووە و پانتایــی ئازادیــی وەهمییەکــەی 
لەخۆیــدا بچووککردۆتــەوە.  ئــەم هێرشــەی پارێزەرانــی 
کۆنەخوازانــی نیــو لیبرالیــزم بــۆ ســەر ئەدەبــی کرێکاریــی 
گەرچــی نــوێ نییــە، بــەاڵم دووبــارە لێدانــەوەی ئــەم 
قەوانــەی ســواوانەی نیولیبڕالیــزم دوو ئاماژەمــان نیشــان 

دەدات:

یــەک : گەشــە و بەرەوپێشــچوونی ئەدەبــی ڕادیکاڵــی 
کرێکاریــی لــە کوردســتان و تــرس لــە چوونــە ســەری 

زیاتــری ئــەم ئەدەبــە. 

کۆنەپەرســتی  نوێنەرانــی  تەنگەتاوبوونــی   : دوو 
بەرەوپێشــچوونە. ئــەم  لەبەرامبــەر  نیولیبرالیــزم 

کــێ  پێشــەوە:   دێتــە  گرنگەکــە  پرســیارە  لێــرەدا 
تەنگەتــاو بــووە ؟ ئــەو نووســەر و ئەدیبــە لیبڕااڵنەی کە 
بــە بەرهەمەکانیــان تانــەی ســەرچاوی هۆشــیاربوونەوەی 
یــان  بــۆرژوازی،  ســتەمی  لــە  ڕزگاری  بــۆ  ئینســانن 
بــە  کــە  سۆشیالیســتانەی  و  رادیــکاڵ  نووســەر  ئــەو 
و  ســەنتراڵ  کردۆتــە  ئینســانیان  بەرهەمەکانیــان، 
ــەو  ــداری ل ــەوێ بەش ــینەکانیانەوە دەیان ــەی نووس لەڕێگ
دەبێتــە  کــە  بکــەن،  کرێــکار  کۆمەاڵیەتییــەی  شۆڕشــە 
هــۆی پســانی زنجیــری کۆیلەتــی ئینســان؟ ئەدیبــان و 
نووســەرانی ڕادیــکاڵ و سۆشیالیســت لــە ڕێگــەی ڕەخنــەی 
ئەدەبــی مارکسیســتییەوە لێبڕاوانــە تێدەکۆشــێت یەکــە 
یەکــە دەمامکەکانــی ســەر نووســینەکانی کۆنەخوازانــی 
ئەدیبانــەی  و  نووســەر  ئــەو  ببــات،  ال  نیولیبڕالیــزم 
وشــک  لــە  و  دەخــوارد  تەڕیــان  لــە  دوێنــێ  تــا  کــە 
ســەنگەرە  نێــوان  تەڕاتێنــی  خــۆری  ئیتــر  دەنووســتن 
ــی  ــن جارێک ــازە ناتوان ــوو. ت ــاوا ب ــان ئ چینایەتییەکانی
تــر بــە نووســینی دەقێــک، ســەرنجی شۆڕشــگێڕانەی چینی 
کرێــکاری کوردســتان بــەالی خۆیانــدا ڕابکێشــن و ئــەم 
مێــژووە ناشــیرین و هەڵوێســتە کۆنەپەرســتەی خۆیــان 
بشــارنەوە.رەخنەی ئەدەبــی مارکسیســتی لەمــڕۆ بــەدوا 
ئــەم کۆنەخوازانــەی نیولێبڕالیــزم  دروســت پۆترەیتــی 
مێــژوودا نمایشــیان دەکات. دەکێشــێت و لەپێشــانگای 

عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(

ئەدەب و خۆتەنگەتاوکردن

به خۆر بڵێن

منداڵه  بچكۆالنه كه م 

له ســوچێكى ژورى  ماڵــه  ســارد و 
نســرمه كه ماندا

چاوه ڕوانى,

تيشكه  زيوينه كانى ئه وه .

به به هار بڵێن

كچه  بچچكۆالنه كه مان،

چاوى له گوڵه كانى ده ستى ئه وه ـ

له ســه ر ته ختــى كراســه  ســاده كه ى 
بينه خشــێنێ.

به مانگ بڵێن،

دايه ،

ته واوماندوبوه ،

شه و هێنده  شه وه زه نگه ،

به رپێي خۆى نابينێ.

به  خۆشبه ختى بڵێن،

عه يامێكه  ،

لێمان ونه .

چاوه ڕوانى ده ستله مالنين.

به خۆرو

به هار و

مانگو

خۆشبه ختى بڵێن:

بۆئه وه ى،

ماڵ و ژورومان نسرم نه بێ.

ساڵ دوانزه  مانگ،

ته مه نى ئێمه  بێ به هار نه بێ.

شه و به بێ مانگ،

ژينمان به بێ خۆشي نه بێ.

چاوه ڕێ بن،

له گه ڵ كاروان كه وتوينه  ڕێ.

ئه و كاروانه ى،

هيچ به ربه ستێ،

نايوه ستێنێ.

شيعرى:  ئيبراهيم هه ورامانى

ئێمە هەموو 

ڕۆژە خۆشەکانمان سپارد 

بە متمانەی فریادڕەسێ و

 ئەو هەر .. نەهات ! 

ئاخ، لە نغرۆبوونێکی واش

 داخ لە هەڵپەی 

خنکاوێ بۆ .. پوش و پەاڵش!

 ئەم هەوارە ،

 هەر لەڕابوردوا دەژی 

بۆگەنــی  الشــەی  لــە  پــڕ   ، ڕابوردویــەك 
و شــانازییەکان 

 بخووری وەهمێکی زیندوو .. 

 بەخەمی ئەبەدیش  تـژی.

مەڕم دیوە .. باوەجو خۆ 

ئەودەمەی دەست بۆ نانی نێو 

گەرووی دەبرێ ، گازێ دەگرێ!

مرۆڤ .. ئەی تۆ ؟ 

 تەنانەت داڵەکەرخۆرە

 برسییەکانیش

 حەز بەچاوەڕوانی ناکەن ،

 بەدیار ئەم جەستە بێ گیانەی ، 

ئەمڕۆ ئێمە 

بە تۆپزی پێی دەڵێین .. ژیان!

 دوورو دژوار ، دەبینم ڕێ

 کاتێ گوتراو زیاتر دەبێ لە هەنگاو و 

کاتێ زمان ، 

زیاتر ماندوو دەبێ لە پێ !

شیعری : بەندی عەلی

 

١٢ی حوزەیرانی ٢٠٢١

چۆن بە تەنیایی لەدایکبووم

 بە تەنیاییش دەمرم

 سەرتاسەری ژیانم بە شێوەیەك 

بــوون، هــەر تەنیــا  لــە شــێوەکانی بیــر و 
بــووم

 دایك و باوکم زوو مردن 

برا یەكجار هەیە دوو جار نییە 

خوشك چوار جار هەیە هەشتجار نییە 

دایکــی  لــە  جیابوونەوەیشــم  هــۆی  بــە 
نــم کا ڵە منا

 پەیوەندیمان 

داکشــانی  و  هەڵکشــان  بــەردەوام 
ە و تــو و تێکە

 چونکــە لــە نــاو یــەك ماڵــدا پێکــەوە گــەورە 
نەبووین 

زۆر جار لە زمانی یەکدی تێناگەین

 ژنەکەیشم نزیکێکی دوور دوور و 

جارجار دوورێکی نزیکە

من سەالم محەمەد

 بێ نیشتیمان ، بێ یار ، بێ هاوڕێ

 بێ خوشك و برا

و  ڕاســتگۆیی  گــەورەم  هــەرە  تاوانــی   
بــوو خۆشەویســتی 

 کەچی لە لووتکە بەرزەکەوە

دۆڵــە  قوواڵیــی  بــۆ  پێوەنــام  پاڵیــان   
ن کا یکــە ر تا

 هێشتا هەرگیز ناڵەیەکم لێوە نەهاتووە

 بۆ بەختی خۆم نەگریاوم 

نە جگەرەیەك دەکێشم 

نە پێکێك هەڵدەدەم

 تــا ســییە نەفرەتییەکانــم هەناســە ســوارم 
نەکەن

 تەنیام ، بەاڵم 

عێراق و کوردستان و هەموو جیهان

 هەروەها بەشێکی زۆری 

گەردوونی بێکۆتایی سەرمیان کردووە 

بە شەقامی جمهوری لە کەرکووك

 بەرد هەڵدەیت ناکەوێتە سەر زەوی

 کێ بەرگەی ئەم قەرەباڵغیە دەگرێت

 کێ دەزانێ تەنیایی و تەنیابوون چین ؟

شیعری : سەالم محەمەد

لەوساتەوەی نەریتی داڕزیوی دژە ژنبوون و پیاوساالریی 

منی له تۆ دابڕیوه 

گه لێ جاران خەونم به تۆوه بینیوه 

وەكو هاوڕێ و هاوسەنگەری جاری جاران

پێكڕا ڕێگەی سەختی خەباتمان بڕیوه

تەمەنێكه به زۆرەملێ و دوور لە ویست و ئارەزوومان

به یاسای هەزاران ساڵه تۆیان له من کرد بە سەراب

ماچی دووری تۆیان لێکردم بە شەراب

هەرگیز هیچ كات وەكو ئەمشەو تۆم نەدیوه نزیک بیت لێم

  ئــای چ جــوان بــوو تــۆم دەبینــی بوویتــە بــە شــاجوانی 
نــاو جێــم 

پەلەیان بوو جێتبهێڵم دەستم لە دەستت بترازێ

ــن  ــوێ بگری ــی گ ــەی ماڵئاوای ــه دووا چرك ــای دەویســت، ل نەه
ــە خــەم و ڕازێ ل

 لێوەكانمان بنێینە سەر لێوی یەكتر تا دەتوانین

یــەك  لێــوی  ئاڵــی  ڕابــی  شــه  ماڵئاواییمانــا  ســاتی  لــه   
بخۆینــەوه 

ئەوسا هەر بەتاسەی ماچه سپییەكانی نێو خەونەوه

 به دڵێكی پڕله تامەزرۆیی عه شق

 به نیگایەكی قووڵەوه 

بەرەو سبەینێیەکی نوێ بەهەنگاوی شێلگیرانە بڕۆینەوە.

تاڤگە ئیبراهیم

لــە  ڕۆماننــووس  و  شــاعیر  فیرینگــی  کێنــث 
دایکبــووە.  لــە   ١٩٠٢ ســاڵی  تەممــوزی  ٢٨ی 
قەیرانــی  ســەردەمی  ناســراوی  شــاعیرێکی 
بــە  ســەر  و  باکــوور  ئەمریــکای  ئابــووری 
بزووتنــەوەی شــیعری پرۆلیتــاری ئەمریکییــە. 
لەنێــوان ســااڵنی ١٩٢٩ تــا ١٩٥٦ شــەش کتێبــی 
شــیعریی بــاو کــردەوە. باشــترین شــیعرەکانی لە 
کۆتایــی دەیــەی بیســتەکان و ســەرەتای دەیــەی 
نووسیوە.ســاڵی  رابــردوو  ســەدەی  ســییەکانی 
١٩٢٤ دەچێتــە شــاری نیویــۆرک، بەاڵم لە ســاڵی 
بــە نووســینی رۆمــان دەکات  ١٩٣٩ وە دەســت 
و کەمتــر شــیعر دەنووســێت. لەپــاڵ نووســینی 
دەیــان  ڕۆمــان  وحــەوت  کۆمەڵەشــیعر  شــەش 
ــۆ و ڕۆژنامەکانیــش دەنووســێت.  وتــار بــۆ ڕادی
پەیوەندییەکــی  ســەرەتاوە  لــە  هــەر  کینــث 
لەنێــو  و  هەبــووە  مارکســیزمەوە  بــە  قوڵــی 
ــووە ،  ــاالک ب ــکا چ ــی ئەمری ــەوەی چەپ بزووتن
ــکا  ــتی ئەمری ــی کۆمۆنیس ــی حیزب ــەالم ئەندام ب
نەبــووە. کینــث لــە چاوپێکەوتنێکــدا دەڵێــت 
شــیعرەکانمدا  لــە  ئەنقەســت  بــە  نامەوێــت   :
مارکسیســت بــم، مارکســیزم لــە ئەدەبــدا تەنهــا 
تــا ئــەو شــوێنەبە بەهایــە کــە نووســەر بتوانێــت 

تــا ڕادەی پێویســت ئیســتیعابی بــکات و پاشــان 
باکگراونــدی  لــە  بەشــێک  ببنــە  بپرنســپەکانی 
بیــری  نووســەر  کــە  ڕێگەیــەی  ئــەو  و  نووســەر 
پــێ دەکاتــەوە و هەســتی پێــدەکات و شــرۆڤەی 
و  شــیعریی  کتێبــی  هەشــت  کینــث  پێــدەکات.(. 
هەشــت ڕۆمــان و دوو کتێبــی لێکۆڵینــەوەی نووســیوە 
و تــا لــە ٢٦ ی حوزەیرانــی ســاڵی ١٩٦١ لــە شــاری 
نیویــۆرک بــۆ هەمیشــە ماڵئاوایــی لــە ئــەدەب و 

دەکات مارکســیزم 
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ئامادەکردن و وەرگێرانی : عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(

دەستپێک
ــی  ــیعری کەنەدی ــەوەی ش ــو بزووتن ــە نێ ــەوە و ڕۆچوون وردبوون
ئــەو  رادیکاڵەکانــی  شــاعیرە  لەســەر  هەڵوەســتەکردن  و 
ــۆ خوێنــەری کوردزمــان  ــەو بەرچاوڕوونییــە ب بزووتنەوەیــە، ئ
ــی  ــە جوانەکان دەڕەخســێنێت کــە بتوانێــت، گەوهــەری داهێنان
ئەدەبــی  بخوێنێتــەوە.  و  ببینێــت  بزووتنەوەیــە  ئــەو  نێــو 
ــتەم  ــەدەی بیس ــەرەتای س ــە س ــگێرانەی ل ــزم و شۆڕش ڕادیکاڵی
لــە کەنــەدا بەتایبەتــی لــە دەیــەی ســییەکان و چلەکانــدا 
گەیشــتە چڵەپۆپــە. ئــەو بزووتنــەوە ڕادیکاڵــە گەلــێ نووســەر 
ئەبراهــام  لەوانــە  دەرەوە  هێنایــە  ڕایدکاڵــی  ئەدیبــی  و 
ژمارەیــەک  و  لیڤســەی   دۆرثــی  و  بورتــن  جیــن  و  کڵیــن 
باوکــراوە و گۆڤــاری رادیــکاڵ و شۆڕشــگێرانە و هەروەهــا 
چەنــد یانــەی ڕۆشــنبیریی هاتنــە دامەزرانــدن و باوکردنــەوە. 
دۆرثــی الیڤســەی یەکێــک بــوو لــەو دەنگــە شــیعرییانەی لــەو 
ســەرەتایەدا بــە هێزێکــەوە هاتــە مەیــدان و کەوتــە چاالکــی 
هەمەجــۆری سیاســیی و ئەدەبیــی. بــۆ ئــەوەی دۆرثــی لیڤســەی 
بناســین، باشــترە لــە ســەرەتاوە ئاوڕێــک لــە بزووتنــەوەی 

شــیعری کەنەدیــی بدەینــەوە.

بزووتنەوەی شیعری کەنەدیی
بزووتنــەوەی شــیعر لــە واڵتــی کەنــەدا مێژووەکــەی دەگەڕێتەوە 
ــوەرە  ــەم کیش ــەرداگرتنی ئ ــت بەس ــەوە و دەس ــەرەتای دۆزین س
ــا.  ــا و فەرەنس ــەو کات بەریتانی ــزی ئ ــەردوو زلهێ ــەن ه لەالی
شــیعرە بەراییــەکان لــە ســەدەی حەڤــدە بەگشــتی لەالیــەن 
ئــەو کەســانەوە نووســراون کــە ســەردانی یــان گەشــتی ئــەم 
واڵتەیــان کــردووە و شــیعریان تیــا نووســیوە وەک یەکەمیــن 
بەرهــەم کــە بــاو کرابێتــەوە شــیعرێکی ڕۆبــەرت هەیمــەن بــوو 
لــە ســاڵی ١٦٢٨. بــەاڵم یەکەمیــن شــیعریی درێــژ لەمێــژووی 
واڵتــی کەنــەدا دەگەرێتــەوە بــۆ ســاڵی ١٨٢٥ کــە ئۆلیڤــەر 
گۆڵــد ســمیس نووســیویەتی و بــاوی کردۆتــەوە. ســەبارەت 
بــە کتێبــی شــیعریش یەکەمیــن کتێبــی شــیعری لــە کەنــەدا 
چــاپ و بــاو کرابێتــەوە کتێبــی "خاکــی خــەون"ی چارڵــس 
مەیــر بــوو کــە لــە ســاڵێ ١٨٦٨دا هاتــە بــاو کردنــەوە. هــەر 
لــە ســەدەی حەڤدەهــەم گروپــی "شــاعیرانی کۆنفیدراســیۆن" 
هاتــە دامەزرانــدن کــە ئەندامانــی گروپەکــە بریتــی بــوون 
لــە چارڵــس جــی دی ڕۆبەرتــس و ئارشــیبالند المپمــان و 
بلیــس کارمــەن و دونــکان کامبــڵ ســکات و ولیــەم ویلفرێــد 
کامبــڵ. لــە ســەرەتای ســەدەی بیستەمیشــدا بەتایبەتــی ســاڵی 
١٩٠٧ کتێبێکــی شــیعری شــاعیر ڕۆبــەرت ســێرڤس  چــاپ و 
ــوو و  ــدا ب ــۆ پەی ــە ڕەواجــی زۆری ب ــەم کتێب ــەوە. ئ ــاو کرای ب
زۆر بەناوبانــگ بــوو تەنانــەت لەســەدەی بیســتەم زیاتــر لــە 
ســێ ملیــۆن دانــەی لــێ فرۆشــرا. ئــەم ســەرکەوتنەی ڕۆبــەرت 
بــووە هاندانــی چەندیــن شــاعیری تــر لەوانــە تــۆم مەکڵنــس. 
گروپــی  بیســتەم  ســەدەی  ســییەکانی  و  بیســتەکان  دەیــەی 

مۆنتریــاڵ هاتــە دامەزرانــدن کــە لــە کۆمەڵــێ شــاعیری گەنــج 
پێکهاتبــوون لەوانــە ئــەی جــەی ئێــم ســمیس، ئــەی ئێــم 
کڵەیــن، ئێــف ئــاڕ ســکات کــە بوونــە هــۆی گەشــەپێدان و 
بــەرەو پێشــچوونی شــیعری مۆدێــرن لــە شــاری مۆنتریــاڵ)دووەم 
گەورەتریــن شــار لــە واڵتــی کەنــەدا ( . لــە شــاری تۆرۆنتــۆش 
پەرەپێدانــی  لــە  گێــرا  بەرچــاوی  ڕۆڵــی  لیڤســەی  دۆرســی 
بزووتنــەوەی شــیعر لــەو شــارە مەزنــەی کەنــەدا. هەروەهــا 
جگــە لــە پەرەپێــدان و دامەزراندنــی چاپخانــە و دەزگاکانــی 
چــاپ و باوکردنــەوە، گۆڤارەکانێــش توانیــان بەڕۆڵــی خۆیــان 
بــدەن لەوانــە  بــە بزووتنــەوەی شــیعری کەنەدیــی  تــەکان 
گۆڤــاری "شــیعری کەنەدیــی" کــە لــە ســاڵێ ١٩٣٥ لەالیــەن 
پراتــەوە هاتــە باوکردنــەوە. لە ناوەڕاســتی دەیەی ســییەکانی 
ســەدەی ڕابــردوو شــیعرەکانی ویڵســن ماکدۆناڵــد خوێنــەری 
بەبڕشــتیان هەبــوو. دوای جەنگــی جیهانــی دووەم جۆێکــی تــر 
لــە شــاعیران ســەریان هەڵــدا کــە بــۆ نوخبــە دەیــان نووســی، 
ئەمانیــش جەیمــس ڕینــەی، جــەی مەکفێرســن،لیۆنارد کــۆن 
ــاعیران وەک  ــە ش ــر ل ــی ت ــدا هەندێک ــان کات ــە هەم ــوون. ل ب
ئارڤینــگ لەیتــن، ڕەیمــۆن سۆســتەر، هاڕۆڵــد ستاندیشــلویس 
دودێــک بــەرەو ئاڕاســتەیەکی تــر هەنگاویــان نــا و زمانــی 
ســادەی خەڵکیــان لــە شــیعرەکانیان بــەکار دە هێنــا. لــە دەیــەی 
شەســتاکان هەســتی ناسیونالیســتیش بــووە هــۆی بــرەو پێــدان 
و هاتــە مەیدانــی چەندیــن دەنگــی نــوێ، لەوانــە : مارگریــت 
ــدەل  ــێ مەن ــۆن و ئیل ــارد ک ــج و لیۆن ــکڵ ئۆندات ــات ود، مای ئ
"تیــش"  ڕۆژنامــەی  ئــەوەش  دوای  ئەڤیســۆن.  مارگەرێــت  و 
ــە  ــا ل ــش کۆڵۆمبی ــۆی بریت ــە زانک ــاعیر ل ــی ش ــە قوتابییەک ک
شــاری ڤانکۆڤــەر لەســەر ڕێچکــەی شــاعیرانی "بــالک ماونتێــن" 
دایمەزرانــد، گەلــێ لــە شــاعیرانی دەیــەی شەســتەکان لــە 
شــاری ڤانکۆڤــەر پێگەیانــد لەوانــە بــی پــی نیکــۆڵ و جەیمــی 
ڕیــد و جــۆرج بۆوەرینــگ و فرێــد واه و فرانــک دەیڤــی و دەفنــی 

مــارالت و دەیڤــد کــوڵ و لیۆنێــڵ کیرنــس. دانانــی خەاڵتــی 
حاکمــی گشــتی کەنــەدا بــۆ شــیعر لــە ســەدەی بیســتەم ڕۆڵــی 
ــە پاڵپشــتی و هەروەهــا ســەپۆرتی شــاعیران  خــۆی بینیــوە ل
و بزووتنــەوەی شــیعریی. شــاعیرانی نــەوەی نوێــی لــە کەنــەدا 
پێشــەکەش  داهێنانیــان  و  تێپەڕانــد  خۆیــان  ســنوورەکانی 
کــردووە لەوانــە : برایــەن برێــت، کێــن بابســتۆک و پاتریــک 
لەیــن و بیــری دێمبســتەر و ..تــاد، تێکۆشــان مــۆری ئاگایــی و 
هەســت و نەســتیان و خســتنە ســەر نەخشــەی وێنــەی شــیعریی 

کەنەدیــی.)١(

ــە  ــی بریتیی ــیعری کەنەدی ــی ئەنســۆلۆژی ش ــن کتێب بەرچاوتری
لــە "کتێبــی نوێــی ئۆکســفۆردی شــیعری کەنەدیــی" لــە نووســینی 
ــی  ــات ودە، ســااڵنەش لــە کەنــەدا چــوار خەاڵت ــت ئ مارگەری
شــیعریی هــەن کــە بریتیــن لــە خەاڵتــی حاکمــی گشــتی کەنــەدا 
و خەاڵتــی خەاڵتــی گریفــن بــۆ شــیعر و خەاڵتــی جێرەڵــد 
شــیعری  بزووتنــەوەی  لۆســەر.  پــات  خەاڵتــی  و  المپێــرت 
گواســترایەوە  یەکســەر  ڤیکتۆریــاوە  لــە قۆناغــی  کەنەدیــی 
بــە  بێئــەوەی  پۆســتمۆدێرنیزم  قۆناغــی  بــۆ  بازیــدا  یــان 
قۆناغــی مۆدێرنیزمــدا تێبپەڕێــت، چونکــە کاریگــەری شــیعری 
کارڵ  وەک  شــاعیرانی  بەتایبــەت  بــوو  هــۆکار  ئەمریکیــی 
ســاندبێرگ و ڤەیکــەڵ لێدســەی. بــەاڵم ســەبارەت بــە بەشــی 
فەرەنســی زمانــی بزووتنــەوەی شــیعریی کەنەدیــی ئەمیــش بــە 
مێژوویەکــدا تێپەڕیــوە. ســاڵی ١٨٣٠ یەکەمیــن کتێبــی شــیعری 
ــەدەی  ــەوە. لەس ــاو کراوەت ــەدا ب ــە کەن ــی فەرەنســی ل بەزمان
حەڤدەهــەم بزووتنــەوەی ئەدەبــی بــە زمانــی فەرەنســی لــە 
ــەی  ــەم قوتابخان ــەدەی نۆزدەه ــدان و لەس ــە مەی ــەدا هات کەن
مۆنتریــاڵ )٢( هاتــە دامەزرانــدن و شــاعیرانی کەنەدیــی بــە 
زمانــی فەرەنســی شــان بــە شــانی بەشــی ئینگلیــزی زمــان ڕۆڵــی 
مێژوویــی خۆیــان بینیــوە لــە ســازکردن و بەرجەســتەکردنەوەی 
ئــەو بزووتنــەوەی شــیعرییەی کــە کەنــەدا و کەنەدییــەکان 

ــەن. ــوە دەک شــانازی پێ

دۆرثی لیڤسەی و مارکسیزم

دۆرثــی لیڤســەی ســەرەتای دەیــەی ســییەکانی ســەدەی ڕابــردوو 
، کاتێــک دەچێتــە پاریــس دوو هــۆکار وای لێدەکــەن سەرســام 
کــە  ئابوورییــەی  ئەزمــە  ئــەو  یــەک  مارکســیزم.  بــە  بێــت 
یەخــەی جیهانــی ســەرمایەداری گرتبــوو. دوو : ئــەو دۆســت 
و هاوڕێیانــەی کــە دۆرثــی هەڵســوکەوتی لەگــەڵ دەکــردن. 
لێــرەوە دۆرثــی لەگــەڵ کۆمۆنیســتەکانی پاریــس دەســت دەکات 
بــە چاالکــی و هەڵســوڕانی سیاســیی. ئــەم بــاوەڕە لەگــەڵ 
ئەوەتــا  دەبێتــەوە.  درێــژ  مێــژوودا  بەنێــو  شــاعیر  دۆرثــی 
نزیــک بــە نیــو ســەدە دوای بوونــی بــە سۆشیالیســت، لــە 

چاوپێکەوتنێکــدا لێــێ دەپرســن کــە :

وەک  پەنجــاکان  دەیــەی  نائومێــدی  بڕگــەی  بەنێــو  -ئایــا 
تێپەڕیوویــت؟ کۆمۆنیســتێک 

-بەڵێ.

-بۆچی تۆ ئێستاش خۆت بە سۆشیالیست دەزانیت؟

-بەڵێ، چونکە بڕوام بە نیزامی سەرمایەداری نییە.)٣(

ــا  ــە ت ــە ک ــاعیری کەنەدیی ــەی ش ــی لیڤس ــی دۆرث ــە وەاڵم ئەم
ئەمــڕۆش وەک ئایکۆنێکــی سۆشیالیســتیی لەنێــو بزووتنــەوەی 
ئەدەبــی کەنەدیــدا تەماشــا دەکرێــت و دەخوێنرێتــەوە. ئــەم 
باکگراوندێکــی  هەڵگــری  کــە  خێزانێــک  نێــو  لــە  شــاعیرە 

ڕۆشــنبیر و ئەکادیمــی بــوو، گــەورە بــووە. باوکــی جــەی ئێــف 
بــی لیڤســەی بەڕێوەبــەری ئاژانســی دەنگوباســی میللــی کەنــەدا 
بــووە و دایکیشــی فلۆرێنــس ڕانــداڵ لیڤســەی ڕۆژنامەنــووس 
یەکەمــی  تشــینی  مانگــی  دوانــزەی  لــە  بــووە.  شــاعیر  و 
١٩٠٩ لــە شــاری وینیپیــگ لــە هەرێمــی مانیتۆبــای کەنــەدا 
لەدایکبــووە. ســاڵی ١٩٢٠ دەگوێزنــەوە بــۆ شــاری تۆرۆنتــۆ لــە 
هەرێمــی ئۆنتاریــۆ . ســاڵی ١٩٣١ بڕوانامــەی بەکالۆریــۆس 
لــە زانکــۆی تۆرۆنتــۆ بەدەســت دێنێــت و پاشــانیش بڕوانامــەی 
دبلــۆم لــە هــەر لــەو زانکۆیــە لەبــواری کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی 
دەوردەگرێــت. ماوەیەکیــش لــە زانکۆکانــی بریتیــش کۆڵۆمبیــا و 
ســۆربۆن ددخوێنێــت. لەســاڵی ١٩٣١ لیڤســەی ســەردانی پاریــس 
دەکات و لەوێــدا دەبێتــە کۆمۆنیســت.  ســاڵی ١٩٣٣ پەیوەســت 
لەژمارەیــەک  و  کەنــەداوە  کۆمۆنیســتی  حیزبــی  بــە  دەبێــت 
بــە  دەکات  دەســت  جەماوەریــی  و  کرێکاریــی  ڕێکخــراوی 
هەڵســوراویی و چاالکیــی. لەوانــە یەکێتیــی بەرگریکارانــی 
کرێکارانــی کەنــەدا و یەکێتیــی کەنەدییــەکان دژ بــە جەنــگ و 
ڕاســیزم و هاوڕێیانی یەکێتیی ســۆڤییەت و یەکێتیی یەکبوونی 
و  ڤانکووڤــەر  شــاری  دەچێتــە   ١٩٣٥ ســاڵی  کرێــکاران.)٤( 
لــەوێ لەگــەڵ هــاوڕێ سۆشیالیســتەکەی دەنــکان مەکنەیــر 
هاوســەرگیریی دەکات و دوو منداڵیــان دەبێــت بەناوەکانــی 
پیتــەر و مارســیا. ســاڵی ١٩٤٠ پێشــنیاری گۆڤاریکــی شــیعریی 
ــن،  ــس مەکالری ــەت، فلۆری ــا ماری ــە ئان ــەک ل ــۆ هەری دەکات ب
دۆریــس فێڕنــە تــا لــەدەرەوەی بازنــەی شــاعیرانی مۆنتریــاڵ 
بتوانــن بــرەو بــە بزووتنــەوەی شــیعری ڕادیکاڵــی کەنەدیــی 
و  گۆڤارەکــە  سەرنووســەری  دەبێتــە  کڕاوڵــی  ئاڵــن  بــدەن. 
ژمــارەی یەکەمــی لــە مانگــی کانوونــی یەکەمــی ســاڵی ١٩٤١ 
ــە شــیعری هاوچــەرخ. دوای  دەردەچێــت کــە تایبــەت دەبێــت ب
کۆچــی دوایــی هاوژینەکــەی لــە ســاڵی ١٩٥٩، لیڤســەی لــە 
ڕێکخــراوی یۆنســکۆ لــە پاریــس و ئینجــا باکــووری ڕۆدیســا 
کــە دەکاتــە زامبیــای ئێســتا دەســت بــە کار دەبێــت. لەنێــوان 
ســااڵنی ١٩٥١ تــا ١٩٨٤ لــە ژمارەیــەک زانکۆکانــی کەنــەدا وانــە 
دەڵێتــەوە.)٥( ســاڵی ١٩٨٣ بروانامــەی دکتــۆرا لــە زانکــۆی 
ئاثاباســکا بەدەســت دێنێــت و دۆرثــی دوای مێژوویــەک لــە 
بەخشــش و داهێنــان لــە هەرێمــی بریتیــش کۆڵۆمبیــا خەاڵتــی 
ــاڵی  ــە دوای س ــت و ل ــاوەوە دەکرێ ــەی بەن ــەو هەرێم ــی ئ کتێب
١٩٨٩وە نــاوی ئــەو خەاڵتــە دەبێــت بــە خەاڵتــی شــیعریی 

دۆرثــی لیڤســەی.)٦(

ناوەڕۆکی شیعرەکانی دۆرثی لیڤسەی
 ناوەڕۆکی شیعرە بەراییەکانی ئەم شاعیرە کەنەدییە،سیاسین 
و  ســییەکان  لەدەیــەی  دۆرثــی  چینایەتیشــن.  تەنانــەت  و 
چلــەکان چــەپ و مارکســیی بــووە و ئەمــەش ڕەنگدانــەوەی 
بەســەر بەرهەمــە ئەدەبییەکانیــدا هەبــووە. ناوەڕۆکــی شــیعرە 
بەراییەکانــی ئــەم شــاعیرە لــەدەوری چەنــد بابەتێــک گرنــگ 
ــوون و  ــی فیمینســت ب ــو مۆرک ــەو ڕۆژگارەن وەک ــتیاری ئ و هەس
مەســەلەی ژن و مافەکانیــان، مەســەلەی جەنــگ و خەبــات 
ــکاران. ــی کرێ ــی چینایەت ــەلەی خەبات ــیزم و مەس ــە ڕاس دژ ب
دەربــارەی  کــە  بــووە  شــاعیری کەنەدیــی  دۆرثــی یەکەمیــن 
دەنگــی  شۆڕشــگێڕانەی واقیعییەتــی کۆمەاڵیەتــی و کرێکارانــی 

پیشەســازی دوواوە.)٧(. دۆرثــی لەشــیعرێکدا دەڵێــت :

من ئه و ئافره ته م

نه ک وه ک ئه وه ی تۆ ده یبینی

من هه ر ئێسک و ده فری له  قوڕ دروستکراو نیم

من ئه و ئافره ته م 

که  ڕق و خۆشه ویستی ده ناسێ

ڕق له و زنجیره ی که  دایک و باوکان دروستی ده که ن

له گه ڵ ئه و خۆشه ویستییه ی

که  له وانه یه  پیاو ئازاد بکات.

که  تا هه نووکه ش به خێرایی له وه فادا ڕایگرتووە.

من ئه و ئافره ته م 

نه ک وه ک ئه وه ی تۆ ده یبینی.

به سه ر عەشقدا هەنگاو بنێ و

 ژورێکیشم بۆ ساز بکەی.)٨(
پایەیەکــی  ژن،  ئینســانییەتی  و  بەهــا  لــە  بەرگریکــردن 
ســەرەکی شــیعرەکانی دۆرثیــن، ئەمــەش خاڵــی گــەش و جوانــی 
شــیعرەکانییەتی. ئــەم بەرگرییــە لــە مەوقیعییەتــی ژنبونــەوە 
سۆشیالیســتبوونەوە  مەوقیععەتــی  لــە  ئەوەنــدەی  نییــە 
ســەرچاوەی گرتــووە. دیــارە شــاعیر هــەر لەســەر کێشــە و 
ئــەو وەک شــاعیرێکی  مەســەلە جێندەرییــەکان ناوەســتێ و 
ژیانــی  نێــو  ڕۆدەچێتــە  شــیعرەکانییەوە  لەڕێــی  مارکسیســت 
کرێــکاران و مەســەلەی هەلومەرجــی کارکــردن وەک ســەعات 

کاری زۆر و هەقدەســتی کــەم وێنــا دەکات 

هاوڕێ ئازیزەکەم

ئەوە بوو بە چەندین ساڵ لەنێوان

زۆر خێرا بوونی هەریەکەمان و 

تێکۆشانی سەربەخۆمان 

ئێستا دەتبینم سەر ماش و برنج

بێ خەو

بێ ژیان و بێ پاڵتۆ

بەاڵم لێوڕێژی لە خەبات

لەهەرکات زیاتر نزیکین لەیەک

نزیکتر لەوەی گیانمان پڕ لە خۆشەویستی بێت.)٩(

ــەوەی تێڕوانینــی  ــا کــە ڕەنگدان ــە شــیعری کەتەلۆنی دۆرثــی ل
چەپبوونــی شــاعیرە. ئــەم شــیعرە وەک ڕایــەن ڤــان دێــن بێــرگ 
دەڵێــت " شــیعری کەتەلۆنیــا زیاتــر شــیعرێکی دۆکیومێنتارییــە 

کــە لەنێــو بزووتنــەوەی شــیعری مۆدێرنــی کەنەدیــی جێــی 
خــۆی کردۆتەوە")١٠(دیــارە ئــەم شــیعرە و هەنــدێ شــیعری 
تــر دۆرثییــان کــرد بــە پێشــەنگ لــە هەڵوێســت نوانــدن و 
دەربڕینــی بیروبــاوەڕی شۆڕشــگێرانە. دۆرثــی لیڤســەی وەک 
ــن شــاعیرانی  ــە گرنگتری ــە ل ــت" یەکێک دیســمۆن پەیســی دەڵێ
ــوان هــەردوو  ــەی کەلەنێ ــەو نەوەی ــەدا، ئ ــەوەی خــۆی لەکەن ن
خەماندنــە  خەمان".)١١(ئــەم  هاتــە  جیهانیــدا  جەنگــی 
ــتا،  ــدا و نەوەس ــەوراز تەکانی ــە ه ــیعرییەوە ڕوو ل ــەڕووی ش ل
بــەاڵم لــەڕووی جیهانبینــی سیاســیی شــاعیرەوە)ئایدیۆلۆژیا(
لەهەنــاوی  تەمەنــی  کۆتایــی  تــا  نەیتوانــی  دۆرثــی  ەوە 
بگرێــت.  مارکســیزمەوە  بــە  دەســت  شــیعرییەکانیدا  دەقــە 
ــەوەی  ــەڵ پاشەکشــەی وردە وردەی بزووتن ــە لیڤســەی لەگ بۆی
کۆمۆنیســتی و مارکســیزم لــە کەنــەدا، ئەوەیــش وردە وردە 
سیســتەمە  ئــەو  هــەر  لەگــەڵ  خــۆی  و  دەکات  پاشەکشــە 
دەگونجێنێــت کــە سیســتەمی ســەرمایەدارییە.واتا لیڤســەی لــە 
شــاعیرێکی مارکســییەوە بــەرەو شــاعیرێکی مۆدێرنیســتی ســەر 
ــەی  ــە قوتابخان ــە ب ــەدی، ک ــی کەن ــی ئەدەب ــە مۆدێرنخوازان ب
هــەر  لیڤســەی  نــاوە.  هەنــگاوی  ناســراوە،  لیــڤ  مەیپــڵ 
لەســەرەتاوە لەســەر دووڕیانــدا خــۆی بینیوەتــەوە. یــان خــۆی 
ــتاندارتی  ــتەی س ــەوە ؛ ئاراس ــتەدا بینیوەت لەســەر دوو ئاراس

نێونەتەوەیــی و خۆجێیــی یــان لۆکاڵیــی.

کە جێم دێڵی

نەخەندەی هەتاو دەبینم

نە ڕژانی تریفە لە شەوی هاوین.)١٢(

یان بۆ لۆرکای شاعیر دەنووسێت

کاتێ تۆ ژیای

ڕۆژ لەچاوەکانتەوە دەبریسکایەوە

ئێستا گزنگی خۆر سەرگەردانە و 

مەشخەڵی وەاڵم نادۆزێتەوە.)١٣(
ئیــش  ئاراســتەکە  هــەردوو  لەســەر  تێکۆشــاوە  لیڤســەی   
ــەدوای  ــن ب ــت " م ــە دەڵێ ــی ک ــە دۆرث ــۆ نیی ــە بێه ــکات. بۆی ب
شــاعیرانی  بەشــوێن  نــەک  وێڵبــووم،  بێبایەخییــەوە 
پرۆلیتاریــا- ئێمــە زۆر لــەوەوە دووریــن- بــەاڵم بــۆ هەندێــک 
بــووە  پەیوەســت  ئەزمــوون  ڕەســەنایەتی  گوزارشــتکردنی 

لەکەنــەدا.")١٤( خەڵــک  خەباتــی  و  ژیــان  بەشــێوازی 

ئــەم  الی  سۆشــیالیزم  و  مارکســیزم  بیروبــاوەڕی  بەمجــۆرە 
شــاعیرە کەنەدییــە وەک کێڕڤــی پەلکەزێڕینــە لەســەرەتاوە 
لــە ســفرەوە دەســت پێــدەکات و دوایــی دەگاتــە ئاســتێکی 
کەمڕەنــگ  و  خــوارەوە  دێتــە  وردە  وردە  ئینجــا  و  گونجــاو 
بیروبــاوەڕی  زیاتــری  کاڵبوونــەوەی  لەگــەڵ  دەبێتــەوە. 
زیهنییەکانیــدا  و  مەیدانیــی  لەســەر چاالکییــە  سۆشــیالیزم 
، دۆڕثــی پێبەپــێ لەئەدەبــی کەنــەدی بــاو و زاڵ دەچێتــە 
پێشــەوە و لەالیــەن دەســەاڵتەوە خــەاڵت دەکرێــت و تەنانــەت 
ئــەم  دواجــار  دەکرێــت.  بەنــاوەوە  سااڵنەشــی  خەاڵتێکــی 
شــاعیرە لەســەرەتا شۆڕشــگێڕەی کەنــەدا لــە ٢٩ی کانوونــی 
یەکەمــی ١٩٩٦ لەتەمەنــی ٨٧ ســاڵیدا ژیانئاوایــی هەمیشــەیی 
لــە شــیعر و ئــەدەب و خوێنەرانــی ئینگلیــزی زمــان دەکات.

ئەنجام
هونــەر  و  ئــەدەب  کــە  ڕاســتییەوەی  لــەو  ســەرەنجام 
پێبەپێــێ  و  کۆمەڵگــەن  ئابــووری  گەشــەی  دەرئەنجامــی 
و  کۆمەاڵیەتییــەکان  بزووتنــەوە  بەرەوپێشــجوونی  و  گەشــە 
ملمالنێــی چینــەکان، ئــەو بزووتنەوەیــەش گەشــە دەکات و 
دەچێتــە پێــش یــان پاشەکشــە دەکات. ئەدەبــی پرۆلیتاریــای 
رادیکاڵــی  ئەدەبیــی  بزووتنەوەیەکــی  وەک  کەنەدیــش 
کۆمەڵگــەی کەنەدیــی، گەلــێ شــاعیر و نووســەری کەنــەدای 
لەســەرەتای ســەدەی بیســتەوە پەلکێشــی نێــو ئــەو بزووتنــەوە 
چینایەتییــە کــردووە و بەرهەمەکانیــان ڕەنگدانــەوەی ئــەو 
کەنــەدا  سیاســییەیەی  و  کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  دۆخــە 
ــە  ــە هەلومەرجەک ــەردەمێکەوە ک ــە س ــەی دەکەوێت ــووە. لیڤس ب
خــۆی  بەهەوڵەکانــی  توانیویەتــی  و  بــووە  لەبــار  بــۆی 
جێپێــی خــۆی لەنێــو بزووتنــەوەی شــیعری کەنەدیــی قایــم 
دێتــە  مارکسیســتێک  وەک  ســەرەتا  شــاعیرە  بکات.ئــەم 
مەیــدان و بــە دەقــە شــیعرییەکانی گوزارشــت لــەو بــاوەڕەی 
ــا دەبێــت بــە یەکێــک لــە ئایکۆنــە ڕادیکاڵەکانــی  دەکات، ت
نێــو بزووتنــەوەی شــیعری کەنەدیــی. دۆرثــی لەڕێــی دەقــە 
شــیعرییەکان و چاوپێکەوتنەکانییەوە لەســەر هەرســێ تەوەرە 
ــری  ــەو ســەردەمە) بەرگ ــی ئ ــی خەبات ــی مەیدان بنچینەییەکان
لــە ژان و مافەکانیــان، خەبــات دژ بــە ڕاســیزم و جەنــگ، 
پێداگــری  کرێکاریــی(  خەباتــی  و  کرێــکاران  لــە  بەرگــری 
دەکات و جــێ دەستیشــی دیــارە. پاشــان وردە وردە کێڕڤــی 
کاریگــەری مارکسیســتبوونەکەی ڕوو لــە خــوار دەچێــت و ئــەو 
دەگات  کار  تــا  دەبێتــەوە  کاڵ  ال  شۆڕشــگێرانەیەی  بــاوەڕە 
ــەدا  ــی کەن ــن ئاســتی دەســەاڵتی حکومەت ــە بەرزتری ــەوەی ل ب
خــەاڵت بکرێــت و پاشــانیش خەاڵتێکــی بەنــاوەوە بکرێــت.

سەرچاوە و پەراوێز 

کەنەدیــی  پێشــکەوتووخوازی  شــاعیری  لیڤســەی  )١(دۆرثــی 
کتێبــی خانمەکــەی نێــو ئــەم شــیعرە، شــارایەک لــە شــیعری 
بیانیــی، ئامادەکــردن و وەرگێرانــی لــە ئینگلیزییــەوە عەبــدواڵ 

سڵێمان)مەشــخەڵ( دەســتنووس ئامــادە بــۆ چــاپ.

https://en.wikipedia.org/  : بڕوانــە  هەروەهــا 
wiki/Dorothy_Livesay

 )٢(گروپــی مۆنتڕیــاڵ یــان گروپــی مەکگیــڵ یــان بزووتنــەوەی 
مەکگیــڵ حەلقەیــەک بــوون لــە نووســەرانی نوێخــوازی کەنەدیــی 
کەلەناوەڕاســتی دەیەی بیســتەکانی ســەدەی بیســتەم لە شــاری 
مۆنتڕیاڵــی کەنــەدا لەنــاو زانکــۆی مەکگیــڵ هاتــە دامەزراندن. 
حەلقەکــە بریتیبــوون لــە لیــۆن ئــەدەڵ و جــۆن گالســکۆو ئــەی 
ئێــم کلێــن و لیــۆ کێنەدیــی و ف ڕ ســکات. کاریگەری شــاعیرانی 

وەک ئــەزرا پاوەنــد و ئێلیــۆت و ئاودینیــان بەســەرەوە بــوو.

)٣(بڕوانــە گۆڤــاری )شــیعری کەنەدیــی - کەنەدییەن پۆوتری( 
ــی ٨٧-٩٧، چاوپێکەوتــن  ــارە ٣ ی ســاڵی ١٩٧٨ الپەڕەکان ژم
لەگــەڵ دۆرثــی لیڤســەی ســازدانی : داگ بیردســلی و ڕۆســمەری 
ســولیڤان. بــۆ خوێندنــەوەی تــەواوی دیدارەکــە ســەردانی ئــەم 

لینکــە بکــەن.

http://canadianpoetry.org/volumes/vol3/
sullivan.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Doro-)٤(
thy_Livesay

عەبــدواڵ  نووســینی  الیڤســەی  دۆرســی  وتــاری  )٥(بڕوانــە 
ژمــارە ٤٠٢ ی ١٣ی  هــەواڵ  ڕۆژنامــەی  )مەشــخەڵ(  ســڵێمان 
تشــرینی دووەمــی ٢٠١٠ الپــەڕە ٨. جێــی ئاماژەیــە ئــەوکات 

بەهەڵــە نــاوی لیڤســەی بــە الیڤســەی نووســراوە.

)٦(خەاڵتــی شــیعری دۆرثــی لیڤســەی خەاڵتێکــی ســااڵنەیە 
لــە هەرێمــی بریتیــش کۆڵۆمبیــا دەدرێــت بــە باشــترین کتێبــی 
شــیعریی.ئەم خەاڵتــە لەڕاســتیدا لەژێــر چەتــری خەاڵتــی 
کتێبــی هەرێمەکانــی بریتیــش کۆڵۆمبیــا و یۆکــۆن پۆلینبەنــد 
ــە  ــە ب ــەو خەاڵت ــان بەخشــینی ئ ــی ی ــت. مەرجــی پێدان دەکرێ
شــاعیران ئەوەیــە کــە دانیشــتووی ئــەو ئــەو دوو هەرێمــە بــن 
یــان النــی کــەم لەپێــج ســاڵدا ســێ ســاڵ لــەو هەرێمانــە 
ــاوی دۆرثــی  ــە ســاڵی ١٩٨٩ وە بەن بووبیتــن. ئــەم خەاڵتــە ل

لیڤســەیەوە ناونــراوە.

The Social and Lyric voices of Doro-)٧(
thy Livesay

Charles Robert Boylan

.Master Of Art UBC 1964 page 1

)٨(دۆرثــی لیڤســەی شــاعیری پێشــکەوتووخوازی کەنەدیــی 
کتێبــی خانمەکــەی نێــو ئــەم شــیعرە، شــارایەک لــە شــیعری 
بیانیــی، ئامادەکــردن و وەرگێرانــی لــە ئینگلیزییــەوە عەبــدواڵ 

سڵێمان)مەشــخەڵ( دەســتنووس ئامــادە بــۆ چــاپ.

 Right hand Left hand A true life of)٩(
the Thirties

 Erin, Ont. Press Porcepic, 1977

)١٠(

Dorothy Livesay’s Catalonia

Ryan Van Den Berg

https://spanishcivilwar.ca/sites/spanish-
civilwar.ca/files/VandenBerg_Catalonia.

pdf

 Canada and the Spanish Civil War
.website

ــە  ــەک ل ــی هەڵبژاردەی  )١١(دێســمۆند پەیســی پێشــەکی کتێب
ــەی)١٩٢٦-١٩٥٧(  ــی لیڤس ــیعرەکانی دۆرث ش

My changing times.word press.com

شــاعیر  لیڤســەی  دۆرثــی  شــیعری  کۆپڵــە  دوو  )١٢(و)١٣( 
وەرگێــڕدراون. و  وەرگێــراون  لەئینتەرنێتــەوە 

 Colonization Or Exclusion Dorothy)١٤(
 Livesays wayward Modernism from the

  1940S. Esther Sanchez –Pardo

 Atlantis Journal Vol. 22 No.2 December
2000 page 167-186
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٢٠٢١ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات ژمارە	١٣											تەموزی	

 ڕەوت: زۆر ســوپاس کاک جیهــاد گیــان، ســەڕەڕای پڕکاریــت،
 کاتــت بــە خشــی بــە ڕۆژنامەکەمــان. بــەر لــەوەی بچینــە نێــو
  تــەوەرەی ســەرەکی دیدارەکەمانــەوە) فەلســەفە ی پــەروەردە(،
 بەڕێزتــان لــە زۆر بــواری سیاســی وکلتــوری و کێشمەکێشــەکانی
 کۆمەڵــگای کوردســتاندا هەڵوێســت و دیــدگای خۆتــان هەیــە.
 شــتێک کە زۆر پێرۆزە و هەمیشــە هەڵدەی لەســەری مەســەلەی
 مــاف و ئازادییەکانــە، پشــتیوانی بێدرێخــت لــە ڕاپەڕینــی
 الوانــی کوردســتان لــە دیســەمبەری ٢٠٢٠دا، لەســەر ئازادییــە
 سیاســیەکان و زیندانیکراوانــی بادینــان، بــە بۆچونــی  تــۆ

ڕێگــری ســەرەکی بــۆ بەدەســتهێنانی ئازادییــەکان چیــە؟

ــرۆڤ  ــی م ــازادی و ماف ــەلەی ئ ــتی مەس ــەد: ڕاس ــاد موحەم جیه
قســە  دیموکراســی،  کولتــووری  ســەرەکی  پایەیــی  دوو  وەک 
دوو  مــرۆڤ  مافــی  و  ئــازادی  مەســەلەی  هەڵدەگرێــت.  زۆر 
چەمکــی مۆردێــرن و ســەردەمیانەن. مــرۆڤ هــەر لــە ســەرەتای 
لەدایکبوونیــەوە، کــە لــە داوێنــی دایکــی دەکەوێتــە خــوارەوە، 
ــا  ــا دەرووناســەکان، زان ــان. زۆربــەی زان دەســتدەکات بــە گری
پزیشــکییەکان، زانایــان و فەیلەســوفانی پەروەردەیــی لەســەر 
ئــەوە کۆکــن، کــە یەکــەم گریانــی منداڵــی کۆرپــە دەربڕینێکــە، 
ــارام  ــە ئ ــە منداڵدان ــی؟ ل ــای چی ــە پ ــۆ و ل ــە ب ــە ک دژ بەوەی
ئازادانــە تیایــدا  کــە  دایکیــدا دەریدەهێنــن،  و خۆشــەکەی 
دەژی، یــان بۆچــی، چییتــر سروشــتی دایکایەتــی و منداڵدانــی 
دایــک لــەوە زیاتــر قبوڵــی مانــەوەی ئــەو کۆرپەیــە نــاکات؟ 
هەمــوو ئــەم پرســیارانە و چەندیــن پرســیاری تــر بــە مێشــکی 
کۆرپــەدا گــوزەر دەکات و دەیەوێــت وەاڵم وەربگرێــت. ئاخــر 
کۆرپــە، منداڵدانــی دایکــی النەیەکــی هێنــدە ئــارام و خۆشــە 
بــە هەمــوو خۆشــی جیهانــی ناگۆڕێتــەوە. خۆشــترین ژیانــی 
کۆرپــە ئــەو نۆمانــگ و نــۆ ڕۆژەیــە کــە لــە منداڵدانــی دایکــە 
میهرەبانەکەیدایــە. ناخۆشــترین ســاتی ژیانــی کۆرپــە ئــەو 
کاتەیــە کــە دەکەوێتــە نــاو دەســتی مامانەکەیــەوە، هــاوار 
گــەرەک  ژیانــە جەنجاڵــەم  ئــەم  مــن  دەقیژێنێــت  و  دەکات 
ــاتەیە  ــی ئــەو س ــەم ژیربوونــەوە و ئارامبوونەوەش نییــە. یەک
ــە هەناســی  ــە مامەنەکــەی دەیخاتــە ســەر ســنگی دایکــی، ب ک
دایکــی بــە ســنگی دایــک و هەناســەی باوکــی هەندێــک ئــارام 
دەبێتــەوە. ئەگــەر وردبینــەوە دەبینیــن ئــازادی چەنــد گرنگــە 
بــۆ مــرۆڤ، هــەر لــە ســەرەتای لەدایکبوونمانــەوە دژایەتــی 
ئــازادی  بــێ  بــە  مــرۆڤ  دەکەیــن.  ئــازادی  ئاســتەنگەکانی 

ــە. ــێ بەهای ــردووی ب ــی م مرۆڤێک

بەدەســتهێنانی  لەبــەردەم  ســەرەکی  ڕێگــری  ڕاســتی 
ئــەوە  حوکمڕانەکانــن.  سیاســییە  دەســەاڵتە  ئازادیەکانــدا، 
چینــی  بەرژەوەنــدی  لــە  هەمیشــە  دەوڵــەت  کــە  ئاشــکرایە 
سەردەســت و دەوڵەمەنــدە. بــەاڵم ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت کــە 
دەوڵــەت ناتوانیــت هاوکێشــە توونــدە دوو جەمســەرییەکەی 
نێــوان چینــی سەردەســت و چینــە هــەژارەکان، هیــچ نەبێــت 
حوکمڕانــی  سیاســی  دەســەاڵتی  بکاتــەوە.  نــەرم  هەندێــک 
دەســەاڵتێکی  ئۆلیگارشــییە،  دەســەاڵتێکی  کوردســتان، 
بــە  چینایەتیەکانــی  ملمالنــێ  خێڵەکییــە،  و  بنەماڵەیــی 
ــە گشــتی ســەر  ــد ب جۆرێــک شــێواندووە، کــە چینــی دەوڵەمەن
بــە هــەردوو حیزبــی پارتــی و یەکێتیــن. ئــەم دوو حیزبــە کــە 
حوکمڕانــن، بــوون بــە دوو کۆمپانیــای زبەالحــی دەوڵەمەنــد. 
نەیــاری  و  دوژمــن  بــە  نەبێــت  گەڵیانــدا  لــە  هەرکەســێک 
ئــازادی  بوترێــت  پێــی  هەرچــی  بۆیــە  دادەنێنــن.  خۆیانــی 
و مافــی مــرۆڤ لــە کوردســتاندا ڕۆژ بــە ڕۆژ بەرتەســکتری 
دەکەنــەوە، چونکــە لــە پێگــەی دەســەاڵتی خۆیــان دەترســن. بە 
داخــەوە حیزبــە ئۆپۆزســیۆنەکانیش هــەر بــە ناو ئۆپۆزســیۆنن، 

دەنــا ئەوانیــش دەســەاڵتخوازن، مێنتالێتــی زۆربــەی حیزبــە 
هەمــان  ئیســالمیەوە  نــا  و  ئیســالمی  بــە  ئۆپۆزســیۆنەکان 

مێنتالێــت و بیرکردنــەوەی پارتــی و یەکێتیــان هەیــە.

 ڕەوت: )منــاڵ چەقــی خێــزان، چەقــی پــەروەردە، ئێســتا و
 ئایندەیــە(، تــۆ چ خــۆت بەڕاســتەوخۆیی وەیــان لەڕێــگای
 هێنانــەوەی بۆچوونــی شــارەزایانی پــەروەردەوە، باســتان کردوە
 لەســەر گەشــەی تــاک، داگیرنەکردنــی ئــازادی منــاڵ بەنــاوی
 خۆشەویســتیەوە و پــەروەردەوە، ... ئایــا  بــەڕای تــۆ ئــەم
 "ڕەهــا ییــە"، زیانبەخــش نیــە و نابێتــە ماتریاڵــی ئەزمونــە
 تایبەتیەکانــی؟ بێزەحمــەت لــەو بــارەوە بکرێــت بــۆ خوێنەرانی
بــۆ پەروەردەییەکانیمــان  و  زانســتی  الیەنــە   ڕۆژنامــەکان 

ڕوونبکەیتــەوە؟

ــزان  ــە چەقــی خێ ــت ب ــک دەبێ ــداڵ کاتێ ــەد: من ــاد موحەم جیه
بگیرێــت.  لــێ  ڕێــزی  کــە  پــەروەردە،  و  فێرگــە  چەقــی  و 
)بێرترانــد ڕەســڵ( دەڵێت:"پێویســتە ڕێــز لــە منداڵەکــەت 
بگریــت"، وا بیرمەکــەرەوە کــە منداڵەکــەت هیــچ نازانێــت، 
بــە پێچەوانــەوە "منداڵەکــەت لــە خــۆت زیرکتــرە، لــە تــۆ 
و  زیرەکــی  ناتوانێــت  و  منداڵــە  ئــەو  وەلــێ  زۆرزانتــرە، 
ژیریەکانی و هەســتەکانی دەرببڕێت". پێویســتە وەک مرۆڤێکی 
ــە ســەر  مــەزن مامەڵــە لەگــەڵ منداڵەکەتــدا بکەیــت. هــەر ل
ئــەم بنەمایەشــە کــە هــەم )بێرترانــد ڕەســڵ( و زۆرێکــی تــر 
لــە فەیلەســوفەکان، ڕاکــەی )ژان ژاک رۆســۆ( ڕەت دەکەنــەوە 
کــە وتوویەتی:"مێشــکی منــداڵ پــاک و خاوێنــە و هیچــی تیــا 
و  پەروەردەییــەکان  زانــا  زۆربــەی  پێچەوانــەوە  بــە  نییــە" 
دەروونناســەکان، گەیشــتوونەتە ئــەو ئەنجامــەی کــە منــداڵ 
چــۆن  وەردەگرێــت.  ئەزمــوون  ورد  ورد  هەیــە،  ئەزموونــی 
مامەڵــە لەگــەڵ منداڵــدا بکەیــت، ئەویــش بــەو جــۆرە ڕادێــت. 
ــە  ــاغ ب ــاوایان و قۆن ــەی س ــزان، باخچ ــاو خێ ــت لەن دەتوانرێ
قۆناغــی فێرگــەکان، منــداڵ لــە ســەر ئــازادی، مافــی مــرۆڤ، 
دادپــەروەری و یەکســانی و دیموکراتــی ڕابهێنرێــت، کــە زۆر 
جــار پێویســتیش نــاکات باســی ئــەم چەمکانــەی بــۆ بکرێــت، 
ــە  ــەم چەمکان ــی ئ ــردن و جێبەجێبەجێکردن ــە پیادەک ــا ب تەنه
منــداڵ فێــر دەبێــت و ڕادێــت لەســەر یــەک بــە یەکــی ئــەم 

چەمکانــە، لەســەر ژینگــە پارێــزی و پاکوخاوێنــی.

مرۆڤێکــی  بــە  ببێــت  کــە  فێردەبێــت،  ڕاهێنــان  بــە  منــداڵ 
لێبوردەیــی  و  بــکات  ژیــان  پێکــەوە  قبوڵــی  ئاشــتیخواز، 
هەبێــت.  دەوروبــەری  کەســانی  بــۆ  خۆشەویســتی  هەبێــت، 
و  مرۆڤدۆســتانە  باشــی  پەروەردەیەکــی  بــە  منــداڵ 
ــەو  ــوو ئ ــژی. هەم ــە تووندووتی ــەوە ل ــە دووردەکەوێت مەدەنیان
تووندتووتیژیانــەی لــە کوردســتاندا دەبینرێــت و هەســتی پــێ 
دەکەیــن، لــە پەروەردەیەکــەوە هاتــووە کــە هیــچ ڕاهێنانــی 
ــی  ــوردن و دڵفراوان ــە ســەر خۆشەویســتی و لێب ــە ل ــادا نیی تی

و پێکــەوە ژیــان.

لــە سیســتەمی پــەروەردەی تــۆ   ڕەوت: جەوهــەری ڕەخنــەی 
فەلســەفەی و  پــەروەردە  سیاســەتی  یــە؟  چــی   کوردســتان 
 پــەروەدەی دڵخــواز و خــوازراوی تــۆ چۆنــە؟ النــی کــەم چــی زۆر
پێویســتە وەک هەنــگاوی یەکــەم بــەو ئاراســتەیەدا بنرێــت؟

پــەروەردەی  سیســتمی  بەداخــەوە،  موحەمــەد:  جیهــاد 
نــا  دیموکراتــە،  نــا  کۆنەبــاوە،  سیســتمێکی  کوردســتان، 
چەقــی  بــە  نەبــووە  منــداڵ  نادادپــەروەرە.  و  یەکســان 
ئێســتاش  تــا  بەڵکــو  پــەروەردە،  و  خوێنــدن  و  فێرگــەکان 
سیســتمی  فێرگــە،  بەڕێوەبەرایەتــی  مامۆســتا،  زیاتــر 

ســەپێنراو چــەق و فەرمانــە. خوێنــدن و پــەروەردە لەپێنــاوی 
مەعریفــەدا نییــە، بــە زانکۆکانیشــەوە، بەڵکــو لەپێنــاوی نان 
پەیداکردندایــە، کــە ئێســتا دەرچوانــی زانکــۆکان لــە ســایەی 
حوکمڕانییــە گەندەڵەکــەوە نانیشــیان بــۆ پەیــدا ناکرێــت. 
گەشــەی کۆمــەڵ، بەهــای مــرۆڤ، ئازادیــەکان، مافــی مــرۆڤ و 
دادپــەروەری و یەکســانی و پرۆســەی دیموکراســیەت، هەمــوو 
ئەمانــە بــە بــێ مەعریفەیەکــی زانســتیانە مەحاڵــە ئەنجــام 
بدرێــت. )جــۆن دێــوی( جەخــت دەکاتــەوە لەســەر ئــەوەی کــە 
پێویســتە ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵــک، کێشــە کۆمەاڵیەتیــەکان، 
ــەکان بخرێتــە  کێشــەی ئابووریــی و دارایــی، کێشــە کولتووری
باســی  بخوێنرێــت،  لەســەر  وانەیــان  و  فێرگەکانــەوە  نــاو 
چارەســەریەکانی بکرێــت. بــە تایبەتــی لــە قۆناغــی ناوەنــدی 
و دوا ناوەنــدی و زانکۆکانــدا. بــە هیــچ جۆرێــک ناکرێــت 
و نابێــت فێرگــە داببرێــت لــە کۆمەڵگــە، بــە پێچەوانــەوە 
هــەر لــە ســەرەتای خوێنــدن و فێربوونــەوە تــا دوا قۆناغــی 
فێربــوون و خوێنــدن پێویســتە بــاس لــە ژیــان گوزەرانــی تــاک 
ــی  ــی و گوزەران ــت. چۆنیەتــی پێشخســتی ژیان ــەڵ بکرێ و کۆم
خەڵکــی چــۆن دەبێــت، چــۆن بتوانرێــت لــە بچوکتریــن کێشــەی 
کۆمەاڵیەتیــەوە تــا گەورەترینیــان چارەســەر بکرێــت. فێرخواز 
ئەبێــت مافــی پرســیارکردنی هەبێــت، مافــی پێشــنیازکردن 
و ڕەخنەگرتنــی هەبێــت، مافــی گومانکردنــی هەبێــت و بــە 
گومانــەوە وانــەکان وەربگرێــت و بــە دواداچوونــی وردیــان بــۆ 
بــکات. ســەرچاوەی زانیــن و فێربــوون نابێــت تەنهــا مامۆســتا 
و کتێبــەکان بێــت، بــە پێچەوانــەوە ســەرچاوەی زانیــن و 

ــت. ــتی بێ ــی گش ــی خەڵک ــان و گوزەران ــت ژی ــوون ئەبێ فێرب

پــەروەردە  سیســتمی  پێشخســتنی  بــۆ  یەکــەم  هەنــگاوی 
سیاســیە  دەســەاڵتە  ســەر  فشارخســتنە  فێربــوون،  و 
مەدەنیــە  ڕێکخــراوە  الیــەن  لــە  حوکمڕانەکەیــە، 
پەروەردەیــی  لیژنــەی  الیــەن  لــە  پەرەوردەییەکانــەوە، 
پەرلەمانــەوە، لــە الیــەن مامۆســتا و کەســە ئەکادیمیە زیرەک 
لــە پێنــاوی هانگاونانــی دەســەاڵتی  بــە تواناکانــەوە،  و 
پیادەکردنــی  و  فەراهەمکــردن  بــە  ڕێگــەدان  بــۆ  سیاســیی 
پەروەردەیەکــی دیموکراتیانــە و ســەردەمیانە. هەمــوو ئــەو 
واڵتانــەی توانیویانــە خۆشــگوزەرانی بــۆ میللەتەکەیــان دابیــن 
بکــەن، لــە ڕێگــەی پەروەردەیەکــی دیموکراتیانــەوە بــوو، 
چونکە پەروەردەی دیموکراتیانە و زانســتیانە هۆی ســەرەکیە 
بــۆ پێشخســتنی ئابووریەکــی بەهێــز. هیــچ بوارێــک نییــە لــە 
ژیانــی مرۆڤایەتیــدا پــەروەردە کاریگــەری نەبێــت لــە ســەری. 
پــەروەردە  لــە بوارەکانــی ژیانــی مرۆڤایەتــی  هەربوارێــک 
پەرەوردەیەکــی  پەروەردەکــە  ئەگــەر  تیایــدا،  بنەغایــەی 
و  دیموکراتیانــە  پەروەردەیەکــی  بێــت،  زانســتیانە 
دادپەروەردانــە بێــت، ئــەوە مرڤــۆی دادپــەروەر و یەکســانخواز 

دێنێــت. بەرهــەم  دیموکــرات  و 

نەرویج

٢٠٢١/٠٦/٢٣

سیستمی پەروەردەی کوردستان، سیستمێکی کۆنەباوە، نا دیموکراتە، نا یەکسان و 
نادادپەروەرە. ڕێگری سەرەکی لەبەردەم بەدەستهێنانی ئازادیەکاندا، دەسەاڵتە.

ڕزگار عومەر
لــە نیــوەی دووەمــی هەشــتاکانەوە نــەك تەنیا لە عێراق بەڵکو 
خزمەتگوزاریــە  گشــتیەکان،  موڵکــە  جیهــان؛  لەســەرتاپای 
بــە  دەفرۆشــرێتەوە،  حکومیــەکان  دامــودەزگا  گشــتیەکان، 
ڕووی  لــە  الوازە  کۆمەڵگــە  کــە  واڵتانــەی  لــەو  تایبەتــی 
ڕێکخســتن و دەرك کــردن بــە ماناکانــی خاوەندارێتــی گشــتی.

جیاوازیــەك کــە دەبینرێــت لــە وواڵتــە ڕۆژئاواییــەکان لەگــەڵ 
حکومەتــەکان  ڕۆژئــاوا  لــە  کــە  ئەوەیــە  ڕۆژهەاڵتیــەکان 
گونجــاوی  کێبڕکێــی  و  یاســایی  فرۆشــتنی  بــواری  تــا 
ســەرمایەدارەکان هەبێــت لــە ڕووی )مــەزادی ئاشــکرا(دا پەنــا 
بــۆ میکانیزمیتــر نابــەن، تەنانــەت ئــەوان بــۆ ڕازیکردنــی 
دەســەاڵتە  و  پەرلەمــان  لــە  لۆبــی  جــار  زۆر  کۆمەڵگــە 
گشــتیەکان دروســت دەکــەن بــۆ بەدەســت هێنانــی ڕای گشــتی، 
ســودێکی زۆریــش لــەو ئایدیۆلۆژیــە دەبیننــن کــە قوتابخانــەی 
)ثاتشــەر(  و  )ڕێــگان(  دەســتی  لەســەر  نــوێ  لیبرالیزمــی 
ــەك  ــە ی ــرە ل ــن لێ ــە م ــردن ک ــان ک ــرد و جێگیری ــان ک پیادەی
ڕســتە کورتــی دەکەمــەوە "کەرتــی گشــتی بارگرانیــه"، تــا 
ئێســتاش لــە ئەمریــکا و کەنــەدا و ئوســترالیا و بەشــێکی 
ئەوروپــا ســود لــەم ئایدیۆلۆژیایــە دەبینــن کاتێــك دەیانــەوێ 

دەســت بــۆ فرۆشــتنی کەرتــی گشــتی ببــەن.

مێــژە  لــە  زۆر  پڕۆســەیە  ئــەم  کوردســتان؛  و  عێــراق  لــە 
دەســتی پێکــردووە، بــەاڵم لــە ئێســتادا خواســتی فرۆشــتن زۆر 
زۆرتــر بــووە لــە جــاران، چونکــە توێژێــك لــە سیاســەتوان 

- ســەرمایەدار دروســت بــووە کــە نــەك نەخۆشــخانەیەك و 
ــە  ــەم وواڵت ــەوای ئ ــاو و خــاك و ه ــو ئ ــەك بەڵک قوتابخانەی

بــە چانســێکی ئیستیســمار و قازانــج دەزانێــت.

چــۆن بەشــی زۆری کۆمەڵگــە ئــاگای لــە مانــا و کاریگەریەکانــی 
نەهێشــتنی کەرتــی گشــتی نیــە، بــە هەمــان شــێوەش بەشــێك 
لــە چەپیــش هەتــا ئــەم ســااڵنەی دوایــش لــە مەترســی ئــەم 
ــد  ــو چەن ــە نێ ــەك ل ــە کۆبوونەوەی ــە تێنەدەگەیشــتن. ل مەلەف
حیزبێکــی چەپــدا، بــۆ پێکهێنانــی بــەرەی چــەپ، لەگــەڵ 
ــە ئەندامانــی مەکتەبــی سیاســی حیزبێکــی چــەپ و  یەکێــك ل
کۆمۆنیســت تێکگیربوویــن، چونکــە نــەك تەنهــا لــە زاراوەی 
"کەرتــی گشــتی" تێنەگەیشــتبوو، بەڵکــو پێــی وابــوو ئێمــە 
بــە وەســتانمان دژ بــە فرۆشــتنی  کەرتــی گشــتی خزمــەت بــە 
ناســیۆنالیزم دەکەیــن، ئــەم هەڵوێســتە پــڕ لــە دەبەنگیــە لــە 

ــدا! ســاڵی ٢٠١٩ ڕووی

نەقســێك کــە لــە ئەدەبیاتــی چەپــی کوردیــدا هەیــە بــە چەپــە 
کۆنــەکان و تــازەکان بریتیــە لــە: دوورە پەرێــزی و موتابەعــە 
ڕەهەنــدی  کــە  "خۆماڵیکــردن"  زاراوەی  و  چەمــک  نەکردنــی 
ــس  ــەی پاری ــەکانی کۆمۆن ــە دەرس ــە. ل ــی هەی ناوخــۆ و دەرەک
مارکــس بــاس لــە هەڵــەی دەســت نەگرتــن بەســەر بانکــەکان 
دەکات کــە جۆرێکــە لــە تاکتیکــی شــۆڕش و جۆرێکیشــە لــە 
خۆماڵیکردنــەوەی ناوخــۆی ســێکتەری ئابــوری گەڕاندنــەوەی 

بــۆ موڵکــی گشــتی.

چــەپ ڕەنگــە ئەمــڕۆ تەوازونــی هێــز لــە پاڵــی ئــەو نەبــێ، 
بــەاڵم دەبــێ لــە ئێســتاوە بــاس لــەوە بکە کە لەســبەی شۆڕشــدا 
هەمــوو موڵکــە تایبەتەکان کە 
هــەراج کــران و فۆرشــران دەبێ 
خۆماڵــی بکرێــت بگەڕێنرێتەوە 
ســەر موڵکــی گشــتی، تەنانــەت 
ئــەو بەشــە ئابوریــە گرنگانــەی 
گشــتی  موڵکــی  پێشــوتر  کــە 
کەرتــی  لــە  دەبــێ  نەبوونــە 
ئایــا  بســەنرێتەوە،  تایبــەت 
ئــەوەی  جورئەتــی  چــەپ 
ــە ئێســتاوە  ــەك ل ــە ن ــە ک هەی
هەمــوو  ڕابەرایەتــی  خــۆی 
لــە  بــکا  ناڕازایەتیــەك 
گشــتی،  کەرتــی  فرۆشــتنی 
ڕۆژی  ســبەی  لــە  بەڵکــو 
شۆڕشــەکاندا،  و  ڕاپەریــن 
ئەزموونــی  پێچەوانــەی  بــە 
ئــەوان   )١٩٩١( شــوراکانی 
دەســت  بــن  کــەس  یەکــەم 
بەســەر هەمــوو ســێکتەرەکانی ئابــوری بگــرن؛ لــە نەوتــەوە 
هەتــا کۆمپانیاکانــی تەلەفــۆن، خۆماڵــی بکرێــن و بکرێتــەوە 

گشــتی؟ موڵکــی 

لــە ئەمریــکای التیــن لــە نێــوان )٤٠( ســاڵێکدا لــە چەندیــن 
گشــتی  کەرتــی  دەســەاڵت  ســەر  دەهاتــە  "ڕاســت"  وواڵت 
دەفرۆشــت، چــەپ دەهــات چ بــە هەڵبــژاردن چ بــە شــۆڕش 
هــەر هەمــووی خۆماڵــی دەکــردەوە، ســێکتەری وا هەبــووە لــە 
)٤٠( ســاڵدا )٣( جــار گشــتی بــووە )٢( جــار تایبــەت بــووە، 
چــاو خشــانێك بــە مێــژوی ســەدەی بیســت دەیــان نموونــەی 
ــا زاراوەی  ــەر زاراوەی "فرۆشــتن" چــەپ ب ــە بەرامب ــە، ل تێدای
"خۆمالێکــردن" نــەك تەنیــا وەکــو ڕێگاچــارە، بەڵکــو وەکــو 
خیتابــی بەدیلــی ئــەم ئایدیۆلۆژیایــە بــکا بــە کلتــور و بــە 

عــادەت!

نەوزاد بابان
کۆنفراســی )تە ندروســتی و ســەالمەتی پیشــەیی لــە شــوێنی 
كار( کــە "ڕێکخــراوی ئاشــتی و ئــازادی" ڕێکیخســتبوو، ڕۆژی 
)١٠( دە  ســە عات   )٣-٦-٢٠٢١( ڕێكە وتــی  شــەممە  پێنــج 
ی ســە رلە بیانی لــە  ئوتێــل )عەینــكاوە  ڕۆیــال( لــە  شــاری 
هە ولێــر بەڕێوەچــوو، بە ئامە دە بونــی نوێنە رانــی ســە ندیكا و 
ڕێکخــراوە كرێكاریەکانــی کوردســتان و عێــڕاق و نوێنەرانــی 

بــە   پە یوە ســت  بە ڕێوبە رایە تیە كــی  و  دامــەزراوە  چەنــد 
ــی  تە ندروســتی و ســەالمەتی شــوێنی کار، هەروەهــا نوێنەران
حکومەتــی  هــەردوو  كۆمە اڵیە تــی  كاروبــاری  وە زارە تە كانــی 
 هە رێــم و ناوەنــد، لەگــەڵ چەنــد ئە نــدام پە ڕمانێکــی عێــراق 

و دە یــان ئامادە بــوو.

مــن هە م وە ك یەکێــک لــە نوێنە رانــی )ڕێكخــراوی ســە ربە خۆی 
"هە ڵمــە ت  لــە   بوویــن  بریتــی  کــە  بە شــداربوم،  كارە بــا( 
ــان"، وە هــەم وە ك نوێنــە ری  ــە وزاد باب ئەحمــەد، مەجیــد و ن
ــتان. ــە  كوردوس ــڕاق( ل ــی عێ ــەندیکا کرێکاریەکان ــۆرا و س )ش

لــە و كۆبونەوەیــە دا تیشــك خرایــە  ســە ركەموكوڕی و خە مســاردی 

ــە  ــوێنی كار ل ــە المە تی ش ــتی و س ــاری تە ندروس ــە  هە ردوو ب ل
ــتی و  ــی گش ــە  كە رت ــوێنی كاردا چ ل ــی ش ــە واوی ناوە ندە كان  ت

چ لــە  كە رتــی تایبــە ت.

لــە قسە وباســە كاندا،  هە بــوو  كارامــان  بە شــداری  ئێمە یــش 
و  حکومــەت  بەگشــتی  کــە  ئــەوەی  لەســەر  پێمانداگرتــەوە 
کاربەدەســتان  و  بەرپرســان  و  پەیوەندیــدارەکان  وەزارەتــە 
بەرپرســن لــەوەی کــە لــە ناوەندەکانــی کارکردنــی هــەم کەرتی 
گشــتی و هــەم کەرتــی تایبەتیــدا مــەرج و پێداویســتیەکانی 

دابیــن  کارمەنــدان  و  کرێــکاران  پاراســتنی  و  ســەالمەتی 
نەکــراون، نــەک هــەر ئەمــەش بەڵکــو چاوپۆشــیش دەکــەن 

لێیــان.

حکومەتــی هەرێــم ئــەوەی کــە بیــری لــێ نەکاتــەوە ســەالمەتی 
جەســتەیی و گیانیــی کرێــکارە، وە هیــچ مانگێــک تێناپەڕێــت 
کــە چەندیــن قوربانــی شــوێنی کار ڕوودەدات، ئەمــە جگــە لــە 
نەخۆشــیەکانی پەیوەســت بــە کارەوە کــە کرێــکاران لــە ســااڵنی 
کۆتایــی تەمەنیــان پێــوەی دەتلێنــەوە. ئــەوە حکومەتــی هەرێــم 
و وەزارەتــە پەیوەندیدارەکانــن کــە بەرپرســن لــەوەی هەمــوو 
کۆمپانیــا و ناوەندەکانــی کار پابەنــد بکــەن بــە دابینکردنــی 

مەرجەکانــی ســەالمەتی و تەندروســتی شــوێنی کار.

ئــەوەی کــە زیاتــر ئــەم بارودۆخــەی نالەبارتــر کــردوە بــەدژی 
کرێــکاران ئــەو ســتڕاتیژە ئابووریەیــە کــە هــەردوو دەســەاڵتی 
کــە  نیولیبرالیــزم  لــە  گرتوویانەتەبــەر  هەرێــم  و  ناوەنــد 
ڕادەســتکردنی هەمــوو خزمەتگوزاریەکانــە بــۆ کەرتــی تایبــەت 
و چاوپۆشــی کردنــە لــە کۆمپانیــاکان و ســەرمایەداران لــە 
پێنــاو قازانــج و ســود و کەڵەکــەی ســەرمایەکەیان کــە ئەمــەش 
بە رە وخە راپتــر  كرێــكاران  ژیانــی  و  کار  ڕە وشــی  ڕۆژبــە ڕۆژ 

دەبــات. 

بەغــدا  لــە  ناوەنــدی  دە ســە اڵتی  چ  دەســەاڵتە،  دوو  ئــە و 
و چ دە ســە اڵت لــە هە رێمــی کوردســتاندا، نــە ك هــەر لــە م 
لــە  بەشــێکن  خۆیــان  بە ڵكــو  ســاردن،  خــە م  بارە یــە وە  
قەیرانــی ناســەالمەتی شــوێنی کار، چونکــە بەرژەوەندیەکانــی 
ســەرمایەداران و کۆمپانیــاکان لــە پێــش پاراســتنی گیــان و 

دانــاوە. کرێکارانــەوە  جەســتەی 

بۆیــە چارەســەری ئــەم ناســەالمەتی شــوێنی کارە و بەرگرتــن 
بــە زنجیــرەی ڕوو لەســەری قوربانیانــی نابێــت چاوبڕینــە 
دەســتی ئــەو دوو دەســەاڵتە بێــت، کــە لــەوادە و بەڵێنــی پــوچ 
بــەو الوە کارێــک نــاکات لــە پێنــاو پاراســتن و ســەالمەتی 
کرێــکاران، هەتــا ئــەو یاســا و ڕێنماییانــەش کــە لــە ئــارادان 
لەســایەی ئــەم دەســەاڵتانەوە مەرەکەبــی ســەر کاغــەزن و 

ــت. ــان پێناکرێ کاری

ئــەوە هێــزی ڕێکخــراو بوونــی کرێــکارە کــە دەتوانێت بە فشــاری 
ــا  خــۆی دایســەپێنێت بەســەر حکومەتــەکان و بەســەر کۆمپانی
پێداویســتیەکانی  و  مــەرج  دەبێــت  کــە  خاوەنکارەکانــدا  و 
ســەالمەتی کارکــردن بــۆ کرێــکاران دابیــن بکــەن و چاوەدێــری 
ــردن  ــەی کارک ــوێنی کار و ژینگ ــتیەکانی ش ــە تەندروس ڕێنمایی

بکــەن.

هــەر ئــەم ڕێگــەی ڕێکخراوبــوون و هێزگرتنەشــە بــە ئاســۆیەکی 
ئازادیخوازانــەی سۆشیالیســتیەوە کــە زامنــی هاتنــە مەیدانــی 
مەیدانــی  لــە  خــۆی  ســەربەخۆی  بەڕیــزی  چینەیــە  ئــەم 
سیاســەتدا بــۆ ڕزگاربونــی لەدەســت هە ردوو دە ســە اڵتی دژە  

كرێــكاری و ســە رمایە داری  ناوەنــد و هە رێــم.

حوزەیرانی ٢٠٢١

نەوزاد بابان
ئە گــە ر دادگا ســەربەخۆ بوایــە و یاســای مەدەنــی ســە روە ر بوایــە   لــە م هە رێمــە  دا،  ئێســتا دە بوایــە  ئێــوەی ســەرانی دەســەاڵتداری 
ئــەم هەرێمــە هەمووتــان لــە  زینــدان بونایــە ، نــەک ڕۆژنامەنــوس و چاالکــوان و خەڵکانێــک کــە بــۆ داوای موچــە و قوتــی 

ــان ویســتویانە ناڕەزایەتــی بنوێنــن و خۆپێشــاندان بکــەن و شــەش ســاڵ زیندانیتــان بەســەرا ســەپاندون. مناڵەکانی

ئــەم دەســەاڵتە هــەر بــە فەرهودکردنــی ســەروەت و ســامانی ئــەم کۆمەڵگــەوە نەوەســتاوەتەوە،  بەڵکــو موچــە و قوتــی فە رمانبــە ر 
و خە ڵكــی زە حمــە ت كێشــی ئــە م هەرێمەشــی بە تــااڵن بــرد و دزی.

لەژێــر ســایەیدا هە زاران گە نــج و الوی ئــەم واڵتــە ڕوویــان لــە هەنــدەران کــرد و تیاچــون و خنــكان، ژنکوشــتن بۆتــە دیاردەیــەک 
و کوردســتانی کردۆتــە قەبرەســتانێکی گــەورە.

لەچــاو واڵتانــی تــری دنیــادا ئــەم دەســەاڵتە تاقمێکــی مافیایــی زۆردڕندەیــە و لە وێنەیــان نیــە  لە نێــو جە نگە ڵســتانی 
ســە رمایە داریدا. سیســتە می 

ئــە و ڕۆژە  گوزە شــت وابە ئاســانی بتوانــرێ نە زیــر عومــە رە كان، سە ردە شــتە كان و كاوە گە رمیانــە كان ... تیــرۆر بکرێــن، بۆیــە 
دەســەاڵت بــە نــاوی یاســا و دادگاوە هاتۆتەمەیــدان بــۆ تــرۆری شەخســیەتی ڕۆژنامەنوســان و چاالکوانانــی دەڤــەری بادینــان و 
هەڵبەســتنی تۆمەتــی پەیوەندیــان بــە واڵتانــەوە، ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە جێبەجێکردنــی پــالن و سیاســەتی واڵتانــی دەوروبــەر 

بەشــێکە لــە مێــژووی ئــەم دەســەاڵتە.

دڵنیابــن نــە مە لە فــی تاوانەکانــی تــرۆر و نــە ئــەم مەلەفــی زیندانــی کردنانــە قــە ت ون نابــن ڕۆژێــك دێــت كــە بەرپرســانی 
ئــەم تاوانانــە  لــە  قە فە ســی دادگای جەماوەریــدا خۆیــان دەبینــە وە ، وە ك بە نــدە رە كان و صــدام و علــی مجیــدە كان باجــی 

دە دە نــە وە . تاوانە كانیــان 

ــازاد،  ــی ئ ــۆ نە هێشــتنی هە ر دە نگێك ــی ب ــەی د ە ســە اڵت ملهوڕیکردنەیەت ــی لە مێژین ــە  هە وڵێك ــت ك ــان لەبەرچــاو بێ ــێ ئەوەم دەب
پەســەندکردنی حوکمــی شــەش ســاڵ زیندانــی چاالکوانانــی دەڤــەری بادینانیــش لــە الیــەن دادگای تێهەڵچونــەوەی هەرێــم بەشــێکە 
لــەو سیاســەتە، بۆیــە  دە بــێ ئازادیخــوازان بەڕێزێکــی یەکگرتــوو لــە  دژی بوە ســتینە وە،  ڕێگە نە دە یــن وا بە ئاســانی تــێ پە ڕێــت.
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پێکــەوە بەرزنجــی:  فاتــح  شــێخ   ئــەردەالن 
 ئامانجــی گــەورە بەدەســت دێنیــن ... مێــژووی
 جــوان ئەنوســینەوە ... چــۆک بــە مافیــاکان

ســەرئەکەوین .دائەدەیــن، 
دامــودەزگا ســەردانی  ســاڵە  دوو   :  پێوەنــد 
جگــە ئەکەیــن،  ناوچەکەمــان   حوکمیەکانــی 
 لــە بەڵێنــی دووبــارە و بێکــردار هیچــی ترمــان

.دەســتنەکەوتووە
 ڕێکــەوت حەســەن: کارەبــا بــۆ توانــەوەی ئاســن
 و هاڕینــی بــەرد هەیــە، بــەاڵم بــۆ ڕونــاک

ــە ــی نیی ــەوەی هاواڵت .کردن

ڕونکردنەوەی ڕۆژنامەی ڕەوت:
شــارۆچکەی  زەحمەتکێشــی  جەمــاوەری   .1
)بەردەقارەمــان( بــە دژی نەبوونــی کارەبــای شــارەکەیان لــەم 
قرچــەی گەرمــای هاوینــەدا، کەوتنــە دەبڕینــی ناڕەزایەتــی و 
خۆپێشــاندان و ڕایانگەیانــد کــە نزیــک بــە دوو ســەد کارگــە 
لــە دەڤەرەکەیانــدا هەیــە کــە شــەو و ڕۆژ کارەبایــان هەیــە، 

بــن؟ کارەبــا  بــێ  شــارەکە  دەبێــت خەڵکــی  بــۆ 

ــاوەری زەحمەتکێشــی  ــەدا، جەم ــەم ناڕەزایەتی ل  .2
کارەبــای  )وێســتگەی  نــاو  بــۆ  کــرد  پێشــڕەویان  نــاڕازی 
ئەگــەر  کــە  بەرپرســان  هوشــیاریاندایە  و  بەردەقارەمــان( 
ئــەوا  نەکــەن  دابیــن  شــارەکە  جەمــاوەری  بــۆ  کارەبــا 
وە  دەبــڕن،  کارگــەکان  لــە  پیشەســازی  ناوچــەی  کارەبــای 
لــەو ڕاستایەشــدا خۆپێشــاندەران بەجــدی ئامادەگیــان لــە 
خۆیــان نیشــاندا و هەنــگاوی عەملیشــیان هەڵێنایــەوە، بۆیــە 
شــارەکە  جەمــاوەری  بــۆ  کارەبــا  بــوون  ناچــار  بەرپرســان 
ــەرکەوتوانە و  ــە س ــێوەیە ناڕەزایەتیەک ــەم ش ــەن. ب ــن بک دابی

هــات. کۆتایــی  بەدەســکەوتەوە 

شــایەنی باســە مــاوەی دوو ســاڵە لــە شــار و   .3
ــی  ــاندان و ناڕەزایەت ــان خۆپێش ــەری بازی ــارۆچکەکانی دەڤ ش
ــە،  ــەکان لەئارادای ــی خزمەتگوزاری ــکاری و نەبوون ــە دژی بێ ب
ئێســتای  خۆپێشــاندانەی  و  ناڕەزایەتــی  ئــەم  کــە  ئــەوەی 
ئــەو  خۆڕێکخراوکردنــی  دەکاتــەوە؛  جیــا  )بەردەقارەمــان( 
جەمــاوەرە ناڕازیەیــە لــە کۆبونــەوەی گشــتی و پێکهێنانــی 
ڕابەرانــی  و  نوێنــەران  ناوچەیــی و هەڵبژاردنــی  کۆمیتــەی 
خۆیــان، بۆیــە ئــەم خۆپێشــاندانە ڕێکخــراو و ئامانجــدار و 

بەدەســتهێنا. سەرکەوتنیشــی  وە  بــوو  یەکگرتــوو 

ئێــوە  ڕۆژی ســێ شــەممە  بابــان:  نــەوزاد   
كارە بــا  كە مكردنــە وە ی  بە رامبــە ر  لــە     )٢٢-٦-٢٠٢١(
ڕژانــە  سە رشــە قام و بــە رەو وێســتگە ی كارە بــا ڕۆشــتین، 
بــۆ چ ئامانجێــك بــوو؟ بۆچــی وێســتگە ی كارە بــا؟ بــۆ 
شــارۆچكە كە  ئیــدارە ی  بە ڕێوبە رانــی  لــە   ڕووتــان 

؟  نە كــرد

داواکردنــی  هۆکارەکــەی  بەرزنجــی:  فاتــح  شــێخ  ئــە ردە اڵن 
خزمەتگوزارییــە بــە تایبەتــی کارەبــا، وێســتگەی دابەشــکردنی 
کارەبــا لــە تەنیشــت خۆمانــە، لێــرەوە کارەبــا ئەچێــت بــۆ 
موســڵ بــە بــڕی ســێ ســەد )٣٠٠( مێــگاوات، هەروەهــا نزیکــەی 
یــەک  و  هەیــە  ســنورەکەمان  لــە  کارگــە   )٢٠٠( ســەد  دوو 
خولــەک کارەبایــان لــێ نابڕێــت، چ ڕەوایــە ئێمــە هاواڵتیانــی 
ئــەو شــارۆچکەیە کارەبامــان نەبێــت لــە حاڵێکــدا کــە خەڵکــی 
شــارەکە بیســت و حــەوت )٢٧( مێگاواتمــان ئــەوێ بــۆ هەمــوو 
بــڕی تەنهــا  بــە  ئەمــەش یەکســانە  کــە  بازیــان،  ســنوری 
کارەبــای یــەک کارگــە، باشــە بۆچــی بــۆ موســڵ کارەبــا هەیــە، 
ــار و  ــی ش ــۆ خەڵک ــەاڵم ب ــە ب ــاکان هەی ــە و کۆمپانی ــۆ کارگ ب

ــت؟ ــی نەبێ هاواڵت

كارگــە  )١٢( كارە بــای  بەنیازبــوون  بابــان:   نــەوزاد 
شــارۆچكە كە تان تە واویــی  كارە بــای  تــا    بكوژێننــە وە 

ئــەم کارە ؟ بــەر  بــۆ پەناتانبــردە  ڕۆشــنبێتەوە، 
دێینــە  جــارە  چەنــدەم  چونکــە  فاتــح:  شــێخ  ئــە ردە اڵن 
سەرشــەقام و خۆپیشــاندان ئەکەیــن و وەاڵممــان نادەنــەوە، 
کارگــەکان هــی بەرپرســانی نابەرپــرس و مافیاکانــن، ئەگــەر 
ــەن و ناچــار  ــان ئەک ــەوە زی ــان بکوژێینین ــای کارگەکانی کارەب
ئەبــن و زوتــر گوێمــان لــێ دەگیــرێ. لــەم واڵتــە خــاوەن 
ــت  ــە ئەبێ ــەت، بۆی ــە حکوم ــرە ل ــەکان دەســەاڵتیان زیات کارگ
بەجۆرێــک ئــەو خــاوەن کارگانــە ڕاســتەوخۆ ناچــار بکرێــن.

هە ڵبژاردنــی تە جروبــە ی  ئــە م  بابــان:   نــەوزاد 
كــە  تە نهــا ســە لماندویە تی  ئێــوە    نوێنە رایە تیــە ی 
 ئەزمونێکــی فریــادڕە س و ســە ركە وتوە  بــۆ بزوتنــەوەی
 ناڕەزایەتیەکانــی كوردوســتان ئێــوە  چــی پە یامێكتــان
 هە یــە  بــۆ خە ڵكــی كوردوســتان لــە م بارە یــە وە،  وە  دە بــێ

چــی بكــە ن؟
شکســت  ئەزمونــی  ڕابــردوودا  لــە  فاتــح:  شــێخ  ئــە ردە اڵن 
خواردومــان هەبــوو، چونکــە زۆرێــک هاتــن و ســوار شــەپۆلەکە 
بــوون بــە مەبەســت و ئــارەزووی پۆســت وەرگرتــن، بــەاڵم 
ئەزمونــی ئێمــە ئەمجــارە جیــاوازە و پشــتی بەســتووە بــە 
کۆمیتــەی ناوچەیــی و بــە خەڵکــی خۆبەخــش بــێ ئــەوەی 
ــان هەبێــت.  ــەرداری و ســودی شەخســی خۆی مەبەســتی بەهرەب
ئــەم هەنــگاوە پێویســتە پــەرەی پێبدرێــت و کۆمیتــەی شــار و 
شــاروچکەکان دروســت بکرێــت لــە خەڵکانــی پاکــی خۆنەویســت 

دور لــە مەبەســتی بەهرەبــەردای شەخســی.

ئێــوە جــارە   ئە مــە  یە كــە م  ئایــا  بابــان:   نــەوزاد 
و كرێــكاری  خواســتە   بــۆ  شــە قام    دە ڕژێنە ســە ر 
هاتونە تــە  تریــش  جــاری  یــان   جە ماوە ریە كانتــان 

ن؟ ا مە یــد
ــە  ــتریش زۆر هاتوینەت ــان پێش ــح: بێگوم ــێخ فات ــە ردە اڵن ش ئ
ــەردەوام  ــەر ب ــی داواکانیشــمان ه ــا بەدیهێنان سەرشــەقام و ت
دەبیــن و کۆڵنادەیــن و هیــچ شــتێک ســاردمان ناکاتــەوە و لــە 

هیــچ شــتێک ناترســین.

 نــەوزاد بابــان: ئێمــە  پرســریارێكمان نە مــاوە  ئە گــە ر
ــن ــن بیگەێن ــاوە  دە توان ــێكتان م ــە  و باس ــوە  قس .ئێ

ــی  ــەوەی خەڵک ــەدەم هاتن ــی ب ــح: سوپاس ــێخ فات ــە ردە اڵن ش ئ
یەکســانین  هەمــوان  ئەڵێــن  پێیــان  ئەکەیــن،  شــارەکەمان 
لــەوەی بەدەســت هاتــوە و هەمــوان خاوەنیــن، کــەس دۆڕاو 
نیــە و هەمــو خەڵــک براوەیــە و دەســەاڵتی گەنــدەڵ دۆڕاوە، 
ئێمــە پێکــەوە گــەورە و جوانیــن، پێکــەوە ئامانجــی گــەورە 
بەدەســت دێنیــن، و مافیــاکان ئەدەیــن بــە زەویــدا، نابێــت هیــچ 
شــتێک کارمــان لــێ بــکات و بــەردەوام ئەبیــن، مێــژووی جــوان 
ــان،  ــاردی و ڕەنجم ــی هەناسەس ــۆپ دڵۆپ ــە دڵ ــینەوە ل ئەنوس

ــەرئەکەوین. ــن، س ــاکان دائەدەی ــە مافی ــۆک ب چ

ــوە  ڕۆژی ســێ شــەممە )٢٢-٦-٢٠٢١(  ــان: ئێ ــەوزاد باب  ن
 لــە  بە رامبــە ر كە مكردنــە وە ی كارە بــا ڕژانــە  سە رشــە قام
 و بــە رەو وێســتگە ی كارە بــا ڕۆشــتین، بۆچــی ڕوتــان

لە وێســتگە  ی كارە باكــرد؟

خەمخۆریتــان،  بــۆ  ســوپاس  لێبێــت،  ســاوتان  پێوە نــد: 
ئێمــە نزیکــی دوو ســاڵە ســەردانی دامــودەزگا حوکمیەکانــی 
ناوچەکەمــان و پارێــزگای ســلێمانیش ئەکەیــن بــە مەبەســتنی 
گەیاندنــی تــەواوی کێشــەکانی شــارۆچکەکەمان و بەتایبەتیش 
بێکــردار  و  دووبــارە  بەڵێنــی  لــە  جگــە  بــەاڵم  کارەبــا، 
ناچاربوویــن خۆمــان  بۆیــە  دەســتنەکەوتووە  هیچــی ترمــان 
ــای  ــتگەی کارەب ــاو وێس ــە ن ــن و بچین ــک بکەی پێشــڕەوی خەڵ
بەردەقارەمــان و کارەبــای کارگــەکان بکوژێنینــەوە کــە لەســەر 
حســابی خەڵکــی پێیــان دراوە و کارەبــای شــارۆچکەکەمان 

هەڵکەینــەوە.

 نــەوزاد بابــان: ئایــا ئــە م خۆپیشــاندان و ناڕە زایە تیــە 
 خۆڕســک بــوو یــان ڕێکخــراو؟ وە  بــە  جۆرێكیتــر ئێــوە 
یــان شــارۆچكەكە ن؟ گروپــن   نوێنە رانــی هە ڵبــژاردە ی 
 ڕێکخــراو؟ یــان نوێنە رایە تــی كاتیــن؟ پێــم خۆشــە  لــە م

بارە یــە وە  ڕون كردنە وە یە كمــان پــێ بــدە ی؟
لــە  پێکدێیــن  و  ناوخەڵکیــن  گرووپێکــی  ئێمــە  پێوە نــد: 
هەمــوو ڕەنــگ و دەنگــە جیــاوازەکان کــە خەڵکــی شــارۆچکەکە 
متمانەیــان پێبەخشــیووین بۆ خزمەتکــردن و ڕووبەڕووبونەوەی 
ــە  ــەکان و نزیکــی دووســاڵە ب ــوو کوڕی ســەرجەم کێشــە و کەم
بەردەوامــی لــە هــەوڵ و چاالکیدایــن لــە ناوچەکــەی خۆمانــا.

 نــەوزاد بابــان:  دوای ئــە وە  كارە بــای شــارە كە  دابیــن
 بــوو بــە بە ردە وامــی، خە ڵكــی چــۆن دە یــان ڕوانیــە  ئــە و

دە ســكە وت و ســە ركە وتنە ی  بە دە ســتیان هێنــاوە ؟
بێزاریــەوە  و  بەتوڕەیــی  زۆر  خەڵکــی  بەڕاســتی  پێوە نــد: 
گەشــتنمان  دوای  لــە  بــەاڵم  وێســتگەکە،  بــۆ  بەڕێکەوتــن 
بــەوێ و چاککردنــەوەی کارەباکــە خەڵکــی بــە دڵخۆشــی و 
ــم  ــان، ئەتوان ــەرەو ماڵەکانی ــەوە ب ــەورەوە گەڕان ــی گ مۆڕاڵێک
ــن  ــە زۆرتری ــووان ک ــۆ هەم ــوو ب ــەزن ب ــەرکەوتنێکی م ــم س بڵێ

بەشــداربوون. خەڵکــی 

ئە گــەر نە مــاوە   ئێمــە  پرســیارێكمان  بابــان:   نــەوزاد 
كــە ن؟ مــاوە  دە توانــن بە یانــی  ئێــوە  قسە وباســێكتان 

لە )بەردەقارەمان(ەوە، هەڵسوڕاوان و ڕێکخەرانی 
ناڕەزایەتیەکان بۆ )ڕەوت( دەدوێن

پێوە نــد: دەسخۆشــی و ســوپاس و ڕێزمــان بــۆ ئێــوە هەیــە 
کــە هــەواڵ و چاالکیەکــەی ئێمەتــان بەبایەخــەوە بینیــوە 
لــە  ئەبیــن  بــەردەوام  ئێمــەش  هاتــوون،  بەدەممانــەوە  و 
ــکات  ــەت نای ــە پێویســتمانە و حوکم ــەوەی ک ــردن و ئ خزمەتک
خۆمــان بــەم شــێوازە لــە ناڕەزایەتــی ئەیکەیــن و چاوەڕێــی 
کــەس نابیــن، دووبــارە ســوپاس، بەهیــوای ســەرکەوتن بــۆ 

هەمــووان.

ــوە  ڕۆژی ســێ شــەممە )٢٢-٦-٢٠٢١(  ــان: ئێ ــەوزاد باب  ن
 لە بە رامبــە ر كە مكردنــە وە ی كارە بــا ڕژانــە  سە رشــە قام
ئە مــە  ئایــا  كارە بــا،  ســە عاتە كانی  زیادكردنــی   بــۆ 
 خواســتی تاقمێــک یــان گروپێــک بــوو یــان خواســتی

تــە واوی خە ڵكــی شــارە كە  بــوو؟

ڕێکــەوت حەســەن: بێگومــان کارەبــا یەکێکــە لــە پێداویســتیە 
هــەرە ســەرەتاییەکانی مــرۆڤ لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا، بۆیــە 
ئەمــە خواســتی هەمــوو دانیشــتوانی شــارۆچکەکە بــوو دور لــە 

ــەک... ــوو ئینتیمای هەم

 ڕەوت: پێــم وایــە بەنیازبــوون  كارە بــای )١٢( كارگــە 
 بكوژێننــە وە، تــا  كارە بــای تە واویــی شــارۆچكە كە تان

ــەم کارە؟ ــن ب ــتان هەڵس ــی ویس ــت بۆچ ــن بێ ڕۆش
شــێوەیە  بــەو  کارگانــە  ئــەو  کارەبــای  حەســەن:  ڕێکــەوت 
نەکوژاوەتــەوە کــە پڕوپاگەنــدەی چەنــد کەناڵێکــی حیزبیــی 
هاواڵتیــان،  ناڕەزایــی  و  خۆپیشــاندان  ڕوماڵــی  لەبــری 

دەکــەن. گــەوره  بابەتێکــی الوەکــی  وەهــا  هاتــوون 

خە ڵكــی بــۆ  چیــە   پە یامتــان  ئێــوە   بابــان:   نــەوزاد 
كــە دە ســكە وتە ی  ئــە م  لــە دوای   بە ردە قارە مــان 

هێنــاوە ؟  بە دە ســتیان 
فشــار  گروپــی  وەک  ئێمــە  پەیامــی  حەســەن:  ڕێکــەوت 
بێدەنــگ نەبوونــی خەڵکــی شــارۆچکەکەیە بــۆ وەدەســتهێنانی 
مافەکانیــان، کارەبــا بــۆ توانــەوەی ئاســن و هاڕینــی بــەرد 
ــە  ــە، ئەم ــەوەی هاواڵتــی نیی ــاک کردن ــۆ ڕون ــەاڵم ب ــە، ب هەی
هەمــوو  پشــگیری  ئێمــە  بۆیــە  لەکوێدایــە؟!  مەعقولیەتــی 

توندوتیــژی. لــە  دور  هێمنانەیــن  خۆپیشــاندانێکی 

کۆتایی حوزەیرانی ٢٠٢١

 هاوژین مەحمود:

ئــەم  ڕەخســاندنی  بــۆ  هاوژیــن  کاک  ســوپاس  زۆر  ڕەوت: 
دەرفەتــە تاگفتوگــۆ یــەک ئەنجامبدەیــن. ســەرەتا دەمانەوێــت 
لــە ڕوانگــەی تــۆوە هەلســەنگاندنێک بــۆ نەوەیەکــی نــوێ کــە 
لــە کوردســتانی عیــراق گــەورە دەبــن بدوێــن، ئــەوان لــە نێــو چ 
هەلومەرجێکــی کۆمەاڵیەتــی وسیاســی و ئابــوری و فەرهەنگیــدا 
پێدەگــەن؟ مــاوەی  ســی )٣٠( ســاڵە حوکمڕانــی واقعــی بــە 
دەســتی  حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانەوەیە، بــەاڵم الوان لــە 

توێــژە هــەرە نابەختەوەرەکانــن؟ ئەمــە بۆچــی؟

هاوژیــن مەحمــود: ســەرەتا، زۆرســوپاس بــۆ ئــەم دەرفەتــە و 
ــی ســتافی )ڕەووت(.. ــوو هاوڕێیان زۆر ســوپاس بۆهەم

لەڕاســتیدا هەڵســەنگاندن بــۆ نەوەیەکــی نــوێ لــە کوردســتانی 
عیــراق پێویســتی بــە گەڕانەوەیەک هەیــە لە مێژووی ناوچەکە 
و تێڕوانینێکــی قــوڵ بــۆ ئــەو مێــژوە پــڕ لــە چەوســانەوە 
ــەر  ــک بەس ــی تاری ــژە وەک پەردەیەک ــە مێ ــە ل ــەی ک و تااڵنی
ژیانــی عێراقیەکانــدا دراوە لەســایەی ســەرمایەداری جیهانــی 
و ئیمریالیســتی بریتانیــا، حکومەتــە یــەک لــە دوایەکەکانــی 
ــەر و ئەڵقــە لەمســتی  ــراق ســەرلەبەریان فەرمانب وواڵتــی عی
هیــچ  واتــا  ســەرمایەداریەن،  سیســتمە  ئــەو  هێشــتنەوەی 
و  زەحمەتکێــش  جەمــاوەری  چاوەڕوانــی  خۆشــیەک  و  خێــر 
گەالنێکــی ژێردەســت نابینــرێ جگــە لەچەوســانەوە و بێمافــی 
ئــەم هاوکێشــانەدا.. هەرێمــی کوردســتانیش  لەنــاو  زیاتــر 
ــی  ــەتی حکومەتەکان ــتم و سیاس ــان سیس ــوەی هەم ــە چوارچێ ل

عیراقــدا دەســوڕێتەوە.

ســەبارەت بــە نەوەیەکــی نوێی خێــر لەخۆنەدیوی ئەم هەرێمە، 
ئەمەوێــت بڵێــم، حزبــە بــورژوا ناسیونالیســتە کوردیــەکان دوای 
ســی )٣٠( ســاڵ الیــەک بــوون بــە  بەشــێکی لێکهەڵپێکــراو 
لــە توێژێکــی ســەرمایەداری خاوەنانــی کۆمپانیــا هــەرە گــەورە 
و ملیاردێرەکانــی کوردســتان و الیەکیــش حوکمڕانیــان جگــە 
زیاتــر  نائومێــدی  و  دەســتبەتاڵی  و  بــوون  مایەپــووچ  لــە 
هیچــی تــر لــە هەگبەکەیانــدا بــەدی ناکرێــت بــۆ الوان و 
گەنجــان، ئــەم بــێ هیواییــە ســەرجەم چیــن و توێژەکانــی 
گرتۆتــەوە، بــەاڵم ئیشــی جــدی کــراوە لەســەر کەیســی گەنجــان 
و الوان، چوونکــە هەمیشــە گەنــج ســەرە ڕمــی گۆڕانکاریەکانــە، 
ئەوانیــش بەهەمــوو شــێوازێ لــە گۆڕانــی جــدی دەترســێن و 
ــی  ــە گاوەکان ــاش پالن ــە زۆر ب ــێ الدەدەن، هەربۆی ــی ل خۆیان
قــەرزی نێودەوڵەتــی و پالنــی گاوی ســەرمایەداران جــێ بەجــێ 
ــێ و  ــان نەمێن ــەوەی گەنجــان ترووســکای ژیانی ــۆ ئ ــەن، ب دەک
یــان بــڕۆن بــۆدەرەوەی وواڵت یانیــش لەپێنــاو ڕاکــردن بۆژەمــێ 
مــاف و ئازادیەکانــی خۆیــان لەبیربکــەن و  نــان ســەرجەم 

ــەوە. ــان بچــووک بکەن ــە گەورەکانی خەون

کاتێــک لەســاڵی )١٩٩٢(وەوە حکومەتــی هەرێــم فەزایەکــی 
کاتــەوە  لــەو  کوردســتان،  لــە  کــرد  درووســت  نائارامــی 
نائارامــی  حاڵەتێکــی  لــە  هاواڵتیــان  هەنووکــە  تاوەکــو 
دەروونــی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــدا ژیــان بــەڕێ دەکــەن، 
هەربۆیــە بەشــێکی زووری الوان لــە کەشــێکی ناتەندرووســت 
پەروەردەبــوون، ئەمــەش کاردانــەوەی نەرێنــی لێکەوتۆتــەوە، 
وای لێهاتــووە هەنــدێ لــە گەنجــان بــێ هیــوا دەرچــوون و 
وێــڵ و ســەرگەردان لــە بازنەیەکــی بــۆش دا دەســوڕێنەوە، 
ــن  ــە بەدبەختری ــک ل ــج ئێســتا یەکێ ــە گەن ــەم هۆکاران هــەر ب
بــورژوا  بەپێچەوانــەوە  کۆمەڵگایــە،  کۆمەاڵیەتــی  تۆژێکــی 
حکومیەکانیــان  ســێکتەرە  تــەواوی  "پیرەقۆرخــکارەکان"، 
گرتــوە و حزبەکانیــش پاڵپشــتیان لــێ دەکــەن و لــە پارەیــان 
هەڵدەکێشــن، هاوکارێکــی باشــن بــۆ بەردەوامــی گەندەڵــی 
ڕەووتــی  هەمــان  لەســەر  بۆگــەن  سیســتەمێکی  ڕۆشــتنی  و 
مێــژووی خــۆی، بــەاڵم گەنــج هەمیشــە بــەدوای نــوێ بوونــەوە 
وەهــا  حکومەتیــش  گومــان  بــێ  دەگــەڕێ،  خۆگونجانــدا  و 

کردارێکــی گــەرەک نیــە.

ڕەوت:  بــە بۆچوونــی بەڕێزتــان  الوان لــە نێــو پەیکــەرەی 
هەیــە؟  کۆمەاڵتیــان  جێگایەکــی  چ  کوردســتاندا  جڤاتــی  
چ  ئــەدا؟  گنگڵــی  مەســەلەیەک  چ  فراوانــە،  توێــژە  ئــەم 
ــاف وشــکۆ؟ ڕۆشــنبیری  ــازادی و م ــۆ گرنگــە؟ ئ مەســەلەیەکی ب

و شــوناس و ژیــان؟

هاوژیــن مەحمــود: لەنێــو پەیکــەری  جڤاتــی هەرێــم گەنــج 
پێگــە و جێــگای خــۆی هەیــە، بــەاڵم دەزگاکانــی ڕاگەیاندنــی 
کــوردی کــە زووربەیــان داردەســتی ســەرمایەداری جیهانیــن، 

نایەنەوێــت ڕۆڵــی ڕاســتەقینەی گەنــج نیشــان بــدەن، بەڵکــو 
بەدیوێکــی ناشــرین بــە مەبەســت ئەیانەوێــت تواناکانــی گەنــج 
لەکــەدار و ناشــرین بکــەن، بۆیــە لێــرەدا، هەڵوێســتەیەک 
دەکــەم هیواخــوازم ڕاگەیاندنــی چەپەکانیــش لەبەرامبــەردا 
بەهێــز و چاپووکتربــن و ڕۆڵــی ڕاســتەقینەی گەنــج بخەنــەڕوو 
بــۆ هەموودنیــا، گەنجــان لــەم هەرێمــە گیــرۆدەی دەیــان کێشــە 

ــازارن. و ئ

بــەاڵم ئــەوەی زیاتــر گەنجــی پەرێشــان کــردوە، بــێ ئیشــی و 
بێکاریــە، وەک دەبێنیــن گەنجێــک بەوپــەڕی زیرەکــی و شــکۆوە 
خوێنــدن تــەواو دەکات، بــەاڵم بەهــۆی ســتڕاتیژی ئابــوری 
ــزم و ڕادەســتکردنی کەرتــی  ــم کــە نیولیبرالی حکومەتــی هەرێ
گشــتیە بــۆ کەرتــی تایبــەت و دەســتی ســەرمایەداران، بــەم 
ــان،  ــە الوان و گەنج ــەدان ب ــدن و کارپێن ــەش دانەمەزران پێی

ــە. ــە خاڵــی کێشــە گەورەکەی ئەم

کــە  بــەوەی  ســەبارەت  کوردســتان،  هەێمــی  الوانــی  الی 
ــازادی و مــاف،  ــان شــکۆ و ئ ــج چــی بــەالوە گرنگــە بێگوم گەن
ئــەکات.  ئــەم ســێ خاڵــە ژیانــی تــاک ئاڕاســتە  چوونکــە 
هــەر بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەم مافانــە، ئێمــەی گەنــج و الو 
ئــەم  هەیــە،  چــەپ  کۆمەاڵیەتــی  بەشۆڕشــێکی  پێویســتمان 
شۆڕشــە ڕاســتەقینەیەش تەنهــا لەنــاو خەڵکــی زەحمەتکێــش 
و ســتەملێکراوەوە ســەرچاوە دەگرێــت کــە گەنــج داینەمــۆی ئــەو 

شۆڕشــەیە.

و  گــۆڕان  هەوڵــی  و  بــوون  چــەپ  مەیلــی  الوان  ڕەوت: 
چــەپ  جێگەوڕێگــەی  شوڕشــگێڕن،  و  ژیــان  باشــترکردنی 
چۆنــە؟  الوان  لــە  چــەپ  چاوەنــواڕی  چۆنــە؟  الوان  لــەالی 
لــە  و  بخوێننــەوە  مارکسیســزم  بەگشــتی هەوڵــدەدەن  الوان 
الوانــی  دونیــا،  ئاڵوگــۆڕی  بــۆ  بەکاریبهێنــن  خەباتیانــدا 

هەیــە؟ مارکسیســتیەیان  ڕووەو  ئــەم  کوردســتان 

هاوژیــن مەحمــود: ئــەوەی جێــگای دڵخۆشــیە ئێســتا گەنجێکــی 
زۆر خوێندنەوەیــان بۆفەلســەفەی مارکســی هەیــە و تاڕادەیەک 
ســەرمایەداران  لەڕابــردوودا  کــە  شــکاندوە  بتەیــان  ئــەو 
لیبرالیانەیــان  و  ناسیونالیســتانە  و  دینــی  پڕوپاگەنــدەی 
چــەپ  فکــری  تــا  کۆمۆنیــزم  و  مارکســیزم  بــە  دژ  دەکــرد 
دوربخەنــەوە لــە مرۆڤــە زەحمەتکێشــەکانی ئــەم ناوچەیــە. 
لــە ڕاســتیدا مارکــس فکــر و فەلســەفەکەی لەســەر خــودی 
ــا و  ــارە و کۆمپانی ــەدژی پ ــکارە ب ــی کرێ ــات و ناڕەزایەت خەب
کــرێ گرتەیــی واتــا هەمــوو فەلســەفەکەی دژ بــە سیســتمێکی 
ســەرمایەداری و دەســەاڵتێکی چینایەتی بورژوازی چەوســێنەرە 
و لەپێنــاو ڕزگاری مــرۆڤ دایــە... ئێســتا زوۆرینــەی گەنجــان 
هێــزە  حوکمڕانــی  شکســتی  دوای  کوردســتان  هەرێمــی  لــە 
پوچەڵبونــەوەی  و  ئیســالمیەکان  و  نەتەوەیــی  ڕاســتڕەوە 
خۆشــبەختانە  ئێســتا  کوردســتان،  لیبرالەکانــی  بانگەشــەی 
گەنجــان خۆڕســکانە و بەبــێ ئــەوەی هیــچ حزبێــک ئاڕاســتەیان 
بــکات گەڕاونەتــەوە بــۆ کۆتــا فریــاد ڕەس، ئەویــش هــزری 
پاکــی مارکســیە لێــرەوە ئەوەمــان بــۆ ڕوونــە ئــەم هەمــوو زوڵــم 
ــێکی  ــی شۆڕش ــت بەهەوێن ــم دەبێ ــی هەرێ ــەی گەنجان ــێ کاری ب

ناوخــۆی و پاشــان جیهانــی.

١٩-٦-٢٠٢١

و  بۆردومــان  درێــژەی  لــە  تورکیــا  فاشیســتی  دەوڵەتــی 
کوردســتانی  سەرســنوریەکانی  ناوچــە  و  گونــد  کاولــکاری 
عێــڕاق، ئێســتا خەریکــی بڕینــەوەی دارســتانەکانە. ئەمــە 
پالنێکــی ســەربازیانە و بەشــێکە لــە سیاســەتی میلیتاریســتی 

ئــەردۆگان. حکومەتەکــەی  پەلهاویشــتنی  و 

نــەک هــەر ڕێگەیەکــی ئاشــتیخوازانە و دانوســان ناگرێتەبــەر 
بــۆ چارەســەری کێشــە و ســتەمی نەتەوەیــی لــە کوردســتانی 
نەتەوەیــی  ســتەمی  توندکردنــەوەی  بەڵکــو  تورکیــادا، 
دەکاتــە ئامــڕازی پەرەپێدانــی شــۆفێنیزمی نەتەوەیــی لەنــاو 
هەمــوو میللەتانــی تورکیــادا بــۆ بەالڕێدابردنــی بزوتنــەوە 
ناڕەزایەتیەکانــی ناوخــۆ و ســەرکوتکردنیان و پەرەپێدانــی 
ناوچــەی  لــە  فراوانخــوازی  و  پەلهاویشــتن  سیاســەتی 
زیندوکردنــەوەی  پــەردەی  لەژێــر  ناوەڕاســتدا،  ڕۆژهەاڵتــی 

عوســمانیدا. ئیمپڕاتۆریەتــی  میراتــی 

بەوپێیەش کە )پارتی( و حکومەتی هەرێم بەرژەوەندیەکانی 
خۆیــان گرێداوەتــەوە بــە سیاســەتەکانی دەوڵەتــی تورکیــاوە، 
ــاوکار  ــە و ه ــەو دەوڵەت ــدای ئ ــە ئەجەن ــێک ل ــە بەش ــوون ب ب
لــە جێبەجێکردنــی پالنەکانیــدا. هەرچــی حکومەتــی ناوەنــدی 
بەغداشــە لەگــەڵ هەمــوو پڕوپاگەندەیەکــی بەنــاو پاراســتنی 
"ســەروەری خاکــی عێــراق"، بــەاڵم ژێربەژێــر هاوئاهەنگــی 

دەکات لەگــەڵ سیاســەتەکانی ئەردۆگانــدا.

ئــەم ملهــوڕی و میلیتاریســتیە پێویســتە لەالیــەن بەشــەریەتی 
ئازادیخــوازەوە هــەم ڕیســوا و هــەم بــەری پــێ بگیردرێــت، دەبێ 
ناچاربکرێــت بــە دەســتهەڵگرتن لەبرینــەوەی دارســتانەکانی 
کوردســتانی عێــڕاق و وێرانکردنــی ژینگــەی سروشــتی ناوچەکــە 

لــە پێنــاو سیاســەتی میلیتاریســتانەیدا.

دەوڵەتــی  شۆفێنیســتانەی  سیاســەتی  بەرپەرچدانــەوەی 

ئــەردۆگان ڕێگەکــەی باوەشــێنکردنی شــۆفێنیزمی کوردایەتــی 
بزوتنەوەیەکــی  پتەوکردنــی  و  هێنانــەدی  بەڵکــو  نیــە، 
نێونەتەوەیــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــانە لــە ڕۆژهەاڵتــی 
و  ئــەردۆگان  کــە  بزوتنەوەیەشــە  ئــەم  هــەر  ناوەڕاســتدا، 

دەنێــت. گــۆڕ  لــە  هاوکارەکانیشــی 

تێبینی:

و  ڕێپێــوان  لــە  بــووم  بەشــدار   )٥-٦-٢٠٢١( شــەممە 
ــە  ــوو دژ ب ــە بەڕێوەچ ــلێمانی ک ــاری س ــە ش ــەک ل گردبوونەوەی
سیاســەتی بڕینــەوەی دارســتانەکانی کوردســتانی عێــڕاق و 
وێرانکردنــی ژینگــەی سروشــتی ناوچــە سەرســنوریەکان لەالیەن 
ــەوە. ــتەکانی ئەردۆگان ــەتە فاشیس ــا و سیاس ــی تورکی دەوڵەت

پەیامیــان  سیاســی  گردبوونەوەیــەدا چەنــد الیەنێکــی  لــەو 
خوێنــدەوە، گەرچــی مــن دوام کردبــوو کــە پەیامــم هەیــە، 
ــوی  ــە بەبیان ــوان و گردبوونەوەی ــەم ڕێپێ ــی ئ ــەاڵم ڕێکخەران ب
کەمــی کات و نەبوونــی وەختــەوە، دەرفەتیــان نەڕەخســاند 

ــن. ــداری م ــۆ بەش ب

ئــەوەی کــە لێــرەدا هاتــووە کورتکــراوەی ئــەو پەیامــە بــوو کــە 
بەنیازبــووم پێشکەشــی بکــەم لــەو گردبوونەوەیــەدا.

نەوزاد بابان



11
٢٠٢١ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات ژمارە	١٣											تەموزی	

یەکــەم پڕیشــکی هەڵگیرســانی ناڕەزایەتیــەکان، وەســتانێکی ناڕزایەتــی بــوو، کــە کرێکارانی گرێبەســت لە شــارۆچکەی )شــامییە( 
ڕێکیــان خســتبوو ڕۆژی )٢٥-٣-٢٠٢١(، کــە پــاش چەنــد ڕۆژێــک، مانگرتنــی کرێکارانــی گرێبەســتی لــە شــارەوانی نەجــەف بــەدوادا 
هــات. ئەمــە بــووە هــۆی وەســتانی نیمچــە تــەواوی کەرتــی خزمەتگــوزاری پاککردنــەوە لــە شــارەکەدا. پاشــان، خۆپیشــاندانەکان 
تەشــەنەیان کــرد و چەنــد شــارێکیان گرتــەوە لەوانــە بابــل و ناصریــە و دیوانیــە، هــاوکات لەگــەڵ خۆپیشــاندانی ناڕەزایەتــی 

بــەردەم وەزارەتــی مالییــە، کــە بەتوندوتیــژی ڕووبەڕوویــان بوونــەوە.

تایبەتمەنــدی خۆپیشــاندانەکانی پارێــزگای دیوانیــە لەوەدابــوو کــە لــە هەمــوو خۆپێشــاندانەکانی تــر بەرفــراوان تــر و 
هەمەالیەنــە تــر بــوو، وە لەالیــەن میدیاکانــەوە بەتایبەتــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانــەوە ڕوماڵکرابــوو. خاڵــی دەســتپێکردنی 
خۆپیشــاندانەکانی دیوانیــە، مانگرتنــی کرێکارانــی گرێبەســتی شــارەوانی شــامیە بــوو، بــە دوای ئەویشــدا کەرتــی ئــاو و ناوەنــدی 

ــەی گرتــەوە. ــەم پارێزگای ــەری ئ ــی دەوروب ــی قــەزا و ناحیەکان ــەی بەشــە خزمەتگوزاریەکان ــزگاری و زۆرب پارێ

ــی  ــدا، خاڵێک ــە خزمەتگوزاریەکان ــە بەش ــت ل ــی گرێبەس ــەش و کرێکاران ــی خۆب ــژی وانەبێژان ــی توێ ــەی دوای ــەم ناڕەزایەتیان ئ
جیاکەرەوەیــە لــە خەباتــی چینــی کرێــکار لــەم چەنــد دەیەیــەی دواییــدا. تــا ئێســتا لــە عێڕاقــدا بزووتنەوەیەکــی کرێــکاری لــەم 

ئاســتە لەهێــز و کاریگــەری نەبینــراوە چ لــە ســەردەمی ڕژێمــی پێشــوو وە چ لــە دوای ئەویــش.

ئــەم خەباتانــەی کرێــکاران شکســتی ئــەو هەوڵــە پوچەاڵنــە دەســەلمێنێت کــە بەدرێژایــی چەنــد ســاڵ دراون بــۆ پەراوێــز خســتنی 
ئــەم چینــە و دوور خســتنەوەی لــە گێڕانــی ڕۆڵــی خــۆی لــە پێشــەنگی کۆمەڵگــەدا، کــە ئەمــە خــۆی کۆڵەکــەی ســەرەکی بونیــادی 

فیکــری و ماددیەتــی.

لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژێکــی کەمــدا کرێــکاران توانیــان ڕۆڵــی پێشــەنگ و کاریگەریــان لەســەر هەمــوو ژیانــی ڕۆژانــە نیشــان بــدەن، 
کــە بەبــێ بەشــداری ڕاســتەقینە و بنەڕەتــی ئــەوان لــە ڕابەرایەتــی ئــەم گۆرانکاریــەدا، هیــچ گۆرانکاریەکــی کۆمەاڵیەتــی 

ڕاســتەقینە بەدەســت نایــەت.

کرێــکاران توانیــان پــەی بــەرن بــە زەروورەتــی بوونــی کۆمەاڵیەتــی خۆیــان و ئــەم پێویســتیە وەک ئامرازێکــی فشــار بــەکار بهینــن 
بــۆ ناچــار کردنــی الیەنــە بەرپرســەکان بــۆ ملکــەچ کــردن بــە داخوازیەکانیــان، ئەگــەر بــە شــێوەیەکی نیوەناچڵیــش بێــت پــاش 
چەندیــن ســاڵ لــە پەراوێزخســتن و دوور خســتنەوە و پشــتگوێ خســتنیان. کرێــکاران، ســەلیقەیان نیشــاندا لــە بەکارهێنانــی 

ئامرازەکانــی تێکۆشــان لــەکات و شــوێنی گونجــاودا.

ئــەوەی پێویســتە فۆکۆســی لەســەر بکەیــن لــە وانەکانــی ئــەم بزوتنــەوە کرێکاریــەوە، هەبونــی توانایــی بنیاتنانــی ڕێکخراوێکــی 
کرێــکاری ڕاســتەقینە و واقیعــی بــوو کــە ئامــرازی خەباتــی چینــی کرێــکار بێــت بــۆ بەدیهێنانــی مافەکانــی بەتــەواوی.

لەکۆتاییــدا، کرێــکاران، و لەپێــش هەمویانــەوە، کرێکارانــی شــامیە، جەختیــان لەســەر ئــەوە کــردەوە کــە ئەگــەر بەرپرســان 
پابەنــد نەبــوون بــە جێبەجیکردنــی داواکاریەکانیــان، بەزیادکردنــی کرێــی کرێــکاران و جێبەجێکردنــی بڕیــاری )٣١٥( لــە 
ڕووی ئیداریــەوە، کــە لەســەر ئــەو بنەمایــە مانگرتنەکانیــان ڕاگیــراوە، ئــەوا گوژمێکــی تــر لــە مانگرتــن بەبــێ پســانەوە 
دەســتپێدەکاتەوە، تاکــو جێبەجێکردنــی دەســتبەجێی داخوازیەکانیــان. وەهەروەهــا کرێــکاران لەســەر پێکهێنانــی نوێنەرایەتیــەک 

ــان ڕێکەوتــن. ــۆ پشــتگیری لەداخوازیەکانی ــەک ب ــە بەرەی کــە ببێت

بەدرێژایــی مێــژوو، خەباتــی کرێــکاران، خەباتــی مرۆڤایەتــی بــووە، کــە لــە کۆتاییــدا بــە قازانجــی هەمــو توێژەکانــی کۆمەڵــگا 
دەگەڕێتەوە.

بژی خەباتی کرێکاران دژی هەموو شێوازەکانی چەوسانەوە.

*-*-*-*

تێبینــی: ئــەم ڕاپۆرتــە لــە ژمــارە ســێی باوکــراوەی )صــدی العمــال( ناوەڕاســتی ئایــاری ٢٠٢١ باوکراوەتــەوە و هــاوڕێ شــیرین 
عەبــدواڵ لــە عەرەبیــەوە کردویەتــی بەکــوردی.

سەبارەت بە ناڕەزایەتی و مانگرتنی کرێکارانی گرێبەست لە شامیەموناف حەمید:

     پاشماوەی ل١

جەمال کۆشش

کــە  ئــەو خۆراکانــەی  دورکەوینــەوە لەهەمــوو   •
شــەکری تێکــراوە، زوربــەی خواردنــەوە گازیــەکان و پســکیت و 
نەســتەلە و خواردنــەوە ســاردیەکان بڕێکــی زۆر لــە شــەکریان 
تێدایــە و هەنــدێ لــە مــادەی حافیــزە و خراپیشــی تێدایــە کــە 

وات لێــدەکات زووتــر برســیت بێــت و قەڵــەو بیــت.

کــە  ناتەندروســت  ڕۆنــی  لــە  دورکەوتنــەوە   •
بریتیــە لــە ڕۆنــی زەیــت وە لــە هەمانکاتــدا ڕۆنــی تونــگ 
دروســتبوونی  بــۆ  خراپیــان  زۆر  کاریگــەری  ئەمانــە  کــە 

خوێــن. بــۆڕی  نەخۆشــیەکانی 

ــە  ــەی ک ــەو خۆراکان ــوو ئ ــە هەم ــەوە ل دورکەوتن  •
بڕێکــی زۆر مــەوادی حافیزەیــان تێدایــە و بــۆ ماوەیەکــی زۆر 

ون هەڵگیــرا

وە ئاگامان لە ڕۆژی بەسەرچوون و ئێکسپایەری   •
خۆراکــەکان بێــت. وە دەبــێ ئاگامــان لــەوە بێــت هەتــا ئەگــەر 

ــی  ــەاڵم بەخراپ ــت ب ــەواو نەبووبێ ــی ت ڕۆژی بەسەرچوونەکەش
و لەبــەر خــۆردا هەڵگیرابێــت یــان لــە پێویســت بێــت لــە 
نــاو ســاردکەرەوەدا هەڵگیرێــت بــەاڵم شــوێنکدا هەڵگیــراوە 
کــە گــەرم بێــت، دەبــێ خۆمــان دوورخەینــەوە لــە بەکارهێنانــی 

ئــەو جــۆرە خــۆراک و خواردنەوانــە.

دوا ڕێنماییــم ئەوەیــە، کــە هەمیشــە هەوڵبــدەن   •
ــە خــۆت  ــن، چونک ــان دروســتی بکەی ــەوە خۆت ــە ماڵ خــۆراک ل
دروســتی دەکەیــت دڵنیایــت کــە هیــچ مادەیەکــی کیمیایــی تێــدا 
نیــە، هەروەهــا ســەوزە و میــوەکان خۆمــان ئامادەیــان بکەیــن 
بــۆ بەکارهێنــان. وە دوریــش بکەوینــەوە لــە ئــاردی ســپی کــە 

کاریگەریەکــی خراپــی هەیــە. 

لە کۆتاییدا سوپاس بۆ ئێوەش

سەرەتای تەمموزی ٢٠٢١

      پاشماوەی ل١٢

پیاوســاالردا منداڵــی کــچ بێبایــەخ تــر دەبینرێــت وەک لــە 
پشــتگوێ  منــداڵ  کچــی  پێداویســتیەکانی  و  کــوڕ،  منداڵــی 
دەخرێــت هــەر لــە خوێنــدن و خۆراکــەوە هەتــا پیداویســتی 
تەندروســتی جەســتەیی و دەروونــی و جلوبــەرگ ...هتــد.

لەگــەڵ چونــە ســەری بەتایبەتــی کردنــدا، و لــە پێشــبڕکێی 
بــازاڕدا، هەلــی کاردۆزینــەوەی ژن زەحمــەت تــر دەبێــت. بــەاڵم 
بەهــۆی پێداویســتیەکانی ژیــان ناچــار دەبــن کــە کاری تاقــەت 
ــی  ــەڵ هــەر قەیرانێک ــەن. و لەگ ــوڵ بک ــی قب ــن و کاتی پڕوکێ
ئابوریشــدا ژن زیاتــر بێــکار دەکرێــت و پاڵــی پێــوە دەنرێــت 
بــۆ ماڵــەوە و دوردەخرێتــەوە لــە ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری 
و سیاســی. وە ئەمانــە بەشــێکن لــەو هۆکارانــەی تــوش بونیــان 
زیاتــر دەکات بــە نەخۆشــی دەرونــی و خۆکــوژی. ئەرکــی منــداڵ 
ــر  ــری پی ــاڵ و چاودێ ــاو م ــایی کاری ن ــردن و قورس ــو ک بەخێ
و خــاوەن پێداویســتیە تایبەتەکانــی خێزانەکــە، و هەمــوو 
بڕینــی  بەهــۆێ  دەبــن  دروســت  کــە  تــر  بۆشــاییانەی  ئــەو 
دەکرێتــەوە،  پــڕ  ژنــان  بــە  گشــتیەکانەوە،  خزمەتگوزاریــە 

بەبــێ بەرامبــەر.

ــە  ــەوە ل ــان ســڵ دەکەن ــوری خۆی ــان بەبــێ ســەربەخۆیی ئاب ژن
ســەردانی پزیشــک و نەخۆشــخانەکان، و زیاتر نەخۆشــیەکانی 
یــان  فیزیکــی،  نەخۆشــی  )چ  دەخــەن  گــوێ  پشــت  خۆیــان 
خێزانــدا،  چاودێــری  لــە  ڕۆڵیــان  بەهــۆێ  و  دەرونــی(، 
پێداویســتی  و  ناکــەن  جێبەجــێ  خۆیــان  پێداویســتیەکانی 
خێــزان و ئەندامانــی دەخەنــە پێــش پێداویســتی خۆیــان.

نەخۆشــیەکانی ژنــان تەنانــەت لــە واڵتە پێشکەوتوەکانیشــدا، 
جیهانــدا  شــوێنی  زۆر  لــە  و  پێنــەدراوە  بایــەخ  هێشــتا 
و  ســکپڕی  و  مانگانــە  ســووڕی  و  بــوون  باڵــغ  کێشــەکانی 
منداڵبــوون و وەســتانەوەی ســوڕی مانگانــە و دەرەنجامەکانــی، 
وەک تابــوو ســەیریان دەکرێــت و بــە ئاشــکرا باســیان لــی 
ناکرێــت. ئاشــکرایە چەندیــن کااڵ و دەرمــان بــۆ ئــەم کێشــانە 

هەیــە، بــەاڵم ئەگــەر بــە پــارە بێــت، دیســان تێچــوی مــاددی 
دەبێتــە ڕێگــر لــە بەکارهێنانیــان.

توشــی  ژنانــەی  ئــەو  فریاکەوتنــی  خزمەتگوزاریەکانــی 
دەبــن  ســوتاندن  و  کوشــتن  و  توندوتیــژی  و  دەســتدرێژی 
نیــە،  ئاســان  پێڕاگەیشــتنیان  دەســت  و  کەمــە  لەخۆیــا 
و  پیاوســاالر  کۆمەڵــگای  بــۆ  نییــن  ئەولەیــەت  ئەمانــە  و 
ســەرمایەداران، و کەرتــی تایبــەت ناچێــت ئــەم خزمەتانــە 

نیــن. بەخــش  قازانــج  چونکــە  ببوژێنێتــەوە 

ڕێگــەی  لــە  تەندروســتی  گــوزاری  خزمــەت  کردنــی  دابیــن 
بەســەر  مێــژوی  و  کۆنــە  کۆمەاڵیەتــی  فۆڕمێکــی  بــازاڕەوە 
ئــەم  کردنــی  گشــتی  بــە  بــەرەو  هەنگاوێــک  هــەر  چــووە. 
خزمەتگوزاریانــە هەنگاوێکــە بــەرەو نزیکبونــەوەی هێنانــەدی 
یەکســانی، و هــەر گەڕانەوەیــەک ئــەو نایەکســانیە زیاتــر 

دەکاتــەوە.

تەندروســتی نابێــت کااڵیــەک بێــت بــۆ پــارە دروســت کــردن و 
قازانــج، بەڵکــو سیســتەمی تەندروســتی دەبێــت دەزگایەکــی 
کۆمەاڵیەتــی بێــت کــە بــە پێــی پێویســتیی کەســەکان، کێشــە 
تەندروســتیەکانیان چارەســەر بــکات بــە بــێ هێنانــە نــاوەوەی 

قازانــج. 

ئــەم سیســتەمی تەندروســتی گشــتیە دەبێــت مۆدێلێــک بێــت بــۆ 
چۆنیەتــی بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــە بــە گشــتی.

٢٦-٦-٢٠٢١
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     پاشماوەی ل١٢

بــە ڕســتەی "خۆشــهاتن بــۆ شــاری ئاشــتی"، ســەرۆکی دەوڵەتــی 
سویســرا -گــی پارملیــن- لــە لوتکــەی جنیــف نێــوان )جــۆ 
بایــدن - فالدمیــر پۆتیــن( لــە )١٦-٦-٢٠٢١( پێشــوازیکردن. 
لــە واقعــدا شــاری نێونەتەوەیــی دڵگیــری جنیــف، هیــچ کات 
هێنــدەی ئــەو ڕۆژانــە جبەخانــەی ســەربازی و تەلبەنــد و 
کۆپتــەری بــەردەوام و دەموچــاوی نەناســراو و داخســتنی نیــوەی 
شــاری بــە خۆیــەوە نەبینیــوە. کەشــتیە ئاســمانیەکەی بایــدن، 
کــە تەنهــا دوو دانــەی لێدروســتکراوە، بــە پێشــکەوتوترین 
ــی و  ــری ئۆتۆماتیک ــەک و بەرگ ــتەمی موش ــا و سیس تەکنەلۆژی
ژووری کۆنترۆڵــی هەمــوو دەزگا ســەربازییەکانی ئەمەریــکای 
کۆنگــرەی  و  کۆنفرەنــس  ســالۆنی  کۆنتڕۆڵدایــە.  ژێــر  لــە 
میوانخانــە  داخــراو و کۆنگــرەی ڕۆژنامەگــەری و هۆتیــل و 
فڕۆکەیەکــی  هەڵگــری  وە  تیایــە،  نەشــتەگەری  ژووری  و 
بچوکتــری نێوخۆیییــە کــە بــۆ مــاوەی )٧٢( کاتژمێــر بەبــێ 
هیــچ پیداویســتیەک دەتوانێــت لــە ئاســمان بمێنیتــەوە. )جــۆ 

بایــدن( ڕۆژی پێشــووتر و )پوتیــن( هەمــان ڕۆژ بــە ڕیزێکــی 
ئــەو  تــەواوی  کــە  لیموزینەکانیــەوە  دەرزەنێــک  لــە  پتــر 
ــدا  ــە ژێــر چاودێری ــون و ل ــوو داخراب شــەقامانەی ماوەیــەک ب
بــوون، گەیشــت. ئــەم هێزنواندانــە، ئــەم مانــۆڕە لەالیــەن 
ــەوە.  ــۆ )٤٤( والتــی جیهــان دەگوازرای )١٢٥٠( ژونالیســتەوە ب
بارگرژیــی  هەمــوو   ئــەم  جیهانییــە؟  ڕوداوێکــی  بەڕاســت، 
و ئاڵۆزیــە لــەم شــاری ئاشــتییە بــۆ؟ جنیــف  بــە تەنهــا 
شــاری ئاشــتی و دانوســتان و ڕێکخــراوەی نەتەوەیەکگرتــوەکان 
و  قــوڵ  دیوێکــی  جنیــف  نیــە.  بازرگانیــەکان  ناوەنــدە  و 

شاراوەشــی هەیــە. "هێالنــەی ســیخوڕە جیهانیەکانیشــە".

بــەزۆری  )کــە  دوانەکــەوت  بــە چرکــەش  ڤالدمیــر پۆتیــن، 
وەهــا نیــە لەگــەڵ ڕەقیبەکانیــدا(، تەوقــە یەکــی ســاردییان 

لەگــەڵ یەکــدی کــرد، بەمــەش ئامــاژەی کۆتایــی کۆرۆنــای 
ئەنجامنەدانــی  لەســەر  پێشــتریش  هــەروەک  دەگەیانــد. 
ــچ داوەت  ــون. هی ــەری هاوبــەش ڕێککەوتب ــرەی ڕۆژنامەگ کۆنگ
و میواندارییەکــی نانخواردنیــش بەڕێــوە نەچــوو. دوو ســەرۆکی 
کتێبیــدا  هــەزار   )١٥( ســالۆنێکی  لــە  جیهانــی  گــەورەی 
ــی  ــو پەتایەک ــنە نێ ــان ڕابکێش ــەوەی جیه ــۆ ئ ــەوە، ب کۆبونەت
البــۆری  دروســتکردنی  لــە  هیچــی  کــە  سیاســیەوە  قورســی 

ڤایرۆســێکی کوشــندە مرۆڤایەتــی کەمتــر نیــە.

ئەمەریکا - ئەوروپا - ناتۆ - روسیا
پۆتیــن  لەگــەڵ  لوتکەکــەی  پێشــخەری  دەســت  بایــدن 
کردبــوو، بــە میدیاکانیــش هێنــدە ڕاگەیانــرا:- هیڵــی ســور 
ــی و هــاک و هیرشــی ســیبری، کێشــەی  ــۆ هێرشــی ئەلکترۆن ب
ئۆکرانیــا، پشــتیوانی موخابەراتــی و ســەربازی بــۆ ســەرکوتی 
ئۆپۆزســیۆنی بیالڕوســیا و ســەرکوت و پاکتــاوی ئۆپۆزســیۆنی 
کــەم لەســەر  بێــت النــی  نێوخۆیــی ڕاکێشــاوە. هــەر چــۆن 
دەســتپێکردنەوەی پەیوەندییــە دبلۆماســیەکانیان و گەڕانــەوەی 
دبلۆماتــکاران ڕێککەوتــن.  ڕاوێــژکاری پۆتیــن  بــۆ ســوریا 
ــارەوەش  ــەو ب ــوو، ل ــدا ب ــی ســەرەکی گفتوگۆکان ــو تیم ــە  نێ ل
شــوێن  بــە  .هێڵکێشــانەکە  بــووە  گیرمەگیــرم  بەدڵنییایــی  
لــە  روســیا  پاســیفکردنی  بــە  پێویســتی  ئەمەریــکا  خــۆی، 

پشــتیوانی چیــن هەیــە.

ــۆ  ــرد ب ــادی ک ــارێکی زی ــدن گوش ــۆدا، بای ــەوەی نات ــە کۆبون ل
پشــتبەخۆ  و  ئەوروپــا  ســەربازی  بودجــەی  بەرزکردنــەوەی 
بەســتنیان و بەهێزکردنــی سیســتەمی بەرگــری و گواســتنەوەی 

هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە ئەوروپــاوە بــەرەو ئاســیا.

"هەژمونــی ســەربازی  ئەمەریــکا بەســەر جیهانــدا کۆتایــی 
خــۆی  رۆژەکانــی  دوایــن  ئەمەریــکا  "هەژموونــی  هاتــووە"، 
ئاسایشــی  ڕاوێژکارانــی  گفتگــۆێ  ئەمانــە  دەژمێرێــت". 
بــە  ڕەنگــە  بــوون.  برۆکســل  لــە  ئەمەریــکا  نەتەوەیــی 

ئەفغنســتان،  لــە  ناتۆ-ئەمەریــکا  هێزەکانــی  کشــانەوەی 
ــتکردنی  ــوێن دروس ــە ش ــەرگەردانن" ب ــە س ــکا "دەیەیەک ئەمەری

بــن. تــرەوە  دوژمنێکــی 

ئەمەریکا - چین ئایندەی سیستەمی نوێی جیهانی

)Chimerica( کۆتایی چیمریکا
بــە  کۆرۆنــا  ڤایرۆســی   گۆڕاوەکانــی  جــۆرە  و  شــەپۆل 
ــە  ــن  پشــت ل ــکا و چی ــات. ئەمەری کیشــوەرەکاندا هێــرش دەب
ــادە  ــەپۆلەکان ئام ــۆ دوای ش ــان ب ــەواوی خۆی ــە  ت ــە ب پەتاک
ــکردنەوەی  ــەردەمی دابەش ــا، س ــەردەمی دوای کۆرۆن ــەن. س دەک
ســەرلەنوێی جیــۆ سیاســی و جیــۆ ئیکۆنۆمــی و جەمســەربەندی 

و ســەنتەری هێــزی نــوێ دەبێــت.

دوالیەنــەی  پەیوەنــدی  و  گەشــە  دەورەی  نێــوی  چیمریــکا، 
بــوو.  هــەزارەکان  دوو  ســااڵنی  لــە  ئەمەریــکا   - چیــن 
]مۆریــز  و   ])Niall Ferguson(-فرەگســۆن ]نیــل 
شــولیەنک-)Moritz Schularick([ کــە داهێنــەری ئــەم 
چەمکــەش بــوون )لــە دوو وشــەی لێکــدراوی چین-ئەمەریــکا 
پێکهاتــووە(، پێیانوابــوو ئــەو جــۆرە لــە سیاســەتی پوڵــی 
و بازرگانــی و گڵۆبەاڵیزەیشــنە داینەمــۆی ئــەو پێشــکەوتنە 

ئابورییــەی هــەردوال بــووە و بەتایبــەت بــۆ چیــن.

پەیدابوونــی ڕکابەرێــک بــەو توانــا ئابــووری و تەکنەلــۆژی 
و ســەربازییەوە بــۆ فۆرمــدان و جێگاگرتــن لــە پەیکــەرەی 
سیســتەمی ســەرمایەداری لــە جیهانــدا لــە پشــووی سیاســەتی 
]G7 -ــە کۆنگــرەی ]گــی ٧ ــدن ل ــە. جــۆ بای ــکادا نیی ئەمەری
دا، وتــی )ئەمەریــکا دەگەڕێتــەوە(، چیــن وەاڵمــی دایــەوە 
لەدەســت  جیهــان  چارەنوســی  دیاریکردنــی  )ســەردەمی 
کەمینەیەکــدا تێپەڕیــوە(.  لــە ڕاگەیاندنــی کۆتایــی ناتــۆدا، 
)١٠( جــار نێــوی چیــن وەک مەترســی بــۆ ســەر ئاسایشــی 
ــار،  ــی و پەالم ــی و چاوچنۆک ــی ئەتۆم ــاوەن چەک ــان و خ جیه
کێشــە بــۆ تایــوان وهونــگ کۆنــگ. چیــن گاڵتــەی بــە ئەقڵیــان 
ــە  ــی ســارد " مامەڵ ــی جەنگ ــە مینتالیت ــوە هێشــتا ب هــات "ئێ

دەکــەن.

ســاڵەی   )١٠٠( یــادی  وتــاری  لــە   )١-٧-٢٠٢١( ڕۆژی 
دامەزراندنــی حزبــی کۆمۆنیســتی چینــدا، ســکرتیری گشــتی 
حــزب و ســەرۆکی دەوڵــەت، چــی جیپنــگ، ووتــی ) هیــچ 
کــەس ناتوانێــت بمانگەڕێنێتــەوە، خەیاڵیــان خــاوە هێــزە 
بیانییــەکان جــارێ تــر گەلــی چینــی بچەوســێننەوە،  دیوارێکی 
پۆاڵینمــان هەیــە(. لــە نێــوان ئــەم  گەڕاندنــەوەی ئەمەریــکا 
نێــو  ڕاپێچکراوەتــە  مرۆڤایەتــی   نەگەڕانــەوەی چینــدا،  و 

دەورانێکــی زۆر ئاڵــۆز و نادیــارەوە.

نێونەتەوەیــی،  مێــژووی  پرۆفیســۆری  فرەگســۆن(،  )نیــل 
لــە )٢٠١٩(دا، لــە گەرمــەی شــەڕی بازرگانــی )ئەمەریــکا - 
چیــن(دا، ڕایگەیانــد کــە ئەگــەر ئەمەریــکا و چیــن لەســەر 
بەشــەریەت  تــازە  ڕێککبکــەون،  بازرگانیــش  کێشــەکانی 
لــە  تــروە".  ســاردی  "شــەڕێکی  قۆناخــی  نێــو  پێناوەتــە 

مــرد(. )چیمریــکا  دەڵێــت  چاوپێکەتنیــدا  تازەتریــن 

ــە  ــە ب ــی ئاورشــمین ک ــگای نوێ ــاردی ڕێ ــە پــرۆژەی ملی ــن ب چی
ــاری  ــەورە ش ــراوە، )٦٠( والت و )١٠٠( گ ــەدە ناس ــرۆژەی س پ
ئاســیا و ئەفەریقــا و ئەوروپــا بەیەکــەوە دەبەســتێتەوە. بــە 
هەڵڕژاندنــی ســەرمایە بــۆ دروســتکردنی بونیــادی وەبەرهێنــان 
لــە ئەفەریــکا، بــە کڕینــی کۆمپانیــا هــەرە گــەورە و مامناوەنــد 
و زنجیرە هۆتێل و کلوپە وەرزشیەکانی ئەوروپا و ئەمەریکا، 
بــە پێدانــی قــەرز بــە واڵتانــی هــەژاری ئەمەریــکای التیــن، 
بەیەکەمینــی نێــردەی کااڵ بــۆ بــازاڕی جیهانــی، لەماوەیەکــی 

کورتــدا بــوو بــەدوەم هێــزی ئابــوری لــە ئاســتی جیهانــدا.

بــە دروســتکردنی ڕاکێتــی دوورهاوێــژی )٤٠٠٠( کیلۆمەتــری، 
بــە پیشەســازی جەنگــی دەریاوانــی و کەشــتی، بەبونــی هێــزی 
پانتایــی  و  ســەتەالیت  فــەزای  داگیرکردنــی  بــە  ئەتۆمــی، 

ئاســمانی.

و  خێراکانــی  تەکنەلۆجیــە  پێشــکەوتنە  بــە   چیــن 
پرۆگرامەکانــی زیرەکــی دەســتکرد و هەڵــدان و گەشــەکردن و 
ــوو  ــەدا )٤٧( هەم ــوارە س ــەو ب ــەپێدانی ئ ــان و گەش وەبەرهێن

پیکدەهێنێــت. جیهــان 

ســەروی  حزبێــک  لێکهەڵپێــکا.  دەوڵەتــی  و  حــزب  چیــن 
کاریزمایــی-  ترادســیۆنێکی  هەبێــت،  ئەندامــی  ملیــۆن   ٩٠
دســپلینی و دیکتاتــۆری هەبێــت، پەیوەنــدی لەگــەڵ )٥٦٠( 
ــە  ــک ل ــت. زۆرێ ــدا هەبێ ــە )١١٦( دەوڵەت ــی شــیوعی و ل حزب
دەوڵەتانــی بــە قــەرزی بێســود، بــە وەبەرهێنانــی لــە کەرتــە 
پیشەســازییە گرنگەکانــی هاتوچــۆ و کارەبــا و تەندروســتی 
بێئــەوەی ڕاســتەوخۆ خــۆی لــە سیاســەتی نێوخۆیــی و شــێوەی 
حوکمڕانــی و جــۆری ئایدۆلۆژییەکــەی هەڵقورتێنــێ. کردبێــت. 

زۆرێــک لــە پێشــبینیەکان ئــەو وتەیــەی چــی پینــگ پشتڕاســت 
دەکەنــەوە "ســاڵی٢٠٤٩" چیــن هێــزی یەکەمــی جیهــان دەبێــت.

حەوســەڵەی  لــە  )شــەریک(،  هاوبەشــە  ئــەم  پەیدابوونــی 
مالمالنێیــان،  و  کێبڕکــێ  نییــە.   ئەمەریــکادا  چاوچنۆکــی 
بێگومــان چەشــنی دوو بلۆکــی ســەردەمی جەنگــی ســارد نابێــت، 
بــەاڵم گومــان هەڵگــر نییــە: شــەڕ لەســەر هەژمــون و لەســەر 
نفــوز و لەســەر بەدەســتهێنانی کەرەســتەخاوە ســەرەکیەکان 

قەهــراوی و مەترســیدارترە.

چاوێکی ناسیۆنالیستی، ڕوانینێکی 
ئەنتەرناسیۆنالیستی

ڕەنگدانــەوەی ئاینــدەی ئــەم پۆلبەندییــە لەســەر ناوچەکــە 
و عێــراق و کوردســتان، گــەورە و کاریگــەر دەبێــت، بــەاڵم 
نــەک بــەو چــاوەی ناسیۆنالیســتەکان تەماشــای دەکــەن. چــاوی 
ناسیونالیســتی - هەمیشــە زیانبەخــش بــووە بــۆ نەتەوەکــەش، 
ــترین  ــوردەکان باش ــان ناسیۆنالیســتە ک ــەرە نزیکم ــەی ه نمون
لــە خراپترینــەی مێژووییــن. وە هەمــوو ئــەو نوســینانەش لــە 
ــدن و"شــەڕی ئۆتۆکراســی  ــی جــۆ بای ــوەی پێداهەڵدان چوارچێ
"شارســتانیەتی  بــەرەی  یــان  دا  دیمۆکراســی"  ســەدەی  و 
ــان  ــی جیه ــدگای بینین ــە دی ــن ل ــراون، بێبەش ــایی"دا نوس ئاس
و جێــگای کۆمەڵــگای ئێمــە وەک توانــای نواندنــی هەڵوێســتی 

شۆڕشــگێرانەی بەرپرســیارانەمان.

پرۆلیتاریا و بۆرژوازی و کێشەکانی سەرمایە
جەمــاوەری  بەرەنگارییەکــی  ســەردەمی  کۆرۆنــا،  ســەردەمی 
بێوێنــە بــوو بــۆ بەرگــری لــە ژیانــی ڕووت، لەسەرانســەری 
جیهانــدا، ئەمەریــکای التیــن، ئەفەریــکا، ئەمەریــکا، چیــن، 
ئەروپــا، ئاســیا، ئەمەریــکا، هەڵچوونــە جەماوەرییەکانــی 
ــەر -  ــالک الیڤــس مات ــی ڕەش-پێســتان بایەخــدارە( "ب )ژیان
)Black Lives Matter(" ســەدان هــەزار کەســی لــە 
دژی ڕاســیزم و ســەرمایەداری ئەمەریکــی و لــە ئەوروپــاش 
دژی کۆلۆنیالیــزم وشارســتانیەتی ســەرمایەداری هێنایــە نێــو 
چاالکــی سیاســیەوە. بێــکاری بــەو پــەڕی گەیانــد، سیاســەتی 
کامێــرای  بــەر  خســتە  تەندروســتی  کەرتــی  تااڵنکەرانــەی 

جەمــاوەر.

ناچاربــوو  بایــدن  شــەرعیەتدانەوە،  و  ئارامکردنــەوە  بــۆ 
دەســتوبرد گەورەتریــن قــەرزی مێژوویــی لــە بانکــی فیدرالــی 
ئەمەریکــی کــرد )٦ بلیــۆن( دۆالر بــۆ گەڕخســتنەوەی ئابووری. 
و  نەخۆشــخانەکان  و  ڕێگاوبــان  و  بێــکاران  بــۆ  قــەرزەکان 
کــە )٢٤٠(  بــواری ســەربازی  قوتابخانــە و تەکنەلۆژیــا و 
بێــت.  چینــی  تەکنەلۆژیایــی  بــە  بەرگرتــن  بــۆ  ملیــاردی 
دەوڵــەت دەکەوێتــە ژێــر قەرزێکــی بێوێنــەی مێژووییــەوە، کــە 
ئاکامەکــەی بەهەلئاوســان و لــە دەســتدەرچوونی کۆنتــرۆڵ 
کۆتایــی دێــت. یەکێــک لــە باشــترین ئابوریناســانی ئەمەریکــی 
و پرۆفیســیۆری کۆنســێرڤەتیڤی هاڤــارد لــە چاوپێکەوتنێکــی 
دەلێــت: )ئێمــە بەخێرایــی ١٥٠ کــم دەڕۆێــن و نازانیــن توشــی 
چ ڕوداوێــک دەبیــن(، هــەر لــە درێــژەی هەمــان چاوپێکەوتنــدا 
دەڵێــت: )بەهــەر بارێکــدا بشــکێتەوە، لەگــەڵ هەاڵئاوســان 
ــەرزە  ــادەی ب ــک وەک م ــن، هەاڵئاوســانیش وەک ڕێ ڕووبەڕووی
بێهۆشــکەرەکانە بــۆ هــەرە هــەژارەکان، وە بەســەر ئەوانــدا 

دەشــکێتەوە(.

دەوڵەتــی چیــن، بەســەرۆکایەتی )چــی چیپنــگ(، دەســتی 
ــدا  ــی تایبەت ــەرمایەی کەرت ــو س ــە نێ ــرد ل ــر ک ــی درێژت حزب
)لــە ســەدا ٥٠ بــەرز بــوەوە بــۆ ســەدا ٧٠(، تێکەڵەیەکــی 
گــەورە  هــەزار   )٢٠( لــە  دروســتکرد،  لەهەردووکیــان 
ســەرمایەداری چینــی، ســەدا )٩٠(یــان کادر و پلــە بااڵکانــی 
حزبــی کۆمۆنســتن. بــە هەڵڕشــتنی ســەرمایەی دەوڵەتــی و 
ــازاڕی ئــازاددا کــە لــە هەندێــک  بەگەڕخســتنی لــە کەرتــی ب
بــواردا ئێســتا "زیــادە بەرهــەم هەیــە" و ناچــار بــە وەســتانی 

کــردووە. کۆمپانیــاکان  و  کارگا 

ــەی کاری  ــە کارگ ــە ب ــدا، ک ــکاری چینی ــۆن کرێ ــە )٨٠٠( ملی ل

ــەری شــکڵی  ــی کارگ ــی نوێ ــت، بزوتنەوەیەک ــی نێودەبرێ جیهان
لــە  زۆرتــرە  خوێنــەری  مارکــس  یەکەمجــارە  بــۆ  گرتــووە. 
ــەت  ــی مارکسیســتی )بەتایب ــی نوێ ــگ، نەوەیەک ماوتســی تون
کرێکارییــەکان  مانگرتنــە  ســەردانی  کــە  زانکــۆکان(،  لــە 
دەکــەن بــۆ ئاشــناکردنیان بــە کۆمۆنیــزم. لــە )٢٠٠٤(دا )٧٤( 
هــەزار جــار ناڕەزایەتــی دەربــڕاوە لــە )٢٠٠٥(دا )٨٧( هــەزار 
نەقابــەی  دەرەوەی  کرێــکاری  نەقابــەی  هەرچەنــد  جــار. 
فەرمــی ڕێگاپیــدراو نیــە، بــەاڵم هەندێــک لــە مانگرتنــەکان 
بــۆ دامەزراندنــی شــورای کارگەکانــە یانــی بــۆ مافــە سیاســی 
و دەســەاڵتی سیاســییە و ئــەم مانگرتنانــە وەهــا گەشــەیان 
ســەندووە لــە رۆژنامــە و گوڤــار و سۆشــیال میدیــادا بەفراوانــی 
لــە  مانگرتنــە کرێکاریــە ســەرکەوتووەکان  باودەکرێنــەوە. 
بەرامبــەر کۆمپانیــا جیهانیەکانــی وەک هۆنــدای یابانــی و 
فۆکســۆنی تایوانــی )٢٠١٠( کــە هەقدەســت و هەلومەرجــی 
کار و ژەمەکانیــان گونجاوتــر کــرد. ســەرەتای شــەپۆلێکی 
فراوانــی کێشــایە نێــو بزووتنــەوەی کرێکارییــەوە. سیاســەتی 
نیولیبرالیزمــی لــە بەگەڕخســتنی هێــزی کاری چینیــدا کــە )٥( 
لــە )٤(ی ســەرجەم کرێکارانــی شــار پێکدەهێنێــت، تەنهــا بــۆ 

ــج. ــەرچاوە قازان ــە س ــا نابێت ــی دونی کاپیتالیزم

یەکەمــی هەفتەنامــەی دی  لــە الپــەڕەی  نایــاب  وتارێکــی 
تســایتی ئەڵمانــی )٢٠-٦-٢٠٢١( باوکراوەتــەوە، بــە بایــدن 
دەڵێــت: ئەوروپــا دوو جەمســەری ناوێــت، ئەوروپا کێشــەیەکی 
گــەورەی نێوخۆیــی هەیــە. ئەوروپــا لــە نێوخۆیــدا دوو چینــی 
کۆمەاڵیەتــی پۆالرێزەیشــن بوونــە، ئەبێــت ســەرنجمان لەســەر 

ئــەم کێشــەیە بێــت.

سەرەتایی تەموزی ٢٠٢١
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شــااڵوێکی گــەورەی بــە تایبەتــی کردنــی خزمــەت گوزاریــە 
گشــتیەکان ڕووی تێکردویــن، و لەمانــە هەمــوی مەترســیدار 
تــر بەتایبــەت کردنــی کەرتــی تەندروســتیە. لــە کوردســتاندا، 
نەخۆشــخانەی  کردۆتــە  ڕووی  شــااڵوانە،  ئــەم  دواترینــی 
ســلێمانی، کەتەنهــا  لــە  شــێرپەنجە  بــۆ چارەســەری  هیــوا 
خەســتەخانەیە لــە عیراقــدا بــۆ ئــەم نەخۆشــیە، و لەگــەڵ 
)نــەک  خێرخواییــە،  خەســتەخانەیەکی  کــە  ئەوەشــدا 
دەوڵەتــی(، پیالنــی کــەم کردنــەوەی خزمــەت گوزاریەکانــی و 
ســپاردنی بەشــێک لــەم خزمەتگوزاریانــەی بــە کەرتــی تایبــەت 

ــراوە. ــۆ دان ب

ئــەم شــااڵوی بەتایبــەت کردنــە تەنهــا لــە عیــراق و کوردســتان 
نیــە، بەڵکــو لــە هەمــو واڵتانــی جیهانــدا هەیــە. ئەویــش 
بەهــۆی سیســتەمی کاپیتالیزمــی نیۆلیبراڵیەوەیــە کــە بــەدوای 
بــۆ  گشــتیەوەیە  کەرتــی  خزمەتگوزاریەکانــی  گواســتنەوەی 
کەرتــی تایبــەت، لەڕێــی پەرەپێدانــی ســەرمایەداری بــازاڕی 
ئــازاد و ســنوردانان بــۆ خەرجیەکانــی حکومــەت و خاوەندارێتــی 

گشــتی.

ــە  ــە و ل ــدا سیســتەمی تەندروســتی جۆراوجــۆر هەی ــە جیهان ل
زۆربــەی واڵتانــی جیهانــدا بــە تێکەڵەیەکــی بودجــەی دەوڵــەت 
لەگــەڵ کەرتــی تایبــەت بــە ڕێــوە دەبرێــت و بەپێــی سیســتەمی 
تەندروســتی وواڵتەکــە، و لــە الیــەن دەوڵەتــەوە بــەڕادەی 

کــەم تــا زۆر پشــت گیــری لــێ دەکرێــت.

هەمیشــە  گــەورەکان  جیهانیــە  کۆمپانیــا  و  ســەرمایەداران 
بەشــە  کردنــی  تایبەتــی  و  بەکااڵکــردن  لەســەر  چاویــان 
ــۆ  ــە ب ــووە، چونک ــتی ب ــتی گش ــی تەندروس ــی کەرت جیاجیاکان
ئــەوان تەندروســتی "کااڵ"یەکــە کــە هەمیشــە "بــازاڕ"ی هەیــە، 
ــەوە و  ــۆژگاری نەخۆشــی و تاقیکردن ــە خۆپاراســتن و ئام چ ل
ــەوە  ــواری لێکۆڵین ــە ب ــت وە چ ل ــتەرگەریدا بێ ــان و نەش دەرم
و زانســت و تەکنۆلۆژیــای تەندروســتیدا بێــت. بــەاڵم ئــەم 
ــە تەندروســتی  ــت، چونک ــۆ ناکرێ ــە ئاســانی ب ــان زۆر ب کارەی
ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی بــە ژیانــی خەڵکەوەیــە، و حکومەتــەکان 
کــە دەیانەوێــت دەســتکاری تەندروســتی گشــتی بکــەن دەرگیــری 

ناڕەزایەتــی جەمــاوەر دەبنــەوە.

ــوی جۆراوجــۆردا  ــاو و بیان ــر ن ــە ژێ ــەم کارە ل ــت ئ ــە دەبێ بۆی
کردنــی  ئابــوری وواڵت، پەیــدا  بوژاندنــەوەی  بکــەن، وەک 
کــەم  و  کواڵیتــی  باشــکردنی  و  چاکســازی  کار،  هەلــی 
کردنــەوەی تێچــوی خزمەتگوزاریــەکان و لــەم شــتانە ... بــەاڵم 
لەڕاســتیدا بەتایبــەت کــردن شــتێک نیــە جگــە لــە شــان خاڵــی 
کردنــەوەی حکومــەت لــە بایــەخ دان بــە تەندروســتی خەڵــک 
ــە  ــە ب ــی خەڵک ــتکردنی تەندروســتی و خــۆش گوزەران و ڕادەس
یاســاکانی بــازاڕی ئــازاد و بازرگانــی کــە تەنهــا بــۆ یــەک 

مەبەســت کاردەکات ئەویــش قازانجــە.

ــەوەی  ــەژاری و ئ ــی ه ــە هەبون ــە ب ــی نی ــەت باک ــی تایب کەرت
هــەژارەکان ناتوانــن ســود لــە دەرمــان و کەلوپەلــی پزیشــکی و 
نەخۆشــخانەکان وەرگــرن، وە یــان بــەوەی ژنــان دەچەوســێنەوە 
فریاگوزاریەکانــدا  خزمەتــە  بــە  دەســتیان  و  دەکوژرێــن  و 
ڕانــاگات، وە یــان پەناهنــدەکان بــێ شــوێنن و منداڵەکانیــان 
بــۆ  ناچــن  و  ناکوترێــن  منداڵــی  نەخۆشــیەکانی  دژی  بــە 
قوتابخانــە. هەمووشــتێک ئەوەنــدە بایەخــی پــێ دەدرێــت کــە 

قازانــج دروســت دەکات.

لــە )٣-٤( دەیــەی ڕابــوردوو لــە عیــراق و کوردســتاندا، کەرتــی 

کــەم  و  دواکەتــوو  بنەمــادا  لــە  کــە  گشــتی،  تەندروســتی 
بایــەخ پێــدراو بــوو، دەیــان و ســەدان قــات گەڕاوەتــە دواوە، 
کارمەنــدان  موچــەی  ماوەتــەوە،  داروخــاوی  پەیکەرەیەکــی 
چەندیــن مانــگ دوا دەکەوێــت، دەرمــان و کەلوپەلــی پزیشــکی 
و نەشــتەرگەری لــە خەســتەخانە و کلینیکــە گشــتیەکان یــان 
متمانــەی  شــوێنی  کەهەیــە  ئەویشــی  یــان  دەســتناکەوێت، 
دەرمانــی  ئــەوەی چەندیــن  بەهــۆی  ئەمــەش  نیــە.  خەڵــک 
ــە  ــراپ کەوتۆت ــی خ ــوو، وە کواڵیت ــەر چ ــاختە و کات بەس س
بــازاڕ و بەهــۆی ئــەو گەندەڵیــەی چەندیــن ســاڵە ســەرتاپای 
وواڵتــی داگرتــوە، و بــە گشــتی بــە هــۆی بێمتمانەیــی خەڵــک 
پێداویســتی  دامودەزگاکانــی.  و  دەوڵــەت  سیســتەمی  بــە 
تەندروســتی خەڵــک نــەک هــەر پشــتگوێ خــراوە بەڵکو ڕۆژانە 
و بــە سیســتەماتیک خزمەتگوزاریــە گشــتیەکان لــە خەڵــک 
بەرپرســیارەتیان  لەژێــر  خــۆی  دەوڵــەت  و  دەســەندرێتەوە 
بــۆ  خۆشــکراوە  ڕێگــە  کاتــدا  لەهەمــان  بــەاڵم  دەردەکات. 
ــکات. ــەنە ب ــدا تەش ــوو بوارەکان ــە لەهەم ــەت ک ــی تایب کەرت

دەبینیــن  بکەیــن  تەندروســتیەکان  داتــا  ئەگەرســەیرێکی 
ئەمــەی لــە عیــراق و کوردســتان ڕودەدات جیــا نیــە لــەو 
تەندروســتی  ڕێکخــراوی  هەیــە.  کــە  جیهانیــەی  ڕەوەنــدە 
دا   )٢٠١٨( لــە  دا  )ئەســتانا(  کۆنفرانســی  لــە  جیهانــی 
ئاشــکرای کــرد کــە بەالنــی کەمــەوە نیــوەی دانیشــتوانی جیهــان 
بــە خزمەتگوزاریــە  ڕانــاگات  دەســتیان  ملیــارە   )٧.٣( کــە 
تەندروســتیە ســەرەتاییەکان- لەوانــە نەخۆشــیە گــوازراوەکان 
و نەگــوازراوەکان، تەندروســتی دایــک و منــداڵ و تەندروســتی 
سێکســی و دەروونی...هتــد. ئەمــە دەکاتــە النــی کــەم )٣.٦٥( 
بــە ســەرەتایی تریــن خزمەتــی  ملیــار کــەس کــە دەســتی 

ڕانــاگات. تەندروســتیدا 

بــە پێــی ئــەم ڕێکخــراوە لــە کــۆی )٣٠(  وواڵت کــە ڕاپۆرتمــان 
لەســەریان هەیــە تەنهــا )٨( وواڵت )٤٠( دۆالری ئەمریکــی 
ــان  ــتی هاواڵتی ــری تەندروس ــەر چاودێ ــەم، لەس ــی ک وەک الن

خــەرج دەکــەن لــە ســاڵێکدا!.

بــەم پێیــە و لەگــەڵ ئــەو هەمــوو پێشــکەوتنە تەکنۆلــۆژی 
و زانســتیانەوە کــە مرۆڤایەتــی بەدەســتی هێنــاوە، هێشــتا 
لــە  ســود  زەوی  دانیشــتوانی  لــە  کــەم  یەکجــار  ڕێژەیەکــی 

وەردەگرێــت. تەندروســتی  خزمەتــی 

کــە  بــوو  نایەکســانیدا  ترســناکەی  ڕادە  ئــەم  لەســایەی 
جیهانــی  پەتایەکــی  وەک  )کۆڤیــد-١٩(  کۆڕۆنــا  ڤایرۆســی 
تەشــەنەی کــرد، و بینیمــان چــۆن لەمــاوەی )١٨( مانگــی 
ڕابــوردوودا ئــەم نایەکســانیانە چەندیــن قــات زیــادی کــرد. و 
ڕۆژانــە دەبینیــن ڕێژەیەکــی زۆر لــە خەڵــک دەمــرن و دەخنکێــن 
لەبــەر نەبونــی پێداویســتی زۆر ســەرەکی وەک ئۆکســجین و 

ئــاوی پــاک و ژینگــەی گونجــاو، ...هتــد.

پێکوتــە  خێرایــی  بــە  زانســتەوە  پێشــکەوتنی  بەهــۆی 
دروســتکرا دژی ئــەم ڤایرۆســە، کــە ئەمــە یەکێــک بــوو لــە 
ــەاڵم  ــەردەمە، ب ــەم س ــی ئ ــی مرۆڤایەت ــتکەوتە گەورەکان دەس
پرۆســەی کڕیــن و فرۆشــتنی ڤاکســینەکان و دابــەش کردنیــان 
و دەســت ڕاگەیشــتن پێیــان بــە هەمــان شــێوە کەوتۆتــە ژێــر 

ڕەحمەتــی بــازاڕ و یاســاکانی بــازاڕ و بازرگانــی و مۆنۆپۆڵــی 
کۆمپانیــا جیهانیەکانــی دەرمانــی وواڵتــە گــەورەکان.

ــژ  ــد ١٩( وەک نەخۆشــیەکی درێ ــە وای کــردووە کــە )کۆڤی ئەم
خایــەن و پەتایــەک لــە وواڵتــە هەژارەکانــدا بمینێتــەوە و 
ئــەم وواڵتانــە بــەردەوام بــن لــە توشــبون بــەم ڤایرۆســە تــا 
داهاتویەکــی نادیــار، لــە کاتێکــدا، ژمارەیەکــی کــەم لەوواڵتە 

گــەورەکان توانیویانــە تــا ڕاددەیــەک کۆنترۆڵــی بکــەن.

زیــاد بونــی هەڕەشــەکانی گۆڕانــی کەشــوهەوا و تێکچونــی 
هەســارەییدا،  تەندروســتی  لەبەرامبــەر  بێباکــی  و  ژینگــە 
سیســتەمی  کــە  تەندروســتیە  سیاســەتێکی  بــە  پێویســتی 
چاودێــری تەندروســتی لــە شــۆکەکانی داهاتــوو بپارێزێــت، و 
سیســتەمی تەندروســتی دەبێــت بــە جۆرێــک بێــت نایەکســانی 
کــەم بکاتــەوە و نەیهێڵیــەت، نــەک بەردەوامــی پێبــدات و 

زیــادی بــکات.

 The Inverse(   یاسای چاودێری پێچەوانە
 )Care Law

ئــەم توێژینــەوە بەناوبانگــەی )د.جولیــان تــودۆر هــارت(، 
کــە پزیشــکێکی فامیلــی بــو لــە دێیەکــی بچوکــی هــەژار نشــینی 
وەیڵــز، نــاو نــراوە "یاســای چاودێــری پێچەوانــە"، کە لەســاڵی 
)١٩٧١( لــە گۆڤــاری النســێتی بەریتانــی دا باوکراوەتــەوە، وە 

هەتــا ئێســتاش، پــاش )٥٠( ســاڵ، ئــەم یاســایە کاریگــەرە.

چاودێــری  "هەبونــی  کــە:  دەگەیەنێــت  ئــەوە  یاســایە  ئــەم 
تەندروســتی بــاش لــە هــەر کۆمەڵگایەکــدا، بــە پێچەوانــەی 
ڕاددەی پێویســتی کەســەکانە بــۆی". واتــە هەتاکــو کەســەکان 
زیاتــر پێویســتیان بــە چاودێــری تەندروســتی بێــت، کەمتریــان 

ــەروا. ــت وپێچەوانەکەشــی ه دەســت دەکەوێ

بەشــی دووەمــی ئــەم یاســایە دەگەیەنێــت کــە "یاســای چاودێــری 
پێچەوانــە بــە باشــترین شــێوە لــەو شــوێنانەدا دەردەکەوێــت کە 
چاودێــری پزیشــکی لــە ژێــر کۆنترۆڵــی هێزەکانــی بازاڕدایــە، 

و کەمتــر لــەو شــوێنانەی لــە هێــزی بــازاڕ بــەدوورە".

)تــودۆر هــارت( نەخۆشــەکانی ئــەم دێیــەی بــە بــێ جیــاوازی 
خزمــەت دەکــرد، پاڵەپەســتۆی خوێنــی هەمــوو نەخۆشــێکی 
ــۆژگاری تەندروســتی لەســەر جــۆری خــۆراک و  ــوا، و ئام دەپێ
جگەرەکێشــان و ئەلکوهــول و قەڵــەوی بەهەموویــان دەدا، 
ئەوەبــوو دوای )٢٥( ســاڵ دەرکــەوت کــە ڕێــژەی مردنــی پێــش 
وەخــت لــە دانیشــتوانی ئــەم دێیــەدا لــە )٣٠٪( کەمتربــۆوە لــە 

ــەر. ــی دەوروب چــاو دێیەکان

کەرتــی  بــۆ  دەگوازرێتــەوە  گشــتی  خزمەتگــوزاری  کاتێــک 
لــە  خۆپاراســتن  ئامــۆژگاری  و  پشــکنین  هەمــو  تایبــەت، 
نەخۆشــیەکان و چارەســەرەکان و نەشــتەرگەریەکان دەبــن بــە 
کااڵ و هەریەکــە و نرخێکــی دەبێــت لــە بــازاڕدا. بێبــەش و 
نەدارانــی کۆمەڵگــە کــە زۆرتریــن پێداویســتی تەندروســتیان 
هەیــە، زیاتــر بێبــەش دەبــن. وە بــە پێچەوانــەوە، ئەوانــەی 
تەندروســتیان  وپێداویســتی  بەرزتــرە،   داراییــان  توانــای 
کەمتــرە، زیاتــر چاودێــری تەندروســتیان دەســت دەکەویــت.

سیســتەمە  خێــرای  و  کۆمــەڵ  بــە  گۆڕینــی  بــۆ  نمونەیــەک 
گشــتیەکان بــۆ بــازاری ئــازاد و تایبەتکردنــی خزمەتگوزاریــە 
کۆمەاڵیەتیــە گشــتیەکان، لــە مێــژوی نزیکمانــدا، ڕوخانــی 
بلۆکــی ڕۆژهــەاڵت و دیــواری بەرلینــە لــە ســاڵی )١٩٨٩(. 
لــە ســاڵەکانی پــاش ئــەم ڕوداوە چەندیــن توێژینــەوە کــراوە 
لەســەر کاریگەریەکانــی ئــەم گۆڕانکاریانــە، و هەندێــک بۆیــان 
دەرکەوتــوە کــە لــە مــاوەی زیــاد لــە )٣٠( ســاڵ بەســەر ئــەم 
گۆڕانکاریانــەدا، کەســانی ئەوروپایــی ڕۆژهــەاڵت کــە لــەدوای 
ئــەم ڕوداوە لەدایــک بــوون، بــە تێکــڕا، یــەک ســانتیمەتر 
کــورت تــرن لەوانــەی پێشــتر لەدایــک بــوون، و هەروەهــا 
ڕێــژەی مردنــی پێــش وەختــی پیاوانیــش، زیــادی کــردوە*. 
ئەڵبەتــە ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت کــە سیســتەمەی ئەوروپــای 

ــت. ــوڕی بوبێ ــێ کەموک ــاڵ و ب ــە ئایدی ــی ئەوکات ڕۆژهەاڵت

ــتی  ــتی گش ــی تەندروس ــە کەرت ــدا ک ــەو واڵتانەش ــەت ل تەنان
ــژەی  ــە ڕێ ــە ل ــزە، هێشــتا نایەکســانیەکی زۆر هەی ــا بەهێ تی
ــەکان  ــە بێبەش ــژە کۆمەاڵیەتی ــن و توێ ــتنی چی ــت ڕاگەیش دەس
بــەم خزمەتگوزاریانــە. هــۆکاری ئەمــەش زۆرە، بــەاڵم ئــەوەی 
گرنگــە ئەوەیــە هیــچ وواڵتێــک و هیــچ سیســتەمێک تــا ئێســتا 

ــەم نایەکســانیانە نەهێڵێــت. ــوە ئ نەیتوانی

 بۆچــی ژنــان دەبێــت دژی بەتایبــەت کردنــی 
کەرتــی تەندروســتی بوەســتنەوە:

ڕاســتە بەتایبــەت کردنــی خزمــەت گوزاریــەکان بەگشــتی و 
خۆشــگوزەرانی  و  ژیــان  بەتایبەتــی،  تەندروســتی  کەرتــی 
هەموکــەس تێــک دەدات؛ بــە پیــاو و ژن و منــداڵ و پیــرەوە. 
وە کۆمەڵــگا بــە گشــتی دەبێتــە کۆیلــەی قازانــج و بــازاڕ، 
بەرینــی  توێژێکــی  و  کۆمەڵــگا  نیــوەی  وەک  ژنــان  بــەاڵم 
چەوســاوەکانی، چەوســانەوەیان زیــاد دەکات و بــاری ژیانیــان 

چەنــد قــات قورســتر دەبێــت لەژێــر کەرتــی تایبەتــدا.

لــە وتارێکــی پێشــومدا بــە نــاوی }دەربــارەی هەڵبژاردنــی 
سێکســی کۆرپــە و نەریتــی لەباربردنــی منداڵــی کــچ )٢١-
کۆمەڵــگای  لــە  چــۆن،  کــە  کــردوە  لــەوە  باســم   })٣-٢٠٢١

بــۆ  ئامادەییتــان  بــۆ  ســوپاس  ســەرەتا  بابــان:  نــەوزاد 
ســە یری  ئە گــە ر  )ڕەوت(.  ڕۆژنامــەی  لەگــەڵ  چاوپێکەوتنێــک 
ڕە وشــی ئێســتای كوردســتان بكــە ی بــە  بــە راود بــە  ســاڵە كانی 
حەفتــا و هە شــتاكان، دەبینیــن ڕێــژە ی نە خۆشــیە  درێژخایە نــە كان 
ئە مــە   هــۆکاری  ئێــوە   كــردوە   شــێرپە نجە  زیــادی  نە خۆشــی  و 

دە گە ڕێننــە وە ؟ بۆچــی 

ســااڵنی  بــە  بــەراورد  بــە  بەدڵنیاییــەوە  ئەحمــەد:  زانــا  د. 
حەفتــاکان و هەشــتاکان، ڕێــژەی تــوش بــوون بــە شــێرپەنجە و 
نەخۆشــیە درێژخایەنەکانی وەک نەخۆشــیەکانی دڵ و بۆڕیەکانی 
 ... ڕۆماتیــزم،  و  جومگــەکان  ڕەقبوونــی  و  شــەکرە  و  خوێــن 
ــەرەزۆری  ــەی ه ــەش زۆرب ــردوە. ئەم ــان ک ــات زیادی ــا ق چەندەه
خــراپ  و  ناتەندروســت  خۆراکــی  کاریگــەری  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

لەســەر لەشــی ئینســان.

شــەکر بــە بڕێکــی زۆر دەکرێتــە زووبــەی خۆراکەکانــەوە، زوربــەی 
ــا ئۆڕگانیــک و  ــۆ )وات ــە بای ــن ک ــە نی ــەو خۆراکان ــەکان ئ خۆراک
خۆماڵــی( نیــن کــە لــە ماڵــەوە دروســت کرابــن، بەڵکــو ئــەو 
خۆراکانــەن کــە ئامادەکــراون و لــە ســوپەر ماکێتــەکان دەیانکڕیــن 

و دەیخۆیــن، لەمســەر بــۆ ئــەو ســەری ڕەفــەی ســوپەر مارکێتــەکان بگــەڕێ دەتوانــم بڵێــم )%٩٩( کەلوپەلەکانیــان پڕکــراون لــە:

شکر و   •

مادە کیمیاییەکانی حافز و هەڵگرتنی خۆراک،   •

ــی  ــیەکانی دڵ و بۆڕیەکان ــۆ نەخۆش ــەرەکیەکانە ب ــۆکارە س ــە ه ــک ل ــە یەکێ ــت، ک ــی ناتەندروس ــە ڕۆن ــراون ل پڕک  •
خوێــن، 

پڕکراون لە ئاردی سپی کە بە مادەی کیمیاوی وەک فۆسفۆڕیک ئەسید سپی دەکرێتەوە.   •

هەموو ئەمانەش لە ئاکامدا کاریگەریەکی زۆر خراپیان دەبێت لەسەر لەشی ئادەمیزاد.

ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ ســااڵنی بــەر لــە حەفتــاکان دەبینیــن شــەکر بــەو ڕاددەیــە بەکارنەهاتــووە، ئەگــەر خەڵکــی بیانویســتایە 
تامــی خۆراکێــک شــیرین بکــەن، ئــەوا بــە میــوە شــیرنەکان شــیرینیان کــردوە. ئەمــە جگــە لــەوەی کــە ئــاردی بــۆر هەبــووە، ڕۆنــی 
خۆماڵــی هەبــووە کــە بەشــێوەیەکی سروشــتی بەرهــەم هاتــووە و دەســتکاری نەکــراوە، نــەوەک ئــەم ڕۆنانــەی ئێســتا کــە هەموویــان 

مــادەی تریــان خراوەتەپــاڵ و هایدرۆجینکــراون. بۆیــە ئــەو کێشــە تەندروســتیانە ئەوەنــدە زۆر نەبــوون لــە ڕابــردوودا.

نــەوزاد بابــان:  ڕۆژانــە  لــە  تۆڕە كۆمە اڵیە تیــە كان ئە وە مــان بە رچــاو دە كــەوێ كــە  برنــج و ڕۆن و شــمەکەکانی خۆراکــی  هیچیــان 
ســتانداردی كوالیتیــان تیــا نیــە و یاخــود بە جۆرێــك بــاس دە كــە ن كــە  لە مــادە ی تــر دروســت دە كرێــن، لــەوە دەچــێ هیــچ 
چاودێرییــە ك بە ســە ر هاوردەکردنــی کااڵ بەگشــتی و بەتایبەتیــش کااڵ و شــمەکی خۆراکــی كــە  لە واڵتانــی دراوســێوە  هاوردە  
دە كرێــن لــە ئــارادا نەبــێ چ لــەڕووی کۆنتڕۆڵــی جۆرایەتــی و چ لــەڕووی کۆنتڕۆڵــی مــاوە بەســەرچوونەکەیەوە واتــا مێــژووی 

ــارە وە  چــی دە ڵێــن؟ ــە و ب ــوە  وە  ك دكتــۆری خــۆراك ل ئێكســپایەرەکەوە ، ئێ

د. زانــا ئەحمــەد: بەڵــێ بــە دڵنییاییــەوە ئــەو خۆراکانــەی کــە هــاوردە دەکرێــن بــۆ کوردســتان کوڵیتیــان زۆر نــزم و خراپــە، 
چونکــە بازرگانــەکان و ســەرمایەداران هەمیشــە بــەدوای ئــەو کەلوپەالنــەوەن کــە نرخەکانیــان هەزانــە و ســودێکی زۆری تێدایــە 

بۆیــان.

بــۆ نمونــە ڕۆنــی نــاو بوتڵــەکان )ڕۆنــی شــل یــا زەیــت( کــە مــن هەمیشــە هوشــداری دەدەم بــە نەخۆشــەکانم کــە بــەکاری نەهێنــن، 
دەبینیــن لیترێکــی بایــی هــەزار دینــارە، کــە بەپێــی هیــچ ســتانداردێکی جیهانــی بــۆ خــۆراک، تــۆ ناتوانیــت هەزارتریــن پێکهاتــە 
ــێ  ــار و قازانجیشــی ل ــە هــەزار دین ــی و لیترێکــی بفرۆشــیت ب ــێ دەربهێن ــت و بیگوشــیت و ڕۆنەکــەی ل ــاو سروشــتدا وەرگری لەن

بکەیــت.

ئــەو ڕۆنانــە لــە ســۆیا و چەنــد مادەیەکــی کیمیایــی و بەیارمەتــی هایدرۆجیــن دروســت دەکرێــن، بۆیــە زۆر هــەرزان بەرهــەم 
دێــن و کاریگەریەکــی زۆر زۆر خراپیشــیان دەبێــت لەســەر تەندروســتی لەشــی مــرۆڤ، هەتــا ئەگــەر کەمیشــی لــێ بەکاربهێنیــت 

و بیخۆیــت.

لــە کوردســتاندا ئــەو تەکنۆلۆژیــا و ڕێــکارە نــوی و ســەردەمیانە نیــە کــە پشــکنین بکرێــت بــۆ شــمەک و کااڵی هــاوردەی خۆراکــی، 
وە زوربــەی کات لەســەر بنەمــای ئــەوەی کــە نــاوی کۆمپانیایــەک باشــە یــان خراپــە کاردەکرێــت.

نــەوزاد بابــان: بــۆ پارێــزگاری کۆمەڵگــە و هاواڵتیــان ئەرکــی حکومــەت و دەســەاڵت چییــە کــە پێویســتە ئەنجامــی بــدات، بــۆ 
ڕێگــری لــە کوڵێتــی خــراپ و مــاوە بەســەرچووی کااڵی هاوردەکــراو بەتایبــەت شــمەکی خۆراکــی و دەرمــان؟

د. زانــا ئەحمــەد: ئەرکــی حکومەتــە کــە بەشــێوەیەکی دامەزراوەیــی کواڵیتــی کۆنتــرۆڵ دامەزرێنــێ بەســەر هەمــوو ئــەو خۆراکانــەی 
کــە دێنــە نــاو کوردســتان وە هــەر خۆراکێکیــش کــە گومانــی لەســەر بێــت و نەزانــرا ســەرچاوەکەی چیــە، نابــێ ڕێگــەی پێبدرێــت 
بێتــە ژورەوە بــۆ نــاو کوردســتان. وە لــە هەمانکاتــدا حکومــەت دەبــێ فــەڕزی کات بەســەر هەمــوو کۆمپانیــا لۆکاڵیەکانیشــدا کــە 
هــەر خۆراکێــک پاکــەت بکرێــت و بخرێتــە نــاو قتــووەوە، پێویســتە بــە ڕاســتی و دروســتی هەرچــی پێکهاتــە خۆراکیەکەیــە وە 
هەرچــی ئــەو مادانەیــە کــە خراوەتــە نــاوی )بــۆی ئیزافەکــراوە( لەســەر پاکەتەکــە و قتووەکــە بنوســرێت، لەگــەڵ بــڕی کالــۆری. 

بــەم شــێوەیە دەتوانیــن تــا ڕاددەیــەک زۆر بــڕی ئــەو خۆراکــە ناتەندروســتانە کــەم بکەینــەوە.

نــەوزاد بابــان: بەجیــا لــە بەرپرســیارەتی حکومــەت، هاواڵتیــان خۆشــیان بەرپرســن لــە تەندروســتی خۆیــان، ئێــوە  ڕێنوێنیتــان 
چیــە  بۆخە ڵكــی كوردســتان چــۆن خۆیــان لــە  خۆراكــە  ناتە ندروســتە كان بپارێــزن وە بە دیوە كــە ی تــردا پە نــا بۆچــی خواردنێكــی 

تە ندروســت بــە رن؟

ــی  ــە گرینگیدان ــا ل ــەوە، بەجی ــەڕووی خۆراک ــە تەندروســتی خــۆی ل ــدات ب ــی ب ــە گرینگ ــە ک ــی هاواڵتی ــەد: ئەرک ــا ئەحم د. زان
حکومــەت بــە تەندروســتی گشــتی، هاواڵتــی نابێــت هــەر بــە بینینــی شــمەکێک و کااڵیەکــی خۆراکــی هــەرزان یەکســەر بیکڕێــت، 
ــن و  ــدا هەڵیدەبژێی ــازاڕ و ســوپەر مارکێتەکان ــە ب ــە ل ــەی ک ــەو خۆراک ــت ئ ــیاری تەندروســتیمان هەبێ ــدە هوش پێویســتە ئەوەن
دەیکڕیــن ســەرەتا زانیاریەکانــی بخوێنینــەوە بزانیــن لــە چــی دروســتکراوە. هەروەهــا دورکەوینــەوە لــەو خۆراکــە ئامادەکراوانــە، 
ــەو  ــدا ئ ــە هەمانکات ــۆز، وە ل ــەکری فروکت ــی ش ــە تایبەت ــەکر، ب ــە ش ــراون ل ــە پڕک ــەی ک ــەوە گازیان ــەربەت و خواردن ــەو ش ل

زانیاریانــە بخوێنینــەوە لەســەر هــەر کااڵیــەک کــە بەنیازیــن بیکڕیــن.

بــەاڵم باشــترین چارەســەر بــۆ ئــەوەی لــەم کێشــەیە ڕزگارت بــێ، ئەوەیــە کــە هەوڵبدەیــت لــە ماڵــەوە خــۆراک ئامــادە بکەیــت، 
باشــترین خــۆراک ئەوەیــە کــە لــە ماڵــەوە دروســت دەکرێــت، چونکــە ئــەو خۆراکــەی کــە لــە ماڵــەوە خــۆت دروســتی دەکەیــت هیــچ 
ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــەکان ک ــازاڕ و ســوپەر مارکێت ــراوی ب ــەی خۆراکــی ئامادەک ــە پێچەوان ــت، ب ــی تــێ ناکەی جــۆرە مادەیەکــی کیمیای
بمێنێتــەوە بــۆ چەندەهــا ڕۆژ و مانــگ و ســاڵ کۆمپانیــاکان ناچــارن چەندەهــا مــادەی کیمیــاوی پاراســتن و هەڵگرتــن )مــەوادی 
حآفیــزە( و ڕەنــگ و تــام و بــۆی تێبکــەن وە پــڕی دەکــەن لــە شــەکر کــە هــۆکارە بۆئــەوەی زیاتــر برســیت بــکات و تامەکەشــی 
خۆشــتر دەکات تــا زۆرتــر بکڕیــت. دەبــێ دورکەوینــەوە لــەو خۆراکانــەی کــە ڕۆژی بەســەرچوونی واتــا ئێکســپایەریەکەی 
نزیکبۆتــەوە و لەبــەر خــۆر دانــراون. پاکەتــی پســکیت هەیــە بــە هــەزار دینــار دانــراوە لەبــەر خــۆر، بــەاڵم لــە ســورپەر 
ــەڕای  ــاوازن. ب ــەوە جی ــەڕووی کواڵیتی ــە ل ــارە ک ــەرە، دی ــن بەرامب ــەی چەندی ــاردکەرەوەدا و نرخەک ــاو س ــە لەن ــدا هەی ماکێتێک
مــن بەرپرســیارەتی هاواڵتــی بــۆ دیاریکردنــی بــڕی تەندروســتی ئــەو خۆراکانــەی کــە دەیخــوات و بەکاریاندەهێنێــت پێــش 

ــە. ــیارەتی حکومەت بەرپرس

نەوزاد بابان: ڕێنماییەکانتان بۆ هاواڵتیان چیە؟

بۆ ل١١د. زانا ئەحمەد: بۆئەوەی بەرەوڕووی خۆراکی تەندروست بڕۆین ئەم ڕێنماییانەم هەیە بۆ هاواڵتیان:

لــە ٢٠٠٠/٧/١٤ – لــە نێــو جەرگــەی شــاری ســلێمانی بــە رۆژی ڕونــاک کوژرانــی ٥ تێکۆشــەری کۆمۆنیســت 
لەالیــەن یەکێتــی نیشــتمانی کوردســتانەوە ، یەکێــک لــە ڕەشــترین دۆســیەی تاوانەکانــە . ياديــان  بــه 

دريــژه دان بــه خــه بإتيــان لــه پينــاو ئــا زاد ي و يــه كســاني بــه رز راده گريــن !

هــاوري ئــه رســه الن مــه ولــود) ئــاراس(، كادري 
ريكخــراوه ي ره وتــي كومــو نيســت لــه خوپيشــا 
ندانــي جــه مــا وه ري شــا ري هــه وليــر  لــه 
١٧.٧.١٩٩١ بــو كوتايهينــان بــه ملهــوري حزبــي 

بــه عــس گيانــي فيــدا كــرد. 

هــاوري نــه زيــر عــو مــه ر ) ئــا رام(، كادري بــه 
رجــه ســته  و نــا ســراوي  ريكخــراوه ي ره وتــي 
كومونيســتي لــه نــا وچــه ي بادينــان ، دواي چــه 
نديــن جــار  لــه هــه ره شــه ي لــه نيوبــردن، لــه 
ئــه شــكه نجــه و زيندانــي لــه اليــه ن پــا رتــي 
يــه وه لــه شــا روچكــه ي ســوميل . روژي ٧/٢٥/ 
١٩٩٣  لــه اليــه ن چــه نــد چــه كداريكــه وه ده 
رفينــري و تيــرور ده كــري و ١٩٩٣/٧/٢٨ الشــه 
كــه ي بــه ســوتاوي لــه ســه ر ريــگاي ســو ميــل 

ده دوزريتــه وه . 

بۆ ل١١


