
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات   ٢ ٠ ٢ ١ لــی یلو ١   ئە ٤ ە  ر مــا ژ

ــی هەرێمــی کوردســتان، و  ــی پەرلەمان ــی هەڵبژاردن ــج خول ــەدوای پێن ب
ــارە هەڵبژاردنێکــی  ــڕاق، بری ــی عێ ــی پەرلەمان ــی هەڵبژاردن چــوار خول
سەراســەری و پێشــوەختە لــە )١٠-١٠-٢٠٢١(دا بــۆ پەرلەمانــی عێــڕاق 

بەڕێوەبچێــت.
ئەگــەر لــە خولەکانــی هەڵبژاردنــی ســەرەتادا خۆشــباوەڕیەک لەالیــەن 
هەڵبژاردنــی  خولــی  لــەدوای  خــول  ئــەوا  هەبووبێــت  جەمــاوەرەوە 
پەرلەمانــی چ کوردســتانی و چ عێڕاقــی ئــەو خۆشــباوەڕیە تــا هاتــووە 
کاڵتــر و کاڵتــر بۆتــەوە و ڕەویوەتــەوە، بەڕاددەیــەک خولــی پەرلەمانــی 
ســاڵی )٢٠١٨( کــە دوا خولــی پەرلەمانــی هــەم کوردســتانی و هــەم 
ــدا  ــداری تێ ــدەر بەش ــژەی دەنگ ــن ڕێ ــوو، کەمتری ــی ب ــەری عێڕاق سەراس
کــردوە. نــەک هــەر ئــەوە بەڵکــو بەدوایــدا، الوانــی کــچ و کــوڕی بێــکار و 
جەمــاوەری ئازادیخــواز ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری )٢٠١٩( یــان هەڵگیرســاند 
لــە زۆرێــک لــە شــار و شــارۆچکەکانی ناوەڕاســت و خــواروی عێڕاقــدا بــۆ 
ڕاماڵینــی دەســەاڵتی گەندەڵــی ناوەنــد. لــە کوردستانیشــد جەمــاوەر لــە 
ڕەزایەتــی نەکەوتــوون و بــەردەوام شــەپۆلی خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتــی 
دەربڕیــن لەئارادابــووە بــەدژی حکومەتــی هەرێــم و حزبەکانــی دەســەاڵت.
و  ســاڵ  هەمــوو  ئــەو  بەدرێژایــی  پەرلەمــان  کــە  حەقیقەتــە  ئــەو 
ئــەو هەمــوو خولــە هیــچ شــتێکی نەگۆڕیــوە لــە بێــکاری گەنجــان و 
زانکــۆ  وەک  بااڵکانــی  خوێنــدگا  دەرچوانــی  دانەمەزراندنــی  و  الوان 
برســیەتی  و  هــەژاری  لــە  نەگۆڕیــوە  شــتێکی  هیــچ  پەیمــاگاکان،  و 
جەمــاوەری زەحمەتکێــش، هیــچ شــتێکی نەگۆڕیــوە لــە بێمافــی و دابیــن 
نەبوونــی خزمەتگوزاریــە ســەرەتاییەکانی ژیــان، بەڵــێ ئــەو حەقیقەتــە 
لەالیــەن جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێشــی کوردســتان و عێڕاقــەوە بــە 

ئەزمونێــک بەدەســتهاتووە کــە پێســت و ئێســقانیانی ســوتاندووە.
ئــەم ئەزموونــە ڕووی واقعــی گەندەڵــکاری پەرلەمــان و دەســەاڵت و حــزب 
و قــەوارە سیاســیەکانی دەرخســتووە کــە چــۆن کێبڕکێیانــە لەســەر دزینــی 
ســامانی گشــتی کۆمەڵگە و فەرهوودکردنی ســەروەت و ســامانی ســەرزەوی 
و ژێــرزەوی ئــەم واڵتــە، کــە چــۆن کەرتــی پــەروەردە و خوێنــدن، کەرتــی 
تەندروســتی و خزمەتگوزاریەکانیــان ڕادەســتی کەرتــی تایبــەت کــردووە 

و بارگرانیەکــی لەڕادەبەدەریــان خســتۆتە سەرشــانیان.
لێــرەوە پڕوپاگەنــدەی حــزب و قــەوارە سیاســیەکان بــۆ هەڵبــژاردن 
ــۆ دێنێــت و  ــی کار و خزمەتگــوزاری و خۆشــگوزەرانیان ب ــە هەل کــە گوای
مافەکانیــان دابیــن دەکات، الی جەمــاوەری ئازادیخــواز و ڕەنجــدەر، لــە 
درۆ و وادەیەکــی بــۆش و پــوچ هیــچ مانایەکــی واقعــی ناگەێنێــت، بۆیــە 
ئــەو ئەرکــە زۆر ســادە و ئاســان و ســوکەڵە بۆتــەوە کــە بڵێیــن خەڵکینــە 
هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی کوردســتان و عێــڕاق شانۆســازی و گاڵتەجاڕیــە 

و مەچــن بــۆ دەنگــدان.
بایکــۆت لەمــڕۆدا بۆتــە دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی، ئەمــەش هەڵوێســتێکی 
سیاســیی جەمــاوەرە، نــەک هــەر بــەڕووی هێزە دەســەاڵتدارەکاندا، بەڵکو 
ــەم هەڵوێســتە سیاســیە ئەگــەر  ــەاڵم ئ ــەڕووی ئۆپۆزیسیۆنەکەشــیدا. ب ب
بەدیلێــک بەرجەســتە نەکاتــەوە و نەیخاتــەڕوو لــە بەرامبــەر پەرلەمانــی 
گەنــدەڵ و دامــودەزگای دەســەاڵتی ســەرکوتگەر و داســەپێنەری بێــکاری 
و برســیەتی و هەژاریــدا، ئــەوا وەک هەڵوێســتێکی سیاســی نێگەتیــڤ، 
هەرچەنــدە درەخشــان و پڕشــکۆ دەمێنێتــەوە و زۆر لــە واقعەکــە ناگۆڕێت.
هەڵوێســتەی  ئــەو  گۆڕینــی  چۆنیەتــی  ئێســتادا  لــە  ئەســڵی  ئەرکــی 
ــان  ــە ئیرادەی ــی، ک ــی و سیاس ــادی کۆمەاڵیەت ــی م ــە هێزێک ــاوەرە ب جەم
بەرجەســتە بکاتــەوە، ئەمــەش تەنهــا و تەنهــا بــە رێکخراوبوونــی ڕیــزی 
بەرینــی ئــەو جەمــاوەرە دێتــەدی. ڕێکخراوبــوون بەرجەســتەبوونەوەی 
ئیــرادەی جەمــاوەرە. بەدیلــە لــە بەرامبــەر پەرلەمانێکــدا کــە لەســەر بــێ 

ئیرادەکردنــی جەمــاوەر دامــەزراوە.
ــی  ــە مەیدان ــەڕەکان و ل ــە گ ــی کاردا، ل ــوو ناوەندێک ــە هەم ــتە ل پێویس
ــی  ــزی بەرین ــتە ڕی ــەدی، پێویس ــۆر بێنن ــراوی جۆراوج ــارەکاندا، ڕێکخ ش
وەک  کۆمەاڵیەتیــە جۆراوجۆرەکانــی  توێــژە  بێــت،  ڕێکخــراو  بێــکاران 
الوانــی کــچ و کــوڕی ئازادیخــواز ڕێکخــراو بــن، ژنانــی ســتەمدیدە و 
لــە  کرێــکاران  و  کارمەنــدان  مامۆســتایان،  بــن،  ڕێکخــراو  بێمــاف 
ــە  ــەدی. ل ــە دەســەاڵت بێنن ــدا ڕێکخــراوی ســەربەخۆ ل ــوو کەرتەکان هەم
ــە شۆڕشــگێرییەکان و  ــە و بنک ــدا کۆمیت خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتییەکان

ئەنجومــەن و شــۆراکان دابمەزرێــن.
ئــەم ڕێکخراوبوونەیــە کــە ئیــرادەی جەمــاوەر وەک هێزێکــی مــادی و 
ئــەو  بەرجەســتەدەکاتەوە.  بــورژوازی  دەســەاڵتدارەتی  بــۆ  بەدیــل 
پەرلەمانــەی بــورژوازی کــە لەســەر بــێ ئیرادەکردنــی جەمــاوەر دامــەزراوە 
پــوچ و بەتــاڵ دەکاتــەوە و دەتوانێــت دەســەاڵتدارەتی واقعــی جەمــاوەری 

زەحمەتکێــش و ئازادیخــواز لەجێگەیــدا بەرپــا بــکات.
ڕۆژنامەی ڕەوت

کۆتایی سێپتێمبەری ٢٠٢١

ئەنجومەنــە  و  پەرلەمــان  بــۆ  هەڵبژاردنــەکان 
ناوچەییــەکان و سیســتمی پەرلەمانــی بــۆرژوازی ئێســتای 
عێــراق هــەر لــە ســاڵی )٢٠٠٥(ەوە، ســەراپای شــتێکی 
ڕوکــەش و کاریکارتوریــە، و زیاتــر لــە گاڵتەجاڕیــی 
مافــی دەنگدانــی خــۆی  ئــەوەی جەمــاوەر  تــا  دەچێــت 
پەیــڕەو بــکات. ئامانــج لــە هەڵبژاردنەکانــی پێشــوتر و 
ئێســتاش وەرگرتنــی ئیمــزای جەمــاوەرە  بــۆ "ڕەوایەتــی" 
ــی ئیســامی،  ــی بورژوازیەک ــە فەرمانڕەوایەت ــین ب بەخش
قەومــی، لیبرالــی و ســەرکوت و گەندەڵــی و تاوانەکانی.

هەڵبژاردنەکانی پیشــووتر و هەڵبژاردنی "پێشــوەختە"ی 
ئەمجــارەش لەســەر بنچینــەی دابەشــکردنی تائیفــی و 
قەومی و باڵوکردنەوەی خۆشباوەڕی و دەرمارگێری لەنێو 
شــێوازەکانی  گەورەتریــن   بەرپادەکریــت.  جەمــاوەردا 
ــدن  ــودان و هەڵخەڵەتان ــاختەکاری و فری ــڵ و س فرتوفێ
پەیــڕەو  بەڵینپێــدان  و  و هەڕەشــە  ســەران  کڕینــی  و 
پەخشــان  تەخشــان  دزراو  گشــتی  ســامانی  دەکــرێ. 
دەکــرێ بــۆ پروپاگەنــدە و کرینــی دەنگــەکان، پشــت بــە 
عەشــیرەتگەرایی و خێڵگەرایــی و ناوەنــدە کۆمەاڵیەتــی و 
ڕۆشــنبیرییە کــۆن و بەســەر چووەکانــی پێــش مەدەنیــەت 
ــەکان  ــەردی و مەدەنی ــە سیاســی و ف دەبەســترێ. ئازادیی
بزوتنــەوەی  بــەڕووی  دەخنکێنــرێ.  ئــازاد  ڕەخنــەی  و 
و  ژنــان  ئازادیخوازانــەی  بزوتنــەوەی  و  سۆشیالیســتی 
ئەوانــی تــردا دەوەســتنەوە. ئــا بــەم ڕێگایــە توانیویانــە 
پەرلەمانــی  سیاســی  شــکڵی  زەمانەتــی  دەتوانــن  و 
ــەن و  ــدا بک ــە عێراق ــۆرژاوازی ل ــی ب ــە و دەوڵەت ڕژێمەک

دووبــارە بەرهەمــی بهێننــەوە.

هەڵبژاردنــە  ئــەم  لەپشــت  ئــەوەی  لەڕاســتیدا 
"پێشــوەخت"ەوەیە لــە بنەڕەتــدا ئەوەیــە کــە چــۆن زاڵبــن 
ــوژی و  ــی و ئایدیۆل ــندە سیاس ــە کوش ــەو قەیران ــەر ئ بەس
کۆمەاڵیەتییــەدا کــە ڕژێمەکــە لەگەڵیــدا ڕووبەڕووە بەهۆی 
کاریگــەری  لەژێــر  و  ئۆکتۆبــەر  ڕاپەڕینــی  گورزەکانــی 
هەلومەرجــی شۆڕشــگێرانە و قەیرانــی کۆمەاڵیەتــی ڕوو 
ــە  ــە واڵتــدا، ئەم ــە هەڵکشــان و ســەراپاگیری ئێســتا ل ل
جگــە لــە ناکۆکییەکانــی نێــوان باڵــە جۆراوجــۆرەکان و 
ــۆ  ــتا ب ــەرکارەی ئێس ــە لەس ــەم رژێم ــی ئ ڕەوت و حزبەکان
ــکردنەوەی دەســەاڵت و  ــژاردن و دابەش ــە هەڵب ــان ب ملدانی

ســامان لــە نێــو خۆیانــدا.

و  ڕەوت  و  دەســەاڵت  هێزەکانــی  ئامــادەکاری  هاوکاتــی 
بۆرژایــە  دەســەاڵتە  ئــەم  هەڵبــژاردن،  بــۆ  حزبــەکان 
هێرشــێکی  میلیشــیاکانی  و  ئاســایش  دەزگاکانــی  و 
دەکــەن  بەردەوامیــش  و  بەرفــراوان  ســەرکوتگەرانەی 
تۆمارکردنــی  و  ڕفانــدن  و  گرتــن  و  ڕاونــان  لــە 
و  خۆپیشــاندەران  دژی  لــە  قێــزەوەن  دادگایــی  داوای 
هەڵدەســتن بــە خنکاندنــی ئازادییــە سیاســی و مەدەنــی 
و فەردییــەکان، لەگــەڵ تەنگپێهەڵچنینــی هــەر کەســێک 
و  ئابــووری  داواکارییــە  لــە  پشــتیوانی  ئەگــەر  هەتــا 
کۆمەاڵیەتیەکانــی کرێــکاران و جەمــاوەری زەحمەتکێــش 
بەرگــری  وەیــا  زانکــۆکان،  دەرچوانــی  و  کارمەنــد  و 

ژیلوان لەتیف یارئەحمەد / 
ناجی ئەفراسیاو فەتاح.....ل٢

موئەیەدئەحمەد...ل٣

نادر عەبدولحەمید...ل٤

نەوزاد بابان.....ل٩

بابان ئەنوەر.....ل٩

عەبدواڵ ساڵح.....ل١٠

جەمال کۆشش.....ل٢

ڕزگار عومەر.....ل١٠

عومەری خەتات.....ل١١

  عەبدواڵ سلێمان و جەمال کۆشش....ل٥

بۆ ل١٠ 

سیاســی  بەرپەرچدانــەوەی  هەڵبــژاردن،  "بایکۆتــی  دروشــمی  ژێــر  لــە 
جەمــاوەرە دژ بــە پڕۆســەی سیاســی"، ڕۆژی ســێ شــەممە )٢١-٩-٢٠٢١(، لــە 
ــە عێــڕاق(  ــی کۆمۆنیســتی ل شــاری بەغــدای پایتەخــت، )ڕێکخــراوی بەدیل
هەڵســا بەگێڕانــی کۆڕێکــی جەمــاوەری دەربــارەی هەڵوێســت بەرامبــەر 

هەڵبــژاردن.
ــارەی  ــەر بــاس و لێکۆڵینــەوە، دەرب ــەم کــۆڕەدا ســێ )٣( تــەوەرە درانەب ل
ئــەو هەڵبژاردنــە پێشــوەختە پەرلەمانیـــیەی کــە بڕیــارە لــە دە )١٠(ی 

مانگــی )ئۆکتۆبــەر(ی ئەمســاڵ )٢٠٢١(دا بەڕێــوە بچێــت.
تــەوەرەی یەکــەم: هەڵبــژاردن خواســتی دەســەاڵتە نــەک جەمــاوەر، بــۆ 

دەستبەســەراگرتنی ســەروەت و ســامانی واڵت.
تــەوەرەی دووەم: ئایــە پەرلەمانــی عێــڕاق دەتوانــێ گوزارشــێکی ڕاســتەقینە 

بێــت لــە بارودۆخــی ژنــان؟
تەوەرەی سێهەم: بەدیلی سیاسی جەماوەر چیـیە بەرامبەر پەرلەمان؟

لــە  چاالکانــە  ئامادەبــوان  و  خایەنــد  ســەعاتی   )٣( ســێ  کــۆڕە  ئــەم 
ســێ  لەهــەر  کــرد  بەشــداریان  گفتووگۆکانــدا  و  پرســیار  خســتنەڕووی 

تەوەرەکــەدا.
ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٢٢-٩-٢٠٢١

ڕەوت...... ل٢
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هەڵبــژاردن  بــۆ  بــاو  و  تەقلیــدی  تێڕوانینــی 
فۆرمەکانــى  بااڵتریــن  لــە  گوزارشــت  ئەوەیــە؛ 
دیموکراســی دەکات، کــە ڕاســتەوخۆ دەرفــەت بــۆ 
هاواڵتیــان دەڕەخســێنێت لــە ڕێگــەى دەنگدانــەوە 
چارەنوســی  و  خۆیــان  داهاتــووى  لەســەر  بڕیــار 
کۆمەڵگەکەیــان بــدەن. واتــە لــەم فۆرمــەدا لــە 
ڕێگــەى مافــی دەنگدانــەوە؛ بۆچــوون و دیــدگاى 
خۆیــان لەســەر پرســە سیاســییە چارەنووسســازەکان 
دەردەبــڕن، و نوێنەرانــى خۆیــان بــۆ بەڕێوەبردنــى 
واڵت هەڵدەبژێــرن. وەک ئاشــکرایە، مــرۆڤ لــە 
ئازادیــی  لیبراڵیزمــدا،  دیموکراســییەتی  ســایەی 
ئــەوەی هەیــە کــێ و چ حزبێــک هەڵدەبژێرێــت 
)ســەرباری ئــەوەی لــە زەلکاوێکــی وەکــو عێراقــدا، 
دیــاری  خەســڵەتی  دوو  فشــارکردن  و  تۆقانــدن 
ئــەو  بــەاڵم هێشــتا  دەســەاڵتدارەکانن(.  حیزبــە 
ڕاســتییە ناشــارێتەوە، کــە بەشــێوەیەکی گشــتی، 
هەســارەکەدا  سەرانســەری  لــە  هەڵبژاردنــەکان 
بــۆ  نــەک  دەموچاوەکانــن،  گۆڕینــی  بــۆ  تەنیــا 
پارادایمێکــی  خوڵقاندنــی  و  سیســتەم  گۆڕینــی 
ــۆی فەیلەســوفی  ــاالن بادی ــە ئ ــان. هەربۆی تــری ژی
گــەوج  گەمــەی  هەڵبــژاردن  پێیوایــە  فەرەنســی 
بــۆ  ڕووکارێکــە  تەنهــا  و  ئەحمەقەکانــە،  و 
ــەم  ــتیدا ئ ــت. لەڕاس ــتەمی بااڵدەس ــتنی سیس پاراس
مافــی ئازادییــەی لــە سســیتەمی ســەرمایەداریدا 
بانگەشــەی بــۆ دەکرێــت، لەمێــژە مارکــس پێناســەی 
ئــەم مافــەی کــردووە بــەوەی مافــی خاوەندارێتیــی 
ســەرمایەداریدا؛  بــازاڕی  لــە  تایبەتــە، چونکــە 
ــە هێــزی کاری جەســتەیی و زیهنییــەوە  ئاڵوگــۆڕ ب
بریتییــە  دیموکراســییەت  تێیــدا  و  دەکرێــت، 
هەروەهــا  ئــازاد،  ڕکابەرێتیــی  و  بازرگانــی  لــە 
بەهــا  بەرهەمهێنانــی  سیســتەمی  لــە  بریتییــە 
و کەڵەکەکردنــی قازانــج لەســەر ڕەنــج و شــانی 
بژیــن هێــزی  لەســەری  نییــە  ئەوانــەی هیچیــان 

نەبێــت. کاریــان 

لــه و  ڕه خنــه   بــوو  فه يله ســوف  يه كــه م  ماركــس 
ئايديايــه  بگرێــت كــه  مافــى مــرۆڤ ته نهــا لــه  
مافــى سياســيدا كورتبكرێتــه وه ، له به رئــه وه ى پێــى 
ــده كان  ــا ده وڵه مه ن ــوو مافێكــى شــكڵييه  و ته نه واب
ده توانــن موماره ســه ى بكــه ن، بۆيــه  ده رگاى له ســه ر 
ماركــس  كــرده وه .  كۆمه اڵيه تــى  مافــى  ئايديــاى 
پێــى وابــوو دامه زراندنــى حكومه تێكــى ديموكراســى 
ــه   ــه  کۆمەڵگــەى ســه رمايه داريدا مه حاڵــه ، چونك ل
ــى  ــه  گۆڕين ــته  ب پێشــمه رجى ديموكراســى، په يوه س
ده وڵه تــه وه .  و  کۆمەڵگــە  خــودى  بنه ماكانــى 
گۆڕينــى  لەڕێگــەی  ته نهــا  تــر؛  بەدەربڕینێکــی 
بــه   ســه رمايه دارییەوە،  كۆمه ڵگــەى  ســتراكتۆرى 
چونكــه   ده گه يــن،  ڕاســته قينه   ديموكراســييه تى 
لــه الى  گشــتى  به شــداريى  ديموكراســييه تى 
گشــتى  هه ڵبژاردنــى  لــه   بريتيبــوو  ماركــس 
ده بێــت  واتــا  نوێنه رايه تــى.  سيســته مى  نــه ك 
كۆمه ڵــگا  كرۆكــى  و  خــواره وه   لــه   هه مــووان 
بكــه ن،  به شــداريى  سياســيدا  پێكهاتــه ى  لــه  
يــان  كشــتوكاڵى  كۆمۆنــه ى  ئاســتى  لــه   ئیتــر 
شــوراى  و  ئه نجومــه ن  و  كرێــكاران  ئه نجومه نــى 
گه ڕه كه كانــەوە، تــا ده گاتــه  لوتكــه ى هه ره مه كــه ، 
ــى  كۆمه ڵــه ى نيشــتيمانى. ســه ره نجامیش پاندانان
مه ركــه زى، موڵكدارێتيــى به كۆمه ڵــى ئامرازه كانــى 
ڕاســته وخۆ.  ديموكراســييه تى  و  به رهه مهێنــان، 

لــە ســایەی هەلومــەرج و سرووسشــتی سیســتەمێکی 
لەمشــێوەدا، هێــزى ئابــوورى و پێگــه ى كۆمپانيــاى 
ئــه وه   له ســه ر  بڕيــار  بــازاڕدا،  لــه   اليه نــه كان 
ئه نجومه نــى  و  حكومــه ت  لــه   ســه نگيان  ده دات 
جێبه جێكاريــدا چــى بێــت. چونکــە به رژه وه نديــى 
هه رگيــز  ڕكابــه ره كان  هێــزه   ئابووريــى 
به تــه واوى  ئــه وى تريــان  يه كێكيــان  ڕێگانــادات 
ــه م  ــتر ئ ــات. پێش ــاوى بب ــكات و له ن ــه كێش ب ڕيش
پــاره "،  "خزمايه تيــى  ناونــا  به رژه وه ندييه مــان 

هه ميشــه   واده كات  كــه   خزمايه تييه يــه   ئــه و 
هه ڵبكــه ن.  پێكــه وه   دەســەاڵتدارەکان  بنه ماڵــه  
پێيوايــه؛   ڕانســێر  وه ك  فه يله ســوفێكى  هه ربۆيــه  
ــه   ــاوه ن پێگ ــت خ ــه  ده س ــه اڵت ده گرن ــه ى ده س ئه وان
و  له دايكبــوون  پێگــه ى  به حوكمــى  نازنــاون،  و 
نــه ژاده وه  ده بنــه  ده مڕاســت و نوێنــه رى زۆرينــه ى 

کۆمەڵگــە.   

ــراق،  ــوەختەى عێ ــى پێش ــە هەڵبژاردن ــەبارەت ب س
کــە بڕیــارە لــە ١٠ى مانگــى ئۆکتۆبــەری داهاتــوودا 
)٢٠٢١(،  بە بەشــدارى شەســت حیزب و ڕێکخراو و 
هاوپەیمانێتیى نوێ و ژمارەیەک هێزى کۆنەپارێز 
لــە ١٩ پارێــزگادا بەرێوەبچێــت. ئــەم هەڵبژاردنــە 
لــە وادەى قەیــران  و شــڵەژانى سیاســی، و لەکاتــى 
ناکۆکــی  و ڕێکنەکەوتنــى سیاســی، وەک چارەســەر 
بــۆ ڕێگرتــن لــە چەقبەســتنى سیاســی بەئامانــج 
پێشــوەختە  هەڵبژاردنــى  گوایــە  دەگیرێــت. 
قۆناغێکــی  کایــەی  هێنانــە  بــۆ  فاکتەرێکــە 

و  چەقبەســتو  دۆخــی  لــە  ڕزگاربــوون  و  نــوێ 
ــەو ســۆنگەیەوە کــە یەکەمیــن جــارە  نەخــوازراو، ل
هەڵبژاردنەکانــى عێــراق لــە پــاش ســاڵی )٢٠٠٣(
ەوە بەر لە وادەى خۆی و بەشــێوەیەکى پێشــوەختە 
بەڕێوەبچێــت، بــەاڵم لەبنەڕەتــدا، بڕیــاردان لــە 
ئەنجامدانــی هەڵبــژاردن دەرەنجامــی خۆپیشــاندانە 
 ٢٠١٩ ســاڵی  یەکەمــی  تشــرینى  خوێناوییەکانــى 
بــوو، ئــەو دەمــەی چاالکوانانــی "ڕاپەڕینی تشــرین" 
بــە کەمتــر لــە هەڵوەشــاندنەوەی حکومــەت ڕازی 
ــەردەم  ــەاڵتداران لەب ــەرزوو دەس ــە ه ــوون. بۆی نەب
چۆکیــان  خۆپیشــاندەراندا  ڕەوای  داخوازیــی 
کابینــە  دەستلەکارکێشــانەوەی  لــە  جگــە  دادا، 
هێــزە  عەبدولمەهــدی(،  )عــادل  وەزارییەکــەی 
سیاســییە بااڵدەســتەکان حکومەتێکــی ڕاگوزەریــان 
و  چاکســازی  بەڵێنــی  دونیایــەک  و  پێکهێنــا 
شانبەشــانی  ئــەوکات  درا.  ڕیشــەیی  گۆڕانکاریــی 
بوونــە  چەپــەکان  هێــزە  خۆپیشــاندەر،  الوانــی 

پاڵپشــت و پشــتیوانی ڕاپەڕینەکــە. 

هەبــوو  وەهــای  ســەدایەکی  تشــرین"  "ڕاپەڕینــی 
سیاســییە  هێــزە  لــە  زۆر  ژمارەیەکــى  تەنانــەت 
دیارترینیــان  کــە  دەســەاڵتدارەکانیش،  و  شــێعە 
ســەدرییەکان بوو، هاتنە ڕیزى خۆپیشــاندەرانەوە. 
سیاســییە  پەرەســەندنە  و  گۆڕانــکاری  بــەاڵم 
و  هەرێمــی  هێــزە  کاریگەریــى  و  نوێییــەکان، 
پێکهێنانــى  درەنگکەوتنــى  و  نێودەوڵەتییــەکان، 
هەڵبژاردنــەکان  دواخســتنى  و  وەزاری  کابینــەى 
بــۆ دوو ســاڵی دواتــر، پرۆســەکەى خاوکــردەوە. 
چەســپاندنى  بــەردەم  ئاڵنگارییەکانــى  هەروەهــا 
پەتــاى  هاتنەکایــەی  و  هەڵبــژاردن  یاســاى 
ناوەختــى کۆرۆنــا بێهیواییەکــى نوێــی خوڵقانــد. 
دواتــر بەشــێکى بەرچــاوى هێــزە خۆپیشــاندەرەکان 
کەوتنــە ســەنگەرى دژە ســەدرییەکان و بایکۆتــى 
هەڵبــژاردن و یاســاغکردنیان بــە ڕێگەچــارەى ئــەم 
قۆناغــە ناســاند، چونکــە پێیــان وایــە هەڵبــژاردن 
ــەرە،  ــى بێهیواک ــدا بابەتێک ــەى عێراق ــەم قۆناغ ل
ــە  ــکاری ناهێنێت ــۆ گۆڕان ــوێ  ب و هیــچ ویســتێکى ن
گــۆڕێ، بەمهۆیــەوە ژمارەیــەک هێــز و الیــەن و 
ــزە  ــی هێ ــەری سیاســی، بەتایبەت ــایەتى وفیگ کەس
چەپــەکان، بایکۆتــی هەڵبژاردنەکەیــان ڕاگەیانــد.

یاســاى  بــە  کار  هەڵبژاردنــەدا  لــەم  ئەگەرچــی 
فــرە بازنەیــى کــراوە و ڕێگــە بــە دروســتکردنى 
ــى  ــى کاندیدان ــوێ و خۆپااڵوتن ــی ن هاوپەیمانێتی
ڕاســتیە  لــەو  هیــچ  بــەاڵم  دراوە.  ســەربەخۆ 
ناشــارێتەوە، کــە دەســەاڵتى سیاســی لــە عێراقــدا 
و  ئۆلیگارشــی  ســەرکەوتنى  بــۆ  کار  بەچــڕی 
قۆرغــکارىى دەســەاڵت دەکــەن. بگــرە لــە ئێســتادا، 
هێــزە کاریگەرەکانــى نێــو گۆڕەپانــى سیاســی، کار 
بــۆ پەرتکــردن و هەڵوەشــاندنەوەى هێــزە ناڕازییــە 
نــوێ و مەدەنییــەکان دەکــەن، و دەیانەوێــت لــە 
بــدەن. ســەرباری هەمــوو پشــتیوانییە  قاڵبیــان 
حکومەتــی  بــۆ  نێودەوڵەتییەکانیــش  و  هەرێمــی 
ــى  ــاندنى زەمینەیەک ــەوا ڕەخس ــراق، ئ ــتای عێ ئێس
بــە  ئومێــد  هەڵچنینــی  و  دیموکراتیــک  نوێــی 
پێیــەى  بــەو  بەدیناکرێــت.  بــاش،  قۆناغێکــی 
و  بەشــدارى  و  میلیشــیاکان  هێــزە  بااڵدەســتى 
کاریگەریــی دەزگا ڕۆحانییــەکان، و ملمانــێ  و 
چــەک  بەکارهێنانــى  و  تائیفییــەکان،  کێبڕکــێ 
ئــەو  و  دەســەاڵت  هێزەکانــی  لەالیــەن  پــارە  و 
دەنگــى  دەتــوان  بەدەســتن،  بڕیــار  ناوەندانــەى 
ســاختە و ئەنجامــەکان لــە حاڵــەوە بــۆ مەحــاڵ 
ــن.  ــەنگ بخولقێن ــى ناهاوس ــۆڕن و دەرئەنجامێک بگ
عێــراق  پێشــوەختەى  هەڵبژاردنــى  هەربۆیــە 
گۆڕانکاریــی  گرنگــى  وێســگەیەکى  ناتوانێــت 
ــرە ڕەگەزێکــى  ــەک ڕیشــەیی، بگ ــت ن جوزئییــش بێ
کاریگــەر دەبێــت بــۆ ســەرلەنوێ دابەشــکردنەوەى 
کوردســییەکانى پارلەمــان و دەســەاڵت بەســەر ئــەو 
هێــز و الیەنــە سیاســییانەى لــە چەنــد ســاڵی 
ــەن، و  ــردەی سیاســیی دەک ــى ک ــردوودا ئەزموون ڕاب
لــە ترۆپکــى دەســەاڵتن و مەحکومــن بــەوەى لــە 

دەگــوزەرێ. نوێــدا  عێراقــی 

میلیشــیاکان  کــە  وەهــادا،  بارودۆخێکــی  لــە 
دەســەاڵتیان بەســەر تەواوی جومگەکانی دەســەاڵت 
لــە عێراقــدا گرتــووە، ئەنجامدانــی هەڵبــژاردن، 
میلیشــیاکانی  هێــزە  و  شــەعبی  حەشــدی 
ناوخۆیــی  شــەڕی  هــاوکات  دەکات.  بەهێزتــر 
ئەگەرێکــی  چەکــداری،  ڕووبەڕووبوونــەوەی  و 

چاوەڕوانکــراوە.

٨-٩-٢٠٢١

ژیلوان لەتیف یارئەحمەد / 
ناجی ئەفراسیاو فەتاح

حزبەکانــی  بــە  مەبەخشــن  ڕەوایەتــی   
حکومەتــی هەرێــم لــە هیــچ کات و لــە هــەر 

یــەک جێگا
خەڵکــی ئازادیخــوازی کوردســتان... تێکــڕای 
حزبــە بەشــداربووەکانی هەڵبــژاردن، ریســوا 

ــەن. بک
لەمــاوەی ٣٠ ســاڵی دەســەاڵتدارەتی پارتــی 
باڵیــان،  ژێــر  حزبۆکەکانــی  و  یەکێتــی  و 
نەهامەتیـــیەکانی  ســەرجەم  لــە  دەســتیان  
خەڵکــی کوردســتان، لــە هــەژاری و دەربــەدەری 
نــەک  ئــەوان  هەبــووە.  کوشــتاردا  و  شــەڕ  و 
لەبەرامبــەر ڕکەبەرە سیاسیـــیە نێوخۆیـــیەکانی 
خــودی  نێــو  لــە  بەڵکــە  کوردســتاندا، 
حزبەکانــی خۆشــیاندا، بێئەنــدازە دیکتاتــۆری 
هاوســەنگەرانیان  پاکتاویــی  فاشیســتانە  و 

کــردوون.
پێویســت بــە بەڵگــە و دکۆیومێنــت نــاکات، 
بێــکاری،  دواکەتوویــی،  هــەژاری.  لەســەر 
چــوار  ســێ  ساســی.  نەیارانــی  ســەرکوتی 
دەوڵەتــە  هاوشــانی   دواکەوتــوو،  خێزانــی 
چارەنوســی  ناوچەکــە،  کۆنەپەرســتەکانی 
ژیانــی  دوو نەوەیــان بەتــەواوی  کۆنترۆڵکــرد، 
دەســەاڵتیان بــەزۆر و بەهێــزی چــەک و زینــدان 

داســەپاند.
پێشــتر بــە  پشــیوانی حزبــی بەعــس و پــاش 
بەعســیش لەگەڵ هەرە کۆنەپەرســترین تاقمی 
نوێنەرایەتــی  عــەالوی،  و  مالکــی  و  ســەدر 
بەداخــەوە  کــردووە.  بەغــدا  لــە  "کورد"یــان 
 ٢٠٢٠ دیســەمبەری  خۆپیشــاندانەکانی 
نەیتوانــی تەختوتاراجیــان بهێنێتــە خــوارەوە، 

ئــەم حزبانــە لەکــۆڵ خەڵــک بکاتــەوە.
و  بەغــدا    ٢٠١٩ ئۆکتۆبــەری  ڕاپەڕینــی 
ــی دەســەاڵتی  ــی قەیران ــراق توان خــوارووی عێ
حــزب و ڕەوتــە بــورژوا ئیســامی و قەومیــەکان 
قوتارکردنــی  بــۆ  بۆیــە  بکاتــەوە،  قوڵتــر 
هەڵبژاردنــی  بــوون  ناچــار  دەوڵەتەکەیــان، 

پێشــوەختە ڕابگەیەنــن، کــە ئەمــە هەرگیــز 
ئامانجــی شۆڕشــگێڕانەی ڕاپەڕینــە کــە نەبــوو. 
ئامانجــی ڕاپەڕیــن ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتــی بــوو لە 
پرۆســەی سیاســی بــە هەمــوو مانــای ووشــەکە. 
یانــی کۆتاییهێنــان بــە ســەرچاوەکانی هەژاری، 
کۆتایــی  دواکەوتویــی.  شــەڕ،  بێــکاری، 
بــە هــەر حزبێــک کــە بەشــداری  حکومەتــی 
کــردووە. ئــەو حزبــەی بەشــدارە لــە هەمــوو ئەو 
کارەســاتانەی ئەمڕۆ. هەلبژاردنی پێشــوەختە، 
ڕاوەســتانەوەیە لــە بەرامبــەر ئــەم ڕاپەڕینــە، 
ســەرەڕای تیــرۆر و پانــە چەپەڵەکانــی تــری 

دەوڵەتــی ناوەنــد.
گرنگتریــن هەنــگاوی شۆڕشــگێڕانەی خەڵکــی 
ڕەوایەتــی  لێســەندنەوەی  کوردســتان، 
حزبــە  تێکــڕای  لــە  نوێنەرایەتیـــیە 
هەڵبژاردنــی  پرۆســەی  لــە  بەشــداربووەکان 
ئۆکتۆبــەری دادێــت. چونکــە لەواقعــدا خەڵکــی 
نــەک  نیــن،  نوێنــەری  ئەمانــە  کوردســتان 
نیــن، بەڵکــە هــۆکار و ســەرچاوە  نوێنــەری 
و بەشــداری ســەرجەم پرۆســەی کارەســاتێکن 
کــە چ لــە عێــراق و چ لــە کوردســتان بەســەر 
تــرەوە،  لەالیەکــی  هێنــاوە.  خەڵکیانــدا 
بــۆ  خــۆی  عێــراق  ئەمــڕۆی  هەڵبژاردنــی 
شــەریکەکانی  کۆنەپەرســتە  ڕزگارکردنــی  
ــی  ــی عێراق ــە. هاواڵتیان ــی ی ــی و یەکێت پارت

ڕاپەڕیــون. حزبانــە  ئــەم  لەبەرامبــەر 
بــە "خەبــات" لــە نێــو پەرلەمــان و تەقەتەقــی 
لــە مێــزدان فریــو مەخــۆن و بــڕوا مەکــەن، 
بایکۆتکردنــە کــە دەتونــێ بــەم حزبانــە بڵێیــن 
ئێــوە ئیــدی کارتـــتان ســوتاوە، ئیــدی خەڵــک 
وەک  ئــەوان  ئەبێــت  نەمــاوە،  تەحەمولــی 
ــگا  ــچ جی ــە هی ــتان ل ــی کوردس ــەری خەڵک نوێن
و ناوەندێکــدا بــە فەرمــی نەناســرێن. دەتوانــن 
ئەوانــە  بــەاڵم  بکــەن،  خۆیــان  حزبایەتــی 
نوێنــەری توێــژە هــەرە تەنکــە کۆنەپەرســتە 

دیکتاتۆرەکــەن. گەندەڵــە 
ئــەم  بەهێزبوونــی  و  بــوون  زیــاد  کورســی 

هیــچ  عێــراق،  پەرلەمانــی  لــە  حزبانــە 
پەیوەندیـــیەکی بــە مــاف و ژیانــی هاواڵتیانــی 
خەڵکــی کوردســتانەوە نیــە، بەڵکــە قوڕەکــە 
خەســتر دەبێتــەوە. ئــەوان بەهێــزی خۆیــان لــە 
بەغــداش بــە سیاســەتەکانیان دەبەســتنەوە، 
کــە خەڵکــی کوردســتانیان دەرگیــری کارەســات 
ــەی  ــە و چ ئەوان ــەم حزبان ــە چ ئ ــرد، چونک ک
بەنیــازن حکومەتــی ئاینــدە لەگەڵیــان دروســت 
کــەن پەیوەندیــان بــە شــکۆ، بــە ژیــان، بــە 

مافەکانــی خەڵکــەوە نیـــیە.
گوشــار  و  پەرلەمــان  دەرەوەی  لــە  تێکۆشــان 
خاڵێکــی  دەســەاڵتداران،  ســەر  خســتنە 
ــە  ــە دەســتپارێزی ل ــۆ النیکــەم ک ــیە ب بنەڕەتیـ
ســەرکوت و بێمافــی بکــەن. بــۆ پاشەکشــەکردن 
شــەرعیەتی  لێســەندنەوەی  دەســەاڵت  بــە 
نوێنەرایەتــی خەڵکــی کوردســتان، ســەنگەرێکی 
یەکجــار هەســتیارە و نابێــت بەکــەم بگیرێــت.
ئەوانــەی  ســەرەتییەکان،  ڕاپرســیە  بەپێــی 
دەنگەکانیــان دەســوتێنن بــە قــەد هەمــوو ئــەو 
دەنگانەیــە کــە  پارتــی و یەکیتــی و گــۆڕان 
دڵخۆشــکەرە،  ئاماژەیەکــی  ئەمــە  دەیهێنــن، 
هەڵوێســتی  کوردســتان  خەڵکــی  هیــوادارم 
ڕەدکردنــەوەی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی عێــراق 

بــەر پرســیارانە درێــژە پێبــدەن.
سێپتێمبەری ٢٠٢١

جەمال کۆشش

تۆپــاران و بۆردومانــی هەوایــی و لەشکرکێشــی هــەردوو 
ڕژێمــی ترۆریســتی دەوڵەتــی تورکیــا و کۆمــاری ئیســامی 
ــا  ــراق، هەروەه ــی کوردســتانی عێ ــران بۆســەر هەرێم ئێ
ترۆرکردنــی پەنابــەران و هەڵســوڕاوانی سیاســی لــە 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی و تورکیــا، بەدرێژایــی  چەنــد 
دەیــەی ڕابــردوو لەالیــەن ئــەو دوو ڕژێمە کۆنەپەرســتەوە 

بەردەوامــە.

ئــەوەی جێــی ســەرنجە، ئــەم تاوانــە دژە ئینســانیە؛ 
ســەربازی و ســیخوڕیانە، لە بارودۆخی سیاســی ئێســتای 
عێــڕاق و ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بــە نزیــک 
بوونــەوەی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی پێشــوەختەی عێــڕاق 
و تێکشــکانی ئابڕووچوانــەی ئیمپریالیســتی ئەمریکــی 
لــە ئەفغانســتان، گوڕوتــاوی ســەندووە و بەرباڵوبــووە.

لــە چەنــد مانگــی ڕابــردوودا هــەردوو ڕژێمــی فاشیســتی 
تورکیــا و کۆمــاری ئیســامی ئێــران، وێــڕای تۆپبارانــی 
سەرســنورەکان و کردنــە قوربانــی گوندنشــینانی ئــەو 
ناوچانــە و زەرەروزیانــی ماڵــی و وێرانــکاری ژینگــەی 
ئەنجامدانــی  بــە  هەڵساویشــن  ناوچەکــە،  سروشــتی 
تــرۆری نەیارانــی خۆیــان لــە هەولێــر و ســلێمانی و 
ــم  ــدی و هەرێ ــۆ هــەردوو حکومەتــی ناوەن فشــارهێنان ب
بــۆ دەرپەڕاندنــی پەنابەرانــی سیاســی و هەڵپێچانــی 
بنکــە و بــارەگای حزبــە ئۆپۆزیســیۆنەکانی ئــەو دوو 

واڵتــە لــە هەرێمەکــەدا.

حوکوومەتــی هەرێــم و )پارتــی( و )یەکێتــی(، نــەک 
بــە حوکمــی "خیانــەت" و "نــا کوردپەروەریــان"، وەک 
ناسیونالیســتە ڕادیــکاڵ و چەپەکانــی کــورد بانگەشــەی 
بــۆ دەکــەن، بەڵکــو بەحوکمــی ناوەڕۆکــی چینایەتیـــیان، 
بەرژەوەندیەکانیــان و بەجۆرێــک ئاینــدە و چارەنوســیان 
گرێدراوەتــەوە بــە سیاســەتەکانی هــەردوو ئــەو دەوڵەتە 
ســەرکوتگەر و کۆنەپەرســتەوە، وە لێــرەوە بــوون بــە 
ئەڵقەیــەک لــە هــاوکار و جێبەجێکــەری پانەکانــی ئــەو 
دوو دەوڵەتــە لەناوچەکــەدا، بەتایبــەت لــە کاتێکــدا 
کــە پاشەکشــەی ســتڕاتیژیانەی ئیمپریالیزمــی ئەمریکــی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بۆشایـیـــیەکی سیاسیـــی و 
سەربازیـــی دێـنـێـــتەئاراوە و زلهێزە ناوچەییەکانی وەک 
دەوڵەتــی ئێــران و تورکیــا لــە هەوڵــی پڕکردنەوەیــدان، 
ــی  ــۆ بەکارهێنان ــە ب ــەو مەبەســتەش کێبڕکێیان ــۆ ئ وە ب
زانیــاری  دەزگاکانــی  و  "پێشــمەرگە"  میلیشــیا  هێــزی 
حوکوومەتەکەیــان  و  حزبــە  دوو  ئــەو  ســیخوڕی  و 
وەک ئامڕازێکــی لۆکاڵــی لــەو گۆشــەیە لــە ناوچــەی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بــۆ پیادەکــردن و پەرەپێدانــی 

سیاســەتی پەلهاویشــتن و فراوانخــوازی.

ئــەم تاوانانــە کــە بــە بەرچاوی دەســەاڵتدارانی هەرێمی 
کوردســتانی عێــڕاق و حوکوومەتــی ناوەندیـــیەوە ئەنجــام 
دەدرێ، پەردە لەسەر ئەو پەیوەندیـــیە چینایەتیـــیە و 
ئەو هاوئاهەنگیـــیە سیاسی و سیخوڕیـــیانە هەڵدەماڵێت 
و  هەرێــم  دەســەاڵتدارانی  نێــوان  لــە  ژێربەژێــر  کــە 

ناوەنــد و دامــودەزگا ســیخوڕی و میلیشــکانیاندا هەیــە، 
بــە دەوڵەتــە فاشیســت و کۆنەپەرســتەکانی ناوچەکــەوە.

ــیونال  ــت و ناس ــورژوا پان-ئیسامیس ــی ب ــەر دوو ڕژێم ه
لــە  بەشــێک  وەک  تورکیــا،  و  ئێــران  شۆفێنیســتی 
دوو  ئــەو  زەحمەتکێشــانی  و  کرێــکاران  ســەرکوتی 
زاڵبــوون  بــۆ  واڵتــە، و پەردەپۆشــکردن و هەوڵــدان 
ــیە کوشــندەکانی ناوخۆیانــدا، ســەرکوت  بەســەر ناکۆکیـ
هاواڵتیانــی  بەرامبــەر  نەتەوەیـــیشان  ســتەمی  و 
ــەر  ــەک ه ــەر. ن ــان گرتۆتەب ــۆی واڵتەکەی ــوردی ناوخ ک
بــۆ چارەســەری  ناگرنەبــەر  ئاشــتیخوازانە  ڕێگەیەکــی 
ئێــران  کوردســتانی  لــە  نەتەوەیــی  ســتەمی  و  کێشــە 
ســتەمە  ئــەو  توندکردنــەوەی  بەڵکــو  تورکیــادا،  و 
نەتەوەیـــیە دەکەنــە ئامــڕازی پەرەپێدانــی شــۆفێنیزم و 
ڕەگەزپەرســتی نەتەوەیــی بــۆ بەالڕێدابردنــی بزوتنــەوە 

ســەرکوتکردنیان. و  ناوخۆیــان  ناڕەزایەتیەکانــی 

دەستدرێژیـــیە  و  تــرۆر  ئــەم  بەدڵنیایـیـــیەوە 
تاوانکاریـیانەی ئەو دوو واڵتە و بێدەنگی و پەیوەندی 
گومانــاوی دەســەاڵتدارانی هەرێــم و ناوەندی لە بەغدا، 
دەبــێ ســەرکۆنە بکــرێ، وە دەبــێ لــە الیــەن بەشــەریەتی 
ــر  ــی الیەنگ ــز و ڕێکخراوەیەک ــوو هێ ــواز و  هەم ئازادیخ
لــە ئــازادی و مافــی پەنابــەری سیاســیەوە فشــاریان 
بــۆ بهێندرێــت بــۆ وەســتاندنی ئــەم تاوانانەیــان، و 
ڕێگەنــەدان بــە داخســتنی بنکــە و بارەگای ئۆپۆزیســیۆنی 
ئــەو واڵتانــە، بــەاڵم کۆتاکردنــی دەســتی تــرۆری دەزگا 
ســیخوڕیەکانی ئــەو دوو واڵتــە لــە هەرێمــی کوردســتانی 
عێــراق و بەرگرتــن بــە تاوانــکاری سەربازیـــیانەیان لــە 
تۆپباران و هێرشــی ئاســمانی و لەشکرکێشــی زەمینیـــیان 
بۆســەر ناوچــە سەرســنوریەکان، بریتیـــیە لــە شــکڵگیری 
کرێــکاران  بەهێــزی  بزوتنەوەیەکــی  هاتنەمەیدانــی  و 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  واڵتانــی  زەحمەتکێشــانی  و 
عێراقیشــەوە،  کوردســتانی  هەرێمــی  بــە  ناوەڕاســت 
بزوتنەوەیــەک کــە بــە ئاســۆیەکی ئینتەرناسیونالیســتی 
و سۆشیالیســتیەوە، وە بــە هاوئاهەنگیــەوە ڕووبــەڕووی 
دەســەاڵتی بــوژوازی ئــەو واڵتانــە و دەســەاڵتی بــورژوازی 
کــورد لــە هەرێمــی کوردســتانی عێڕاقــدا بووەســتێتەوە.

باوەشــێنکردنی  نــەک  واقعیـــیەکەیە  ڕێگــە  ئەمــە 
شــۆفێنیزمی  و  "کوردایەتــی"  هەستونەســتی 

. ە نــەو ا ر ە و پەر د ر کو

نەنــگ و شــەرمەزاری بــۆ تــرۆری هــەردوو دەوڵەتــی 
شــارەکانی  لــە  ئێــران  و  تورکیــا  ســەرکوتگەری 

عێڕاقــدا کوردســتانی 

بــژی خەبــات و هاوپشــتی نێونەتەوەیــی کرێــکاران و 
زەحمەتکێشــان لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا

ڕەوت

سێپتێمبەری ٢٠٢١
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موئەیەد ئەحمەد

لەگــەڵ گرتنــی کابولــی پایتەختــی ئەفغانســتان 
لــە الیــەن بزوتنــەوەی تاڵیبانــەوە، لــە )١٥(ی 
ــی  ــە جارێک ــەو واڵت ــی )٢٠٢١(دا، دەســەاڵتی ئ ئاب
بزووتنەوەیــە،  ئــەم  ژێردەســتی  کەوتــەوە  تــر 
ئەویــش پــاش شــەرێکی چەندیــن ســاڵە لەگــەڵ 
ئەمریکایەک کە بیســت ســاڵ لێرەوپێش دەســەاڵتی 
ئــەو بزوتنەوەیــەی ڕووخاندبــوو لــە ڕێگــەی جەنــگ 

و داگیــرکاری ئــەو واڵتــەوە.

لــە  نێودەوڵەتــی،  ڕۆژنامەنووســانی  لــە  زۆرێــک 
ئاڕاســتە و ڕەوتــی جۆراوجــۆری سیاســی و فیکــری، 
پاشەکشــەی خێــراو ڕیســوابووی ئەمریــکا و ئــەو 
ــدا  ــەر کابول ــتی بەس ــان دەس ــە تاڵیب ــانیەی ک ئاس
گــرت و هەروەهــا  ئــەو تــرس و پەشــێویەی کــە 
ــێ  ــە واڵت بەج ــوو، ک ــی داگرتب ــەزاران هەاڵتوان ه
کــرزای  حەمیــد  فرۆکەخانــەی  بــەرەو  و  ئەهێلــن 
کۆنتــرۆڵ  داڕمانــی  دیاردەکانــی  وەک  ئەڕۆشــتن، 
بەســەر  ڕۆژئاوایــان  ئیمپریالیســتی  نفــوزی  و 
جیهانــدا، لەقەڵمــدا. تاڕادەیــەک ئەمــە وایــە، 
گــەر گۆڕانکاریــەکان لــە هاوســەنگی هێــز لــە نێــوان 
ــە )٢٠(  ــەکان، ل ــتیە جیهانی ــە ئیمپریالیس دەوڵەت

ســاڵی ڕابــردوودا، لەبەرچــاو بگریــن.

ئەمــە و ڕووخانــی حکومەتــی ئەفغانســتان و هێــزە 
هەفتەیەکــدا،  چەنــد  لەمــاوەی  چەکدارەکانــی، 
ئیســامی  کۆمــاری  ســەرۆک  هەاڵتنــی  و 
دیمەنێکــی  غەنــی،  ئەشــرەف  ئەفغانســتان، 
دیکــەی شکســتی ئەمریکایــە کــە هیواکانــی خــۆی 
لەســەر ئــەم حکومەتــە دروســتکردبوو النــی کــەم 
ئامانجــی  بــە  و  تاڵیبــان  بەرنگاربونــەوەی  بــۆ 
کشــانەوەی  بــۆ  پێویســت  کاتــی  دابینکردنــی 

ســەالمەتی. بــە  واڵتــە  لــەو  هێزەکانــی 

بینــەری  ئێمــە  ئێســتادا،  لــە  شــێوەیە  بــەم 
ــە  ــن ک ــەوەی تاڵیبانی ــازەی بزوتن ــانێکی ت هەڵکش
ــی و  ــە مرۆڤایەت ــەر ب ــوماریان بەرامب ــی بێش تاوان
ژنــان ئەنجامــداوە، و بەردەوامــن لــە ئەنجامدانــی؛ 
ــەواوی  ــە شــەریعەتی ئیســامی بەت ــک ک بزوتنەوەی
ــی  ــان و خنکاندن ــەرکوتی ژن ــۆ س ــردووە ب ــادە ک پی
هــەر دەنگێکــی ئازادیخوازانەیــان. ئــەم کارەیــان 
بەشــێواز و ڕەوشــتی ئەلقاعیــدە و داعــش کــردووە و 
تەنانــەت )٢٠( ســاڵ پێــش داعــش کەوتــوون لــەم 

ســەرکوتەیاندا.

ناوخــۆی  شــەڕێکی  دەرونــی  لــە  تاڵیبــان 
ئەفغانســتاندا ســەریهەڵدا، شــەڕێک کــە بــەدوای 
ــزە  ــانەوەی هێ ــۆڤیەت و کش ــی س ــی یەکیەت ڕووخان
ســەربازەکانی لــەو واڵتــەدا هەڵگیرســا و بــەردەوام 
بــوو. هەروەهــا ســەرهەڵدانەکەی بەرئەنجامێکــی 
ئــەو گۆڕانکاریانــە بــوو لــە بــەرەی ئــەو موجاهیــدە 
لەباوەشــی  کــە  ئەفغانســتاندا،  تێرۆریســتانەی 
دەستەی فەرمانڕەوای ئەمریکا و دەزگا سیخوریکەی 
)ســی.ئای.ئەی( و دەزگا ســیخوریەکانی دەوڵەتــە 
بڵیــم، دەوڵەتــە  یــا ڕوونتــر  هاوپەیمانەکانــی، 
پاشــکۆکانی وەک پاکســتان و ســعودیە پــەروەردە 
یەکیەتــی  نفــوزی  بــە  بەرگرتــن  بــۆ  کرابــوون، 

ســۆڤیەت لــەو واڵتــەدا.

لــە  ئەمریــکا  ســتڕاتیژیەی  و  سیاســەت  ئــەم 
دیــاری  ئیســامیدا،  تیرۆریزمــی  پشــتیوانی 
بــۆ  بــوو  ئەمریــکا  ئیمپریالیزمــی  هەڵبــژاردەی 
ژنــان لــە ئەفغانســتان و ناوچەکــە، کــە ئێســتا 
کەســانێکی زۆر بــۆی دەگریــن، لــە دوای کشــانەوەی 
هێزەکانــی و بــە بیانــووی بەرگریکــردن لــە مــاف و 

ژنــان. ئازادییەکانــی 

بیمافکردنــی  و  ســەرکوت  نییــە،  لــەوەدا  گومــان 
ژنــان هــەر لــە ســەرەتاوە کۆڵەکەیەکــی بناغەیــی 
ئەبێــت،  تاڵیبــان  ئەجێنــدای  تەوەرەیــی  و 
و  هەڵخەڵەتێنــەرەکان  بانگەشــە  لــە  بــەدەر 
لــە  بەشــێک  درۆێنەکانــی  موڕاڵیــە  ئامۆژگاریــە 
قســەکەرانی  و  نێودەوڵەتــی  و  ڕۆژئــاوا  میدیــای 
دامــەزراوە دەســەاڵتدارەکان لــەم واڵتانــەدا، کــە 
ئامانجدارانــە ڕۆخســاری تالیبــان جــوان ئەکــەن 
و ئەڵیــن گوایــا تاڵیبــان هەلومەرجــی ئیســتای 
ئەفغانســتان تێئــەگات و ســوود لــە ئەزموونەکانــی 

وەرئەگــرێ. پێشــوی 

ئــەو گۆڕانکاریــە سیاســیەی کــە لــە ئەفغانســتاندا 

ڕوویــداوە، ئەبێتــە هۆی ســەرهەڵدانی  شــەپۆلێکی 
و  ئیســامی  تیرۆریزمــی  هەڵکشــانی  لــە  نــوێ 
پیادەکردنــی  و  کوشــتارەکانیان  و  تەقینــەوە 
دڕندەیــی ئیســامی سیاســی دژ بــە ڕەگــەزی مێینــەی 
مــرۆڤ و ســەرکوت و ســوکایەتی پێکردنــی نــەک 
ســەرجەم  لــە  بەڵکــو  ئەفغانســتان،  لــە  هــەر 
داهاتــوو.  ســاڵی  بــۆ چەندیــن  وە  ناوچەکــەدا، 
ئەمەیــە کــە ژنــان و جەمــاوەری بەپــەرۆش بــۆ 
دەتوانــن  ناوچەیــەدا  لــەم  ئارامــی  و  ئــازادی 
چاوەڕێــی بــن، ئەگــەر بێتــوو تاڵیبــان بتوانێــت بــە 
ئەنــدازە و مــاوەی پێویســت دەســەاڵت لــە دەســتیدا 
بمێنێتــەوە، یــان بارودۆخــی ئەفغانســتان بشــێوێ 
بــەرەو شــەڕی ناوخــۆ و ملمانــێ خوێناویەکانــی 
نێــو هێــزە ئیســامییە تێرۆریســتە جۆراوجــۆرەکان.

ــردن  ــیناریۆیانە، پەناب ــەو س ــن ل ــی ڕێگرت گەرەنت
نیــە بــۆ هێــزە ئیمپریالیســتیەکان، ئەمریــکا بێــت 
یاخــود چیــن یــا ڕوســیا، وە پەنابردنیــش نیــە بــۆ 
دەوڵەتــە ناوچەییــە ئیســتبدادییەکان کــە نوقمــی 
پاکســتان  ســعودیە،  ئێــران،  کۆنەپەرســتین، 
و ئەوانــی تــر، بەڵکــو پەرەپێدانــی خەبــات و 
ــکاران  ــە کری ــوازە ل ــاوەری ئازادیخ ــگاری جەم بەرن
و زەحمەتکێشــان و ژنــان و هەمــوو چەوســاوەکان 
ــتهێنانی  ــەدوای بەدەس ــە ب ــەی ک ــەرجەم ئەوان و س
ژیانێکــی ئاســوودەتر و خۆشــتر و ئاشــتییەوەن لــە 

ئەفغانســتان و واڵتانــی ناوچەکــە.

لــە  نــوێ  ســەرهەڵدانی تەوژمــی شۆڕشــگێڕانەی 
ناوچەکــەدا، بەهــۆی کۆمەڵێــک فاکتــۆری بابەتــی 
و زاتیــەوە ئەگەرێکــی زۆرە، وە ئەمــەش گەرەنتــی 
دەبێتــە  و  ئێســتا  بنبەســتەی  لــەو  دەرچوونــە 
پاڵنەرێکــی بەهێــز بــۆ بەتوانــا کردنــی خەباتــی 

ڕزگاریخوازانــە لــە ئەفغانســتان.

ــر،  ــی ت ــدە و ئەوان ــان و داعــش و ئەلقاعی تاڵیب
وەک هێــزی تیرۆریســتی ئیســامیی، لەســەر بنەمــا 
و باکگراوەنــدی ســەرهەڵدانی ئیســامی سیاســی 
ســەدەی  نەوەدەکانــی  ســەرەتای  لــە  بەگشــتی، 
ــۆرژوازی  ــەی ب ــردوودا، وە وەک هێرشــی دڕندان ڕاب
و  سۆشیالیســتی  شــتیکی  هــەر  بۆســەر  جیهانــی 
کۆمۆنیســتی و ئازادیخــوازی، هاتنــە ســەر شــانۆی 
سیاســی. ئــەم ســەردەمە لــە زاڵبوونــی ئیســامی 
سیاســی کۆتایــی پێناهێنــرێ بەبــێ ســەرهەڵدانی 
ناوچەکــەدا،  لــە  شۆڕشــگێڕانەیە  تەوژمــە  ئــەو 
تــەوژم و شــەپۆلێک کــە بەشــێوەیەکی ســەرەکی 
و  دەســەاڵتەکان  ئاراســتەی  ڕمەکــەی  نووکــی 
و  دەکاتــەوە،  سیاســی  ئیســامی  ڕەوتەکانــی 
ــوو  ــەاڵتدار دەکات بەهەم ــۆرژوازی دەس ــی ب دژایەت
ڕەنگــە قەومــی و ئیســامی و نیولیبرالیەکانیــەوە، 
هەروەها دژی هێزە ئیمپریالیســتی و ناوچەییەکان 

ئەبێــت. دەســتێوەردانەکانیان  و 

ناوەڕۆکی بەکردەوەی تیکشکانی 
ئەمریکا لە ئەفغانستان

داگیرکردنــی  کــە  دەرئەکەوێــت  وا  بەڕووکــەش، 
ــەن  ــە الی بیســت ســاڵ لەمەوپێشــی ئەفغانســتان ل
ئەمریــکا   دوایــی  تێكشــکانە  ئــەم  و  ئەمریــکاوە 
بازنەیــەک تــەواو  بکــەن، و  وا دەرئەکەوێــت کــە  
شــتەکان بــە ســادەیی گەڕابنــەوە بــۆ ســەرەتا، واتە 
هێڵــی بازنەکــە تــەواو بووبیــت و گەیشــتبێتەوە 
خاڵــی دەســتپیکردنی، بــەاڵم لــە جیهانــی واقعــدا 

شــتەکان بــەم جــۆرە ڕوویــان نــەداوە، ئەمــە جگــە 
لــە قورســی و گرانــی ســەلماندنی هەبوونــی بازنەی 
ــتراتیژی  ــی سیاســەت و س ــە جیهان ــە ل ــەو بابەت ل

ســەربازیدا.

لــە  ئەفغانســتان،  دوایــەی  ئــەم  ڕووداوەکانــی 
چوارچیــوەی ســەردەمی مێژوویــی ئەمــڕۆدا دەســتیان 
ــاتێکی  ــە س ــوە و چرک ــە چوارچی ــا ل ــردوە، وات پێک
چەندیــن  کــە  ئــاراوە  هاتوونەتــە  مێژووییــدا 
و  ئابــووری  و  سیاســی  شــانۆی  لــە  گۆڕانــکاری 
ســەربازی ســەرمایەداری ئیمپریالیســتی جیهانــی و 
کێشمەکێشــە جیــۆ سیاســیەکانیدا ڕوویانــداوە لــە 

مــاوەی بیســت ســاڵی ڕابــردوودا.

کــە  دەردەکەوێــت  بۆمــان  وردبونــەوە،  بەکەمێــک 
کشــانەوەی ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان دوا قۆناغــی 
پرۆســەیەکی بەرفراوانتــر و درێژخایەنتــرە کــە بــە 
پیادەکردنــی ســتراتیژی "شــەڕ بــە دژی  تیــرۆر" 
)٢٠٠١( ســاڵی  لــە  ئەفغانســتان  داگیرکردنــی  و 
دا دەســپێدەکات، یــا ڕونتــر بڵێــم مێــژووی ئــەم 
کــە  کاتــەی  ئــەو  بــۆ  ئەگەڕێتــەوە  کشــانەوەیە 
واتــە  هەڵــدا،  ســەری  ناکۆکەکــەی  جەمســەرە 
ئەمــەش  ئەفغانســتان.  ســەربازی  داگیرکردنــی 
لەبەرئــەوەی کــە ســتراتیژی "شــەڕ بــەدژی  تیرۆر"، 
ســەربەخۆ لــە تێڕوانینەکانــی دەســتەی فەرمانــڕەوا 
لــە ئەمریــکا و ئامانجــە سیاســی و ســەربازییەکانی 
لــەو شــەڕە، بــۆ خــۆی ناکۆکییەکانی ســەردەمی خۆی 
و گۆرانکارییەکانــی ســەرمایەداری ئیمپریالیســتی 
جیهانــی هاوچەرخــی و فــرە جەمســەریکەی، لەگــەڵ 

خۆیــدا هەڵگرتبــوو.

ــتان  ــە ئەفغانس ــکا ل ــەی ئەمەری شکســت و پاشەکش
دریــژەی شکســتەکانی دیکەیەتــی لــە شــەڕەکانی 
و  عێــراق  و  ئەفغانســتان  لــە   )٢١( ســەدەی 
شــوێنەکانی تــر، و شکســتی ئــەو ســتراتیژەیە کــە 
نــاو دەبــرێ بــە "شــەڕ دژی  تیــرۆر". ئــەم شــەڕانە 
ئەمریــکا،  بــۆ  تێچــوە  دۆالری  تریلیــۆن  چەنــد 
جیۆسیاســیەکانی  و  ســتراتیژی  ئامانجــە  بــەاڵم 
لــە  بــوون  بریتــی  کــە  نەکــرد  جیبەجــێ  بــۆ 
کۆنترۆڵکردنــی  و  بااڵدەســتیی  دەســتەبەرکردنی 
ناوچــەی نفــوز بــۆ خــۆی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ئیمپریالیســتە  نەیــارە  ڕووی  بــە  ئەفغانســتان  و 
جیهانییەکانــی وەک چیــن و ڕوســیا، ئەمــە جگــە 
هێــزە  دژی  لــە  بــوو  ناتەبــا  جەنگێکــی  لــەوەی 
تیرۆریســتییە ئیســامییەکان وە نەئەتونــرا تەنهــا 
لــە ڕێگــەی بااڵدەســتیی ســەربازی و تەکنیکییــەوە 

بــراوە بێــت.

و  جەنــگ  ڕێگــەی  لــە  توانــی  ئەمەریــکا 
و  گــەورە  زۆر  ســەربازی  هێــزی  بەکارهێنانــی 
ــی  ــەرز، ڕژێم ــک ب ــی کوشــندەی تەکنی ــن چەک دوایی
لــە  تاڵیبــان  دەســەاڵتی  و  عیــراق  لــە  بەعــس 
حوکوومــەت  دوو   و  بڕوخێنــێ  ئەفغانســتان 
دابمەزرێنــێ و پشــتیوانی سیاســی و ســەربازی و 
دیبلۆماســی ئەمریــکا و دەوڵەتانــی جیهــان مســوگەر 
ــوو  ــان، بــەاڵم ئەمــە ئــەو ئاکامــەی نەب ــکات بۆی ب
کۆنترۆلــی  بێــت  بەشــێوەیەک  گۆرانکاریەکــە  کــە 
ــوزە  ــە ئیمپریالیســتیەکەی و نف ــکا و هێژمۆن ئەمری
فیکــری و سیاســی و ســەربازیەکەی بــە شــیوەیەکی 
جیگیــر زامــن بــکات بــۆی لەســەر ئاســتی ئــەم دوو 
ئیمپریالیســتی  جەمســەری  ناوچەکــە.  و  واڵتــە 
هەرێمییــە  جەمســەرە  بەتایبەتــی  و  جیهانــی 
واڵتــە،  دوو  ئــەو  دەوروبــەری  هەمەجۆرەکانــی 

خۆیــان مەاڵســدابوو کــە سەروســیاما بــدەن بــەو 
دوو دەوڵەتــەی کــە ئەمریــکا دایمەزارندبــوو بــە 
تایبەتــی لــە عێراقــدا، ئەویــش بەنانــەوەی شــەڕە 
ــی  ــة( و بەهێزکردن پرۆکســیەکان )حــروب بالوكال
ــدارەکان  ــیا چەک ــۆر و میلیش ــتانی جوراوج تیرۆریس
کــە ئەمانــە هەمــووی و لەگــەڵ گەلــێ فاکتــۆری تــر 
ــەواوی خــۆی   ــی ت ــکا کۆنترۆل ــان هێشــت ئەمری نەی

مســۆگەر بــکات.

هەرچەنــدە شکســتهێنانی ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان 
مانــای ئــەوە نییــە کە ئەم دەوڵەتە ئیمپریالیســتیە 
گەورەیــە واز لــە بەکارهێنانــی شــەڕ و توندوتیــژی 
و ئامێــرە ســەربازیە وێرانکەرەکــەی بهێنێــت لــە 
شــوێنانی تــری جیهانــی هاوچــەرخ،  بــۆ ئــەوەی 
ــە قازانجــی  ــە قازانجــی خــۆی و ب هاوکێشــەکان ب
ســەرمایەداری ئیمپریالیســتی ئەمریــکا بشــکێنێتەوە 
لــەم ناوچــە یــا ئــەو ناوچــەی جیهــان، وە لــەم 
جۆراوجــۆر.  بەشــیوەی  و  واڵت،  ئــەو  یــا  واڵت 
ــە شکســت  ــت ک ــیە ناگۆڕێ ــەو ڕاستیـ ــە ل ــەاڵم ئەم ب
سیاســی  دەرهاویشــتە  هەمــوو  بــە  شکســتە  هــەر 
بــەو  وە  "ســایکۆلۆجیەکانی"،  و  ســەربازی  و 
گۆرانکاریانەشــەوە کــە لــە نەخشــەی کێشمەکێشــی  
و  ئیمپریالیســتیەکان  هێــزە  نیــوان  جیۆ-سیاســی 
ناوچەیەکانــدا فەراهەمــی ئەهێنــێ، وە بــە هەمــوو 
ــتی  ــەر ئاس ــی لەس ــە هەیەت ــەی ک ــەو کاریگەریان ئ
ناوخــۆی ئەمریــکا و ملمانێــی چینایەتی-سیاســی 
کاریگەرییەکانــی  واڵتــە.  ئــەو  نــاو  فیکریــی  و 
ئــەم شکســتە بــۆ چەندیــن ســاڵ لەســەر کۆمەڵێــک 
دەســەاڵتداری  چینــی  ســتراتیژی  و  سیاســەت 
ئەمریــکا و حوکوومەتــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی 

دەمێنێتــەوە.

دەوڵەتە سەمایەداریە ئیمپریالیستە 
هاوچەرخەکان و ملمانێکانیان، و 

دژایەتی جەنگ
ســەرمایەداری ئیمپریالیســتی جیهانــی لــە ســەردەمی 
جیهانیبوونــی هاوچەرخــدا، تاکــوو ئیســتاش هــەر 
ــا  ــەندنی ئابووریــی ناهاوت ــی یاســای پەرەس بەپێ
گەشــە  ســەرمایەداری  واڵتانــی  )متبايــن(ی 
پێشــکەوتنی  بنەمایــەش  ئــەم  لەســەر  و  دەکات 
ناهاوتــای توانــای سیاســی و ســەربازی ئــەم واڵتــە 
تــازەی  ناوەنــدی  و  ڕوودەدات،  ســەرمایەداریانە 
کەڵەکەی سەرمایەی جیهانی سەرهەڵئەدەن )ئەمە 
ئــەو ئەنجامگیریــە بــوو کــە لینیــن وەک یەکیــک 
لــە خەســڵەتەکانی ســەرمایەداری ئیمپریالیســتی 
ســەردەمی خــۆی باســی لێــوە كــردوە(. ئەمانــە ئــەو 
هەلومــەرج و زەمینــە مێژوویــەن کــە لــە دەروونــی 
گــۆڕاوی  هەمیشــە  و  ناکــۆک  لــە  پــڕ  جیهانــی 
ئەمــرۆدا ئەگــەری بەدیهاتنــی ئامانجەکانــی ئــەم 
یــان ئــەو ســتراتیژی ســەربازی و سیاســی لــە الیــەن 
ئــەم یــان ئــەو دەوڵەتــی ئیمپریالیســتیەوە دیــاری 

ــەن. ئەک

ئەمریــکا لــە ســاڵی )٢٠٠١( بــە بۆردومانکردنــی 
هێزەکانــی تاڵیبــان و داگیرکردنــی ئەفغانســتان 
داگیرکردنــی  بــە   )٢٠٠٣( ســاڵی  لــە  پاشــان  و 
لــە  دەســتپێکرد،  تیــرۆر"ی  دژی  "شــەڕ  عێــراق، 
نێــوان  لــە  هێــز  ئێســتادا هاوســەنگی  ســەردەمی 
ســەرمایەدارییە جیهانیــەکان و جەمســەرە  هێــزە 
چیتــر  ئەمریــکا  ئەمــڕۆ  گــۆڕاون.  ئابوورییــەکان 
تاکــە جەمســەری بەهیــزی ئیمپریالیســتی جیهانــی 
و تاکــە زلهێــزی جیهانــی نییــە، وەک چــۆن وابــوو 
لــە دوای ڕووخانــی یەکێتــی ســۆڤیەت، ســەرەڕای 
کــە هێشــتا زلهێزتریــن واڵتــی جیهانــە  ئــەوەی 
لــە ڕووی ئابــووری و ســەربازیەوە. لــە جیهانــی 
جەمســەرێکی  و  زلهێــزە  چیــن  هاوچەرخــدا 
ــاش  ــە پ ــە و دووهەم ــەربازی گەورەی ــووری و س ئاب
ئەمریــکا، و ڕوســیا هێزیكــی گــەورەی ســەربازیە 
و ئەوروپــا وەک جەمســەرێکی گــەورەی ئابــووری 
و  بەرازیــل  لــە  جگــە  ئارادایــە.  لــە  جیهانــی 
هیندســتان و ئەفریقــای باشــوور و قــەوارە ئابــوری 
ئاســیا،  ڕۆژهەاڵتــی  باشــوری  سیاســییەکانی  و 
جەمســەری ناوچەییــش لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 
هەیــە، بــە تایبەتــی ئێــران و ســعودیە و تورکیــا 
کــە کۆنترۆڵــی چارەنووســی جەمــاوەر ئەکــەن و 

لــەم ناوچەیــەدا. بەتایبەتــی ژنــان 

و  ئەمریــکا  هێزەکانــی  بــۆ  لێــدان  تەپــڵ 
لــە  بەرگــری  بەنــاوی  دەوڵەتــان  داگیرکردنــی 
ژنــان و خەباتیــان جگــە لــە فێــڵ و تەڵەکەبــازی 
جەمــاوەردا  لەنــاو  خۆشــباوەڕی  باڵوکردنــەوەی  و 
نییــە.  تــر  هیچــی  ئیمپریالیســتانە  هێــزە  بــەم 
ئــەم  سیاســەتەکانی  و  ســتراتیژ  کــە  ئــەوەی 
ــاری  ــتانە دی ــەرمایەدارییە ئیمپریالیس ــە س دەوڵەت
ئــەکا، بریتییــە لــە بەرژەوەندیەکانــی خۆیــان و 
کێشمەکێشــە  و  ملمانــێ  لــە  بەرژەوەندیەکانیــان 
بــە  پەیوەندیکیــان  هیــچ  و  جیهانیەکانیانــدا 
فەراهەمهێانــی ڕیفــۆرم و چاکســازیەوە نیــە، نــە بــۆ 
ژنــان و نــە لەپینــاو ئەنجامدانــی "دیموکراســی" و 
ئــازادی سیاســی و دوورخســتنەوەی مەترســییەکانی 

جەمــاوەر. لــە  تیرۆریســتییەکان  هێــزە 

مێــژووی )٢٠( ســاڵی ڕابــردوو  بەڕوونــی نەزۆکــی 
لــە  هەندێــک  الیــەن  لــە  کــە  تیۆرانــەی  ئــەو 
داوە:  نیشــان  لێکــراوە  بەرگرییــان  چەپەکانــەوە 
ئیمپریالیســتی  دەســتێوەردانی  کــە  ئــەوەی  
ســەربازی ڕۆژئــاوا "ئەرکــە مرۆییــەکان" جێبەجــی 
ئــەکات، یــا تئــورى تــر کــە بێدەنگــی هەڵبــژاردووە 
ســتراتیژییە  بەرژەوەندییــە  و  ئامانــج  بەرامبــەر 
ــوود  ــووی س ــە بیان ــکا ب ــتیەکانی ئەمری ئیمپریالیس
ــردەوە ســەربازییەکانی  ــە ک ــی ل ــی تەکتیک وەرگرتن
و  تاڵیبــان  و  تیــرۆر  دژی  بــە  ئەمریــکا  شــەڕی 
لــە  وە  ئەفغانســتان،  بــۆ  ئەمریــکا  بۆردومانــی 
دوژمنــی  لــە  کــە  بــەوەی  ئەمانــە  قەڵمدانــی 
جەمــاوەر و ژنــان ئــەدا لــەو واڵتــەدا. ئەمــە جگــە 
ــی و  ــیە قەوم ــە سیاس ــەو ڕەوت ــتیی ئ ــە هەلپەرس ل
لیبرالــە بۆرژوازیــە ئۆپۆزســیۆنانەی کــە لــە عێــراق 
یــان لــە واڵتانــی تــر، پێشــتر و ئیســتاش بەرگــری 
ئەکــەن لــە دەســتێوەردانی ســەربازی ئەمریــکا و 
شــەڕەکانی  بــۆ گۆڕینــی ڕژێمەکانــی ئــەم ناوچەیــە.

مەرجــدار  ئەفغانســتان  لــە  ئەمریــکا  کشــانەوەی 
نەبــوو بــەوەی کــە هیــچ چاکســازییەک بــۆ ژنــان 
یــان بــۆ جەمــاوەری بێبــەش لــەم واڵتــەدا ئەنجــام 
بــدرێ. ئــەوە ڕوونــە کــە جەنــگ و خۆچەکدارکــردن 
ســەرمایەداریە  دەوڵەتــە  میلیتاریزمــی  و 
ئیمپریالیســتەکانی هاوچەرخ هەموویان ســتراتیژی 
و سیاســەت و کــرداری هێــزە ئیمپریالیســتیەکانن 
بەرژەوەندیەکانیــان  و  ئامانــج  پیادەکردنــی  بــۆ 
و  چەپــەکان  پێویســتە  بۆیــە  تــر،  هیچــی  و 
بوەســتنەوە  کرێــکار  چینــی  و  سۆسیالیســتەکان 

خۆشــباوەڕییەک. هێــچ  بەبــێ  بەڕوویانــدا 

چینــی کرێــکار لــە جیهــان و هەروەهــا بزووتنــەوەی 
جەنگــی  دژی  جیهانــی  چەپــی  و  سۆشالیســتی 
دەوڵەتە ئیمپریالیســتەکان و دەستێوەردانەکانیانن 
بزوتنەوەیەکــی  ئەمــەش  و  تــردا  ووالتانــی  لــە 
چینــی  ئەرکێکــی  هەربۆیــە  ئازادیخوازانەیــە. 
واڵتانــی  لــە  سۆسیالیســتەکانە  و  کرێــکار 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ڕیــزی خەباتیــان یەکخــەن 
لەگەڵیانــدا. هــاوکات ئەرکــی چینــی کرێــکار و 
ئیمپریالیســتی  واڵتانــی  لــە  سۆشیالیســتەکانە 
کــە هاوخەباتــی کرێــکاران و سۆسیالیســتەکان و 
ژنانــی ئازادیخــواز بــن لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت  لــە دژی ئیســامی سیاســی و ڕژێمــە 

ئیســتبدادیەکان. ناسیونالیســتە  بــۆرژوا 

دوای بیســت ســاڵ لــە داگیرکردنــی ئەفغانســتان 
ژنــان  و  مرۆڤایەتــی  تاڵیبــان،  ڕووخاندنــی  و 
جارێکــی تــر ڕوبــەڕوی ئەگــەری ئــەو هەرەشــەیەن، 
لــە بــارودۆخ و زەمانیكــی تــردا، بکەونــەوە بــەر 
لــە  ئیســامی  کۆنەپەرســتیی  نوێــی   شــەپۆلی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا. جەمــاوەری پرۆلیتاریــا 
و  کۆمۆنیســتەکان  هەمــوو  و  زەحمەتکێشــان  و 
ئازادیخــوازان هیــچ بژاردەیەکــی تریــان نییــە جگــە 
ــەوەی  ــۆ ڕووبەڕووبوون ــان ب ــە یەکخســتنی خەباتی ل
ئــەم شــەپۆلە، بــەاڵم پێشــکەوتنی ئــەم خەباتــەش 
لــە هەمانکاتــدا پەیوەســتە بــە وەســتانەوە لــە دژی 
ئیمپریالیســتی  دەوڵەتــە  میلیتاریزمــی  و  جەنــگ 
خەباتــی  بەهیزکردنــی  و  هەرێمییــەکان،  و 
ســەربەخۆی جەمــاوەری کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 

لــە واڵتانــی ناوچەکــەدا.

٣٠-٨-٢٠٢١
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نادر عەبدولحەمید

تێکشــکانی زلهێــزی هەرە بەهێزی ئیمپریالیســتی 
جیهــان لــە ئەفغانســتان و کشــانەوەی هێزەکانــی 
و داڕمانــی ئــەوەی کــە بیســت ســاڵ خەریکــی 
دامەزراندنــی بــوو لــە ماوەیەکــی زۆر کەمــدا، 
وەک  لێکۆڵینــەوە  و  بــاس  ماتریاڵــی  بۆتــە 
ئەزمــوون  و  مێژوویــی  سیاســی  ڕووداوێکــی 
ناسیونالیســت  لەالیــەن  لێــی  بەدەســتهێنان 
سیاسیـــیە  و  فکــری  ڕەوتــە  و  لیبڕاڵــەکان 

بورژوازیـــیەوە. جۆراوجۆرەکانــی 
لێــرەدا، ئێمــە بــەدوای ژمــاردن و تۆمارکردنــی 
کــە  نیــن  ئەزموونێکــەوە  و  دەرس  لیســتی 
بەدەســتبێن،  لەوانەیــە  یــان  بەدەســتهاتوون 
ناوەڕۆکــی  دەرخســتنی  مەبەســتمان  بەڵکــو 
فکــری  مێســۆدێکی  و  ئەزموونــەکان  چینایەتــی 
پــێ  ئەزمونەکانــی  و  دەرس  کــە  سیاسیـــیە 

بەدەســتدێت.
ڕووبــەڕووی  کــە  نیــە  ڕەخنانــەدا  لــەو  گومــان 
و  عێــڕاق  و  ئەفغانســتان  وەک  دەوڵەتانــی 
دەســەاڵتدارەتی هەرێمــی کوردســتان دەکرێتــەوە؛ 
کــە دەوڵــەت، حوکوومــەت و پەرلەمــان و هەمــوو 

دەســەاڵتدارەتی  و  بەڕێوەبــردن  دامــودەزگای 
هێــز  گەندەڵــن،  سەرئێســقان  تــا  تیایانــدا 
وە  فەرمانڕەواکانیــش  ڕەوتــە  و  حــزب  و 
دەســتیان  بنەماڵەیــەک  چەنــد  لەناویشــیاندا 
سەرەکیـــیەکانی  جومگــە  بەســەر  داگرتــووە 
واڵت،  زەویــوزاری  و  بازرگانــی  و  ئابــووری 
واڵتیــان  ئابووریــی  شــادەمارێکی  هەمــوو  وە 
مۆنۆپــۆل و کۆنتــرۆڵ کــردوە، خەریکــی تااڵنیـــی 
و فەرهــودی ســەروەت و ســامانی ســەرزەوی و 
ژێرزەویــن، خــاوەن میلیشــیا و دادگا و زیندانــن 
ــاوەری  ــی جەم ــەر ناڕەزایەتیەک ــەرکوتی ه ــۆ س ب
ــا  ــراو، هەروەه ــیکراو و بێمافک ــراو، برس بێکارک
دەزگای زەبەالحــی میدیاشــیان لەبەردەســتدایە 
ئەندازیاریکردنــی  و  دەســەاڵت  پاکانــەی  بــۆ 
و  لەقاڵبــدان  و  کۆمەڵگــە  گشــتی  ئاگاهــی 
بەرژەوەندیـــیەکانی  بەگوێــرەی  ئاڕاســتەکردنی 

دەســەاڵت.
لــە  دەگیرێــت،  لــێ  ڕەخنــەی  لێــرەدا  ئــەوەی 
ناسیونالیســتەکانەوە،  لیبــراڵ  ڕوانگــەی 
مۆنۆپۆڵکردن و دەستبەســەراگرتن و ڕێگەنەدانە 
بــە کێبڕکێــی ئازادانــەی هــەم ئابــووری و هــەم 

سیاســی و لەڕێگەشــیەوە، دەستاودەســتپێکردنی 
ئاشــتیانەی دەســەاڵت و هێنانــەدی "دەوڵەتــی 
یاســادا  لەبەرامبــەر  هەمــوان  کــە  نەتــەوە" 
یەکســان بــن، لــەو ڕوانگــەوە ئەمــە بــەو مانایەیە 

دیموکراســی لەئــارادا نیـــیە.
لەبــری ئــەم پڕۆســە دیموکراسیـــیە لــە کێبڕکێــی 
ئازادانــە، دانوســان و گرێبەســتی سیاســی، لێــک 
بەپێــی  )تەوافــوق(  هاوڕابــوون  و  تێگەیشــتن 
هێــز و توانــا، دەوڵــەت دادەمەزرێنێــت و مــاف 
و ئیمتیازاتیــش بەپێــی "پێکهاتــە" نەتەوەیــی 
دیاریکــراو  گروپــی  و  مەزهەبــی  و  ئایینــی  و 
دیاریدەکرێــت، نــەک بەپێــی هاواڵتــی بــوون. 
ئەڵبەتــە هەڵبژاردن و دامودەزگاکانی پەرلەمان 
ــە  ــەاڵم ل ــە، ب ــە ئارادای ــەدا ل ــەم جــۆرە واڵتان ل
جیهانــی واقعیــدا شــتێکی کارتۆنــی و ڕازێنــەرەوە 
ئــەو دەوڵەتــی  ئــەو پڕۆســە و  و تەواوکــەری 
قەومــی، دینــی و تائیفیـــیە تەوافقیـــیەن کــە لــە 
نێــوان "پێکهاتــە" جیاوازەکانــدا دامەزرێنــراوە. 
ئەمــە ئــەو واقعیاتەبــوو کــە ئەفغانســتانی بیســت 
ســاڵ لێــرەوە پێــش وەک هــەژدە ســاڵی ڕابــردووی 

عێــڕاق تیــا ژیــاوە.
ــی  ــدا داڕمان ــە ئەفغانســتاندا ڕووی ــە ل ــەوەی ک ئ
ــە  ــوو ک ــیە ب ــدەڵ و تەوافقیـ ــە گەن ــەو دەوڵەت ئ
لەژێــر سەرپەرشــتی و چاودێــری ئیمپریالیزمــی 
ئەمریــکادا لــە ماوەی بیســت ســاڵدا سەروســامانی 
پێدارابــوو. خەڵکــی عێــراق بــاش لــە دەوڵەتــی 
گەنــدەڵ و تەوافقــی قەومــی و دینــی و تائیفــی 
شــتە  هەمــان  هــەر  ئەمــە  چونکــە  تێدەگــەن، 
کــە ئیمپریالیزمــی ئەمریکــی دوو ســاڵ بــەدوای 
عێڕاقیشــی  ئەفغانســتاندا،  داگیرکردنــی 
داگیرکــرد و هەمــان پڕۆســەی ئەفغانستانیشــی 
لــە عێڕاقــدا وەڕێخســت کــە وا بــۆ هــەژدە ســاڵە 

بەردەوامــە.
عێڕاقــدا،  و  ئەفغانســتان  لــە  هــەر  نــەک 
بەڵکــو هەتــا لــە "دەوڵــەت"ی لۆکاڵــی هەرێمــی 
و  گەنــدەڵ  سیســتمی  هەمــان  کوردستانیشــدا 
تەوافــق لــە ئارادایــە، لــە نێــوان دوو حزبــی 
ــەری  ــە دوو دەڤ ــی(ی، ل ــی و یەکێت ــی )پارت زاڵ
ــد حزبێکــی تریــش  )زەرد( و )ســەوز(، کــە چەن
بــۆ ڕازاندنــەوەی مەجلیــس بەشــداری پێدەکــەن. 
لــەو هەرێمــەدا )هاواڵتــی کوردســتانی(ی بوونــی 
نیـــیە کــە هەمــووان لەبەرامبــەر یــەک یاســادا 
بەیەکســان مــاف و بەهایــان هەبێــت، بەڵکــو 
)زۆنــی  هاواڵتــی  و  زەرد(  )زۆنــی  هاواڵتــی 
ســەوز( هەیــە، ئەمــە جگــە لــەوە کــە لەنــاو 
و  دوور  بەپێــی  ئینســانەکان  زۆنێکیشــدا  هــەر 
دەڤەرەکــە  دەســەاڵتداری  حزبــی  لــە  نزیکیــان 
مــاف و بەهایــان هەیــە، نــەک وەک کەســانی 
نیشــتەجێبووی هەرێمــی کوردســتان، نــەک وەک 
هاواڵتــی هەرێمەکــە یــان هاواڵتــی عێڕاقــی، 
بەپێــی یاســا مــاف و بەهــای یەکســانیان هەبێــت.
کەســێکی ئازادیخــواز، پۆپۆلیســتێکی شۆڕشــگێڕ، 
ئۆپۆزیســیۆن،  ناسیونالیســتێکی  لیبــڕاڵ 
سۆشیالیســت و کۆمۆنیســتێکیش لــەو ڕەخنانــە، 
ئــەو  خســتنەبەرچاوی  لــە  بڵێیــن  باشــترە 
واقعیاتانــەی ســەرەوەدا هاوبەشــن، بــەاڵم ئەوەی 
کــە هەمــوو ئــەو ڕەوتــە فکــری و سیاسیـــیانە 
لێکــدی جیــا دەکاتــەوە دووخاڵــی سەرەکیـــیە:
ــتگرتنە  ــەت و دەس ــی دەوڵ ــەم گەندەڵ ــەم. ئ یەک
بــە شوناســی لۆکاڵــی؛ قەومگەرایــی )ئیســنیتکی( 
ســەرچاوەی  لەکوێــوە  تائیفیـــیە،  و  ئاینیــی  و 
ــە(  ــتپاکی )نەزاه ــە دەس ــرن ل ــە ڕێگ ــووە؟ ک گرت
و شــەفافیەت، ڕێگــرن لــەوەی بنەمــای هاواڵتــی 
بوونــی سەراســەری لــە واڵتــدا جێگیــر بێــت، وە 
هەمــوان لەبەرامبــەر یاســادا یەکســان بــن بەبــێ 
تائیفــە  و  ئاییــن  نەتــەوە،  لەبەرچاوگرتنــی 
و ڕەنگــی پێســت و ڕەگــەزی نێرینــە و مێـــینەی 

ئینســانەکان.
دیاریکردنــی  لــە  جیاوازیــش  بەپێــی  دووەم. 
ســەرچاوەکە لــە خاڵــی یەکەمــدا، جیاوازیــش لــە 
چارەســەر و خســتنەڕووی بەدیــل )ئاڵتەرناتیڤ( 

و  سیاســی  بارودۆخــە  ئــەم  بــۆ  دێتەئــاراوە 
کۆمەاڵیەتیـــیە ئابووریـــیەی کــە ئــەم واڵتانانــە 

و ئــەم هەرێمــەی کوردســتانی تێدایــە.
لەهــەر  ناسیونالیســتەکان  لیبــڕاڵ  ڕەخنــەی 
کوێـــیەکەوە دەســتپێبکات بــۆ دەستنیشــانکردنی 
شوناســە  بەرجەســتەبوونەوەی  و  گەندەڵــی 
پێشــێلکردنی  و  پشتگوێخســتن  و  لۆکاڵیــەکان 
)الحقــوق  جیهانداگرەکانــی  مافــە  و  بەهــا 
خاڵــە  ئــەو  ناچێتەســەر  ئینســان،  العالميــة( 
کــە  هەیــە  مادیــی  ئابووریــی  بنەمایەکــی  کــە 
گەندەڵــی لەســەر وەســتاوە، هــەر ئــەو بنەمــا 
ئابووریـــیەشە، لــە دوا شــیکردنەوەدا، هــۆکاری 
دژە  "کــۆن"ی  فەرهەنگــی  مانــەوەی  بناغەیــی 
شوناســی  بــە  بــرەودان  پیاوســاالری،  ژن، 
ــیە، وە  ــی و مەزهەبگەرایـیـ ــی، قەومگەرای لۆکاڵ
دەهێنێتــەوە،  بەرهەمیــان  دووبــارە  ڕۆژە  هــەر 
ــی ســەرمایەداری و  ــای ئابووری ــش بنەم ــە ئەوی ک
بەدیاریکراویــش فــۆڕم و شــکڵی ســەردەمیانەیەتی 

لــە نیوـــلیبرالیزمدا خــۆی دەبینێتــەوە. کــە 
ئەمــە ئــەو ئەرکــە چینایەتیـــیەیە کــە فکــر و 
لــە  هەڵدەســتێت  پێــی  لیبرالیــزم  مێســۆدی 
و  ئیســتیبداد  لــە  گەندەڵــی،  لــە  ڕەخنەیــدا 
دەســەاڵتی  لەالیــەن  ئازادیــەکان  ســەرکوتی 
کۆمەاڵیەتیـــیە  ڕەوتــە  و  بــورژوازی 
پاکانەکردنــی  بەمانایــەک  سیاسیـــیەکانیەوە. 
لــە  ڕەخنــە  و  ســەرمایەداری  سیســتمی 
و  ناعەقاڵنــی  و  خــراپ  فەرمانڕەوایــی 
کەســانی  دواکەوتوویــی  وەیــا  لێنەهاتوویــی، 
بەرپرســی پلەبــااڵ و فەرمانــڕەوای حوکوومــەت 
بــۆ  هەوڵــدان  و  دەســەاڵتدار  حزبەکانــی  و 
هێنانــەدی حکومەتێکــی ڕەشــید و دەســەاڵتێکی 
کەســانی  هەڵبژاردنــی  و  عەقاڵنــی  بــورژوازی 
بەڕێوەبردنــی  بــۆ  پڕۆفیشــناڵ  و  تەکنۆکــرات 
هەڵبژاردنــی  ڕێگــەی  لــە  ئەمــەش  واڵت، 
پەرلەمانــی و دەستاودەســتپێکردنی دەســەاڵتەوە. 
واتا پاککردنەوەی ســەرخانی سیاســی کۆمەڵگەی 
ــی و  ــی گەندەڵ ــە پۆخڵەواتەکان ــەرمایەداری ل س
ڕەخنەیەکیــش  ئەگــەر  سیاســی.  نادادپــەروەری 
ئــەوا  هەبێــت،  ئابــووری  نادادپــەروەری  لــە 
مەبەســت مۆنۆپۆڵکــردن و کۆنتڕۆڵکردنــی جومگــە 
بــە  ئیمتیازدانــە  و  ئابــووری  ســەرەکیەکانی 
توێژێــک و ڕێگەنەدانــە بــە توێــژە جیاجیاکانــی 
تــری ســەرمایە و ســەرمایەداران بــۆ وەبەرهێنــان 

ئازادانــە. بــە  قازانــج  چنینــەوەی  و 
ڕەخنەگرانــەوە،  ڕوانگــە  لــەم  لێرەشــەوە، 
لــە  ناسیونالیســت،  لیبــڕاڵ  ئاڵتەرناتیڤــی 
پاکــژکاری و چاکســازیەک )ڕیفۆڕمێــک( واوەتــر 
کۆمەڵگــەی  سیاســی  ســەرخانی  لــە  نــاڕوات 
ئاوەاڵکردنەوەیــە  مەیــدان  کــە  ســەرمایەداری، 
بــۆ ڕەوتــە فکــری و سیاسیـــیە جۆراوجۆرەکانــی 
سیاســی،  ئازادانــەی  کێبڕکێــی  بــۆ  بــورژوازی 
ئەمــە لەالیــەک و لەالیەکــی تریشــەوە وەالنانــی 
مۆنۆپــۆڵ و ئیمتیــازدان بــە بەشــێک و توێژێکــی 
ــۆ بەشــداری  ــوار ڕەخســاندن ب ســەرمایەداران و ب
ئــەم دوو  توێــژە جیاجیاکانــی ســەرمایەداران. 
مانــای  ئابوورییــە،  و  سیاســی  گۆڕانکاریــە 
واقعــی دیموکراســی و ئازادیـــیە لــە ڕوانگــەی 
لیبرالیزمــەوە، کــە پێــی وایــە ئەمــە دەروازەی 
و  دەکاتــەوە  ئابــووری  پەرەســەندنی  و  گەشــە 
هەلــی کار و خۆشــگوزەرانی بــۆ هاواڵتیــان دابیــن 

دەکات.
دەشــێ ڕەخنەکانیان لە دەســەاڵت و هەڵوێســتیان 
بەرامبــەر حکومــەت و حزبــە فەرمانڕەواکانــی، 
پەنابەرنەبــەر  و  بێــت  "ڕادیکاڵ"انــە  و  تونــد 
و  ســتەمدیدە  جەمــاوەری  ناڕەزایەتیـــیەکانی 
ســواری شــەپۆلی خۆپێشــاندان و ڕاپەڕینەکانیان 
ببــن بــۆ گۆڕانــکاری سیاســی لــە دەســەاڵتدا، 
بــەاڵم ئــەوە هیــچ لــە ناوەڕۆکــی ئاڵتەرناتیڤــی 
چاکســازی لە سیســتمی ســەرمایەداریدا ناگۆڕێت. 
بەپێچەوانــەوە گێڕانــی ڕۆڵــی چەواشــەکاریکردنی 
شۆڕشــی  و  ڕآپەڕیــن  و  ناڕەزایەتییــەکان 
ڕزگارکردنــی  بــۆ  ســتەمدیدەیە،  جەمــاوەری 
چینــی  دەســەاڵتی  و  ســەرمایەداری  سیســتمی 
شــکڵی  گۆڕانکاریەکــی  ڕێگــەی  لــە  بــورژوازی 
ســەرخانی  لــە  سیاســییەوە  ڕوکەشــانەی  و 
دژە- ڕۆڵــی  بینینــی  بەمانایــەک  کۆمەڵگــەدا. 

شۆڕشیـــیانە.
ئــەو ئەزموونــەی کــە لەڕوانگــەی لیبراڵەکانــەوە 

ئەفغانســتانەوە  ئاڵوگۆڕەکانــی  لــە  پێویســتە 
کــە  ئەوەیــە  بەکاربهێنرێــت  و  بێــت  بەدەســت 
دیموکراســی  بەرفراوانتــر  و  زووتــر  هەرچــی 
و  چاکســازی  ئــەو  واتــا  بکرێــت،  بەرپــا 
گۆڕانکاریــە سیاســییانە ئەنجامبدرێــن تــا نــەکا 
لــەوە خراپتــری وەک تاڵیبــان ببێــت بــە یەخــەی 

ســەرمایەداریەوە. و  بــورژوازی 
بــەاڵم لــە ڕوانگــەی ماتریالیســتی مێژوویــی و 
کۆمۆنیستیـــیەوە، ســەرچاوەی گەندەڵــی، بێــکاری 
ــازادی،  ــەرکوتی ئ ــیەتی، ئیســتیبداد و س و برس
ــاالری  ــی پیاوس ــروڕای کۆن ــور و بی ــەوەی کلت مان
و دژە ژن، ســەرچاوەی هەاڵواردنــی ئینســانەکان 
ــەب و  ــن و مەزه ــەوە، ئایی ــای نەت ــەر بنەم لەس
ڕەگــەزی مێینــە و نێرینــە، پێداویستیـــیەکانی 
بەرژەوەندیـــیە  و  ســەرمایەداری  سیســتمی 

ــیە. ــیەکانی بورژوازیـ چینایەتیـ
کۆمۆنیستیـــیەوە  ڕوانگــەی  لــە  پێیــەش  بــەم 
هەڵپێچانــی  ئاڵتەرناتیــڤ،  و  چارەســەر 
کــە  بنەمایەیــە  ئــەو  خــودی  و  سیســتمەکە 
ســەچاوەی هەمــوو ئــەو دیاردانەیــە، لــە ڕێگــەی 
ڕووخانــدن و هەڵپێچانــی دەســەاڵتی چینایەتــی 
بــورژوازی و دامەزراندنــی دەسەاڵتدارەتیـــیەک 
و  ئازادانــە  ئیــرادەی  ڕەنگدانــەوەی  کــە 
ڕاســتەوخۆی جەمــاوەر بێــت، ئەمــەش نایەتــەدی 
مەگــەر ڕێکخراوبوونــی چینایەتــی کرێــکاران و 
سۆشیالیســتی  بەئاســۆیەکی  زەحمەتکێشــان، 

نەێتــەدی. شــۆڕگێڕانەوە 
ــیەوە، ئەزمــوون  لێــرەوە، لــە ڕوانگــەی کۆنیستیـ
و دەرســێک کــە لــە ئەفغانســتانەوە پێویســتە 
ــچ  ــرێ، ئەوەیــە هی ــت و کاری پێبک ــت بێ بەدەس
ڕێگەیەکــی واقعــی و جدیــی لەبەردەســتدا نیە کە 
ڕێبگرێــت لــەوەی بارودۆخی ئێســتا لــەوە خراپتر 
نەبێــت و ڕەوتگەلێکــی کۆنەپەرســت و دڕنــدەی 
ئیســامی و قەومــی وەحشــیگەری دانەســەپێنن 
و  هەڵپێچــان  لــە  جگــە  کۆمەڵگــەدا،  بەســەر 
ڕووخاندنــی ئــەم دەســەاڵتە لــە عێــڕاق و لــە 
هەرێمــی کوردســتاندا، وە جێگرتنەوەیــان بــە 
دەسەاڵتدارەتیـــیەکی چینایەتــی لــە کرێــکاران و 
ــی شۆڕشــەکەیان و  زەحمەتکێشــان، و ئەنجامدان

ــیالیزم. ــەدی سۆش ــەرەو هێنان ــان ب هەنگاون
تــەواوی جیهانــی ســەردەم بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی 
و  هــەاڵواردن  و  ئیســتیبداد  و  گەندەڵــی 
ــرەکان،  ــیە جیهانداگ ــە ئینسانیـ ــێلکاری ماف پێش
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی ڕەوتگەلێکــی فاشیســتی 
ــی، خەریکــی دەســت و پەنجــە  ئیســامی و قەوم
نەرمکردنــە لەگــەڵ دوو ئەزموونــدا؛ ئەزموونێکــی 
لیبراڵیـــیانە کــە گۆڕانــکاری شــکڵی و ڕووکەشــی 
وە  کۆمەڵگــەدا،  ســەرخانی  لــە  سیاسیـــیە 
ــردن و  ــە ڕێکخراوک ــتانە ک ــی کۆمۆنیس ئەزموونێک
یەکگرتووکردنــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــانە بــۆ 
بەرجەســتەکردنەوەی ئیــرادەی ڕاســتەوخۆیان و 
هێنانــەدی ئاڵوگــۆڕی ڕیشــەیی و شۆڕشــگێڕانە 
لــە سیســتمی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی چینایەتــی 

و ئابووریــدا.
ئاڵوگۆڕەکانــی ئەفغانســتان جارێکــی تــر ئــەم 
دوو ئەزموونــە جیهانیــەی لــە مــڕۆی عێــڕاق و 
کوردستانیشــدا بــە ڕۆشــنی بەرجەســتەکردۆتەوە، 
کــە ئەویــش بــژاردەی یــا دیموکراســی لیبڕالــی یــا 
سۆشــیالیزمە، لەبەرامبــەر دەســەاڵتی گەنــدەڵ و 
ــیزمی ئیســامی  ــە فاش ــن ب ــتیبداد و بەرگرت ئیس

و قەومــی.
سێپتێمبەری ٢٠٢١

ــی خــۆی  ــۆ هاواڵتیان ــە  ب ــادڕە س بوای ــە ی فری ــە ر ماكــرۆن و سیســتە مە نیولیبڕالیزمە  ك ئە گ
هێلــە ك  بزوتنــە وە ی  ســە ركوتی  و  سە رشــە قام  نە دەهاتنــە   وە  خە ڵكــی  دە بــوو،  بــاش 

نە دە كــرد. زە ردە كانــی 
دەوڵەتــی فەڕەنســا یە كێــك بــووە  لــە و واڵتــە ئیســتیعماریانە ی كــە  دە ورونە خشــی بە رچــاوی 
هە بــوە  لــە  كۆمە ڵكــوژی و قڕكردنــی گە النــی تــر، مێــژووی داگیرکردنــی جەزائیــر و چەنــد 

واڵتێکــی تــری ئەفریقیــا شــایە تیی لە ســە ر ئــە م  تاوانكاریانــە  دە دان.
 هەروەهــا دەوڵەتــی ئیمپریالیســتی فە رنســا یە كێــك بــوو لــە و واڵتانــە ی كــە  ڕژێمــی 
ئــە م  چە كــە  قورســە كانی  لە ڕێــی  هە زاركــە س  كــە  بە ســە دان  كــرد،  پڕچــە ك  بە عســی 
دەوڵەتــە فریادە ڕە ســە ی ئێســتای ســە رانی دە ســە اڵتی هەرێمــی کوردســتان بوونــە  قوربانــی.
دەســەاڵتی  پیاهەڵخواندنــی  بــۆ  هاتووهــاوار  کەوتوونەتــە  دەســەاڵت  میدیاکانــی 
ــەوە و  ــار بەســەری کردوونەت ــی ئیمپریالیســتی تاوانب ــە ســەرۆکی دەوڵەتێک ــە ک هەرێمەک
ــەو  ــەدا ئ ــە هاوکێشــەکانی ناوچەک ــی دەســەاڵتدار ل ــم و حزبەکان ــی هەرێ ــە حکومەت گوای
ــن و هەڵیانســوڕێنن  ــان بهێن ــزە ئیمپریالیســتەکان بەکاری ــە هێ ــاوە ک ــان هــەر م بایەخەی
بــۆ بەرژەوەندیەکانــی خۆیــان و هێشــتا بارودۆخەکــە وەکــو ئەفغانســتانی لێنەهاتــووە کــە 

بەجێــی بهێڵــن و ئــەم دەســەاڵتەش ئاشــبەتاڵی لێبــکات وەک ســاڵی ١٩٧٥.
ئــەم پڕوپاگەنــدە بــێ ئابڕوویــە، بــۆ پەردەپۆشــکردنی شکســتە یــەک لــەدوای یەکەکانــی 
دەســەاڵت، دەنگــی دەهۆڵێکــی دڕاوە، لــەالی ڕۆژنامەنوســانی ئازادیخــواز و جەمــاوەری 
زەحمەتکێــش و ژنانــی ســتەمدیدە و الوان و گەنجانــی خێروخۆشــی نەدیــووی کوردســتان، 
چونکــە ئــەوان بــۆ نزیــک بــە )٣٠( ســاڵە ڕۆژانــە ئــەوە ئەزمــوون دەکــەن کــە ئــەو دەســەاڵتە 
بێمافتریــان دەکات و وەک ڕۆژنامەنــوس و ئازادیخــواز ڕەوانــەی کونجــی زیندانەکانیــان 
دەکات، خەڵکــی بێکارتــر و برســیتر دەکات و لــە هەمانکاتیشــدا ســەرکوت پەرەپێــدەدات. 
بۆیــە ئــەم جەمــاوەرە ئازادیخــواز و زەحمەتکێــش و ســتەم لێکــراوە ڕێگــەی ڕزگاری خــۆی 
نــەک لــە بەنــاو چاکســازیەکانی ئــەم دەســەاڵتە و پشــتیوانی دەوڵەتــە ئیمپریالیســتە 
تاوانکارەکانــی وەک ئەمريــکا و فەڕەنســادا دەبینێتــەوە، بەڵکــو لــە یەکگرتووکردنــی 
ڕیزەکانــی و هاتنەمەیدانــی بــۆ بەرگــری لــە مــاف و ئــازادی و ژیانێکــی پــڕ لــە کەرامــەت و 
خۆشــبژێووی کــە ئەمــەش خــۆی لــە دژایەتیدایــە لەگــەڵ ئــەم دەســەاڵتە، وە ڕاماڵینەکــەی 
بۆتــە پێشــمەرجی ئــەو ئــازادی و ژیانــە بەختەوەریــە و ڕزگارکردنــی هەرێمــی کوردســتانیش 
لــەوەی کــە ببێتــە داشــی دامــەی زلهێــزە ئیمپریالیســتەکانی جیهــان و دەوڵەتانــی ناوچەکە.

٣١-٨-٢٠٢١

نەوزاد بابان
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شیعری : ڕۆنان کیتینگ

وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە : ڕزگار عومەر

هەندێك جار شەودرەنگان؛

چاودێــری  و  ڕائەکشــێم  لەتەنیشــتی  بێدارییــەوە  بــە 
دەکــەم خەوتنــی 

ئەو لە نێو خەونە سپییەکانی ون بووە

چراکان خامۆش دەکەم و لە تاریکیا

بیرۆکەیەك بە خەیاڵما دێت و دەچێ

ئەگەر من بەیانی بە یەکجاری خەبەرم نەبێتەوە

تۆ بڵێی ئەو پرسیار بکا

من چەندە لە دڵەوە ئەوم خۆشدەویست؟

* * *

ئەگەر بەیانی هەر نەهات

ئەو دەزانێ من چەندم خۆشویستبوو

ئایــا هەمــوو ڕێگایەکــەم لــە هەمــوو ڕۆژێکــدا تاقــی 
کــردەوە

تا پێی نیشان بدەم ئەو تاقە دولبەری منە

ئەگەر ژیانی منیش لەگەردوونا فەنا بوو

ئەو بە تەنیا ڕووبەڕووی دونیا مایەوە

ئایا ئەو خۆشەویستییەی پێم دابوو بەشی دەکا

تاسەر دەمێنێتەوە

ئەگەر بەیانی هەر نەهات!

* * *

چونکە من خۆشەویستانی خۆم لە ژیاندا لە دەستدا

کە هەرگیز نەیانزانی چەندم خۆشدەویستن

ئێستا من لەگەڵ پەشیمانی ژیان بەڕێ دەکەم 

چونکە ڕاستی هەست و سۆزم هەرگیز بەوان نەگەیشت

لەبەر ئەوە پەیمانێکم بە خۆمدا

کــە هەمــوو ڕۆژێــك لەگــەڵ خۆمــا بڵێمــەوە: ئــەو چەنــدە 
گرنگــە بــۆ مــن 

خۆم بپارێزم لە ڕێکەوت و دۆخێك 

کە چانسی دووەم نەمێنێ 

تا پێی بڵێم چەندم خۆشدەوێ!

* * *

ئەگەر بەیانی هەر نەهات

ئەو دەزانێ من چەندم خۆشویستبوو

ئایــا هەمــوو ڕێگایەکــەم لــە هەمــوو ڕۆژێکــدا تاقــی 
کــردەوە

تا پێی نیشان بدەم ئەو تاقە دولبەری منە!

ئەگەر ژیانی منیش لەگەردوونا فەنا بوو

ئەو بە تەنیا ڕووبەڕویی دونیا مایەوە

ئایا ئەو خۆشەویستییەی پێم دابوو بەشی دەکا

تاسەر دەمێنێتەوە

ئەگەر بەیانی هەر نەهات!

* * *

لەبەر ئەوە هەرچی لە نێو دڵتە

بەو کەسە بڵێ کە خۆشت دەوێ

ئەگەر بەیانی هەرگیز نەهات!

ڕۆنــان پاتــرک جــان کیتینــگ هونەرمەنــد و گورانیبێــژی ئێرلەندیــی، 
لــە ٣ی ئــازاری ١٩٧٧ لەشــاری دبلــن لەدایکبــووە. ســاڵی ١٩٩٤ بــۆ 
یەکەمجــار وەک گۆرانبیــژی تیپــی هونــەری بۆیــزۆن، لەگــەڵ هەریــەک 
لــە کیــث دەفــی و مایــکڵ گراهــام و شــەین لینــچ و ســتیڤن گاتیلــی 
دەرکەوت.ئــەم هونەرمەنــدە بــە ملیۆنــان کۆپــی لــە گۆرانییەکانــی 
لەسەرئاســتی جیهــان فرۆشــراوە. لــە تەلەفیزیۆنــی ئوســترالیا وەکــو 
 All Together now –( لەبەرنامەکانــی   هونــەری  دادوەری 
The X-Factor( زیاتــر دەرکــەوت و بەرجەســتە بــۆوە. ڕۆنــان 
لــە جگــە لــە کارە هونەرییەکانــی، لەچەندیــن کاری خۆبەخشــیش 
بەســدار بــووە و چەندیــن خەاڵتــی پێبەخشــراوە. ئێســتاش لەکاروانــی 

ــە. ــەری خــۆی بەردەوام هون

https://www.google.com/sear- :  ســەرچاوەکان 
ch?rlz=1C1CHBF_enCA815CA815&sxs-
rf=AOaemvJkGXcHZF15ET8Z27otZpF-

sEf2tfQ:1629952217949&q=Ronan+Kea-
ting+If+Tomorrow+Never+Comes&sa=X

https://en.wikipedia.org/wiki/Ronan_Keating

حەسەن ساڵح
٢٠٢١

هەموو ڕۆژی
کرێکارەکانی پاککردنەوە بیریان ئەچێ

خاڵــی  بۆگەنــەکان  ســەتڵە  وەک  ئێمەیــش 
کەنــەوە

چوزانن پڕین لە:
ئەو هەموو ساڵە ترشاوە بەسەرچووەی

تەمەن
ئەو هەموو پیاڵە شکاوەی دڵ ناسکی و

ئەو هەموو
تڵپه چایەیی خەوزڕاندن و

فیلتەرە جگەرەی مەراق خواردن!
چوزانن پڕین لە

ڕشانەوەی خۆخواردنەوەی زۆرو
پێکەنین و قاقای سەفەری نایلۆن و

پیلی تەواو بووی کۆنترۆڵی ئارامگرتن!
پڕین لە

شیرینی تاڵبووی فڕێدراوی منداڵیی و
مزرمەنی تفتبووی ڕژاوی 

گەنجێتی و 
بــووەی  خــراپ  خەونەچــەورە  هەمــوو  ئــەو 

! تەمــەن 
هەموو ڕۆژێ

کرێکارەکانی پاککردنەوە بیریان ئەچێ
ئێمەیش وەک سەتڵە بۆگەنەکان خاڵیکەنەوە

چوزانن پڕین له :
خوێناوی بەخەسارچووی شەهیدبوون و

ورگو ڕیخۆڵەی قوربانی بوونمان
پڕین لە

ئێسقانی شکاو و مۆخی کەلەسەری 
شەڕی یەکتر.

شیعری : بەندی عەلی

لەنووکی پێوە تاوەکو

 تەپڵی سەری

 ژیانیان ڕەنگ کرد بەڕەنگی

 شەرمەزاری.

 نان بەمەرجی دورینەوەی

 دەم ئەدەن و 

هەناسە بەشەرتی چەقۆی 

بەرشەوارەکەوتنی چاو ، 

کورسی بەرانبەر بە پرسی

 دەعبایەکــی هەمیشــە بــۆ لــەزەت 
، برســی

وەهاش .. دەڵێن ؛ 

ئێمە بووین لەپشت کەلەوە ، 

خۆری ئازادیمان هێنا 

بۆ ئەم هەوارە ، بەدیاری ! 

لەنووکی پێوە تاوەکو

 تەپڵی سەری 

ژیانیان ڕەنگ کرد بەڕەنگی

 شەرمەزاری !!

شیعری : هیوا زەنگەنە

 جەژنەی قوربان

بڕیبــوە چاوەکانــی  هــەژار   بێچــووە 
بەتــاڵ  خوانــی 

قازانگ تۆزی لێ نیشتبو

.دایەو کاکەیش نوقمی خەیاڵ 

 دایە.... دایە

بۆ هەژاری دوای نایە؟

بۆ نەداریمان کێوێکە....ولە بن نایە؟

کەی برسێتی لە دار ئەدرێت؟

تەختــی ســەر  لــە  هــەژاری   کــەی 
؟ ئەبرێــت  ال  فەرمانڕەوایــی 

 بەاڵم دایەو کاکە هەردوو 

لــێ ســامناکیان  زۆر   بێدەنگییەکــی 
و نیشــتبو

بریتییــە تەنهــا  کــە  خواوەندێــک   بــۆ 
پیــت لەچــوار 

. سەری کڕنۆشیان بردبوو 

کەرکوک ١٩٨٥ 

نــە نا ژ جە

لەوانەیە تاتۆ بێیتەوە
تەالری شیعرم بڕمێ و 

ئینجانەی بەختم دڕکی فرمێسکی لێ بڕوێ 

لەوانەیە پێکی مەستیم پڕ بێت لەئازار و 

چاوی ئاوێنەی عەشقمان کزبێ 

لەوانەیە زمانی قەسیدەم الڵ بێ و 

ئاوێنەی مەراقم بشکێ 

هێاڵنــەی  لەســەر  بیناییــم  کۆتــری   لەوانەیــە 
چاوەڕوانــی

بەبێ نازی سەربنێتەوە و 

دڵی چۆڵەکەی خەندەم لەلێدان بکەوێت 

 لەوانەیــە ئەلبوومــی ئومێــدم خــووی ماخولیــان 
بیگــرێ و

 پەنجەی تابلۆم هەڵبوەرێ 

لەوانەیە جادەی ڕۆحم شەاڵڵی چۆڵەوانی بێ و

کۆاڵنەی حەزم وشک هەڵگەڕێ 

 لەوانەیە چاوی قەڵەمم کوێر بێ و 

.درەختی هۆنراوەم هێشووی خەم بگرێ

لەوانە مانیڤێستی خۆزگەکانم ون بێ و 

کەشتی خەونەکانم کوون بێ 

شەماڵ بارەوانی

 ئیبراهیم هەورامانی

 چەند، بێڕەحم و چەند دڵڕەقی، دەریا. 
تــۆش، بەچەشــنی، زینــدان و جەالدەکانیــان 

دەچــی، 
دەریا. چۆن دڵت هات، 

دڵی پڕ لە ئومێدی ئەوان،
 پڕ بەخەم کەیت، 

ئەو هەموو، گەنج و مناڵ و کیژ و ژنە،
 زیندەچاڵ کەیت. 

چۆن دڵهات، 
ئــەم هەمــوو دایکــە ڕەش پــۆش، جــەرگ ســوتاو 

کەیت. 
ــەم هەمــووو باوکــە دڵغەمگیــن و هێــز شــکاو  ئ

کەیــت. 
بەدیار قاقای پوچییانەوە، 

ماڵ بە ماڵمان، 
پرسە ڕێژکەی. 

نۆبەی تۆش دێت، 
شــەپۆڵەکانت  بەیەکــی  یــەک  دەریــا، 

 ، ە و ســتمە ببە
وەک ئەسپێکی سەرەڕۆ، 

دەستەمۆت کەم، 
بیابانت پێ ببوژێنمەوە، 

زەویت پێ پڕ لەدرەخت کەم
. هەتاوەکو، وا ئاشنا بیت، 

نە ڕق تۆڵە نەناسییەوە. 
نۆبەی تۆش دێ، 

با قەاڵی زۆڵمی سەرمایەدار، 
بە هێز و بازووی کرێکار، 

تەخت و تاج کەین.
سیمای ڕەشی ئەم ژیانە، 

ژیانی گەندەڵی، سەرمایە بسڕینەوە، 
نۆبەی تۆش دێ، دەریا. 

ئەمڕۆ نەبێ سبەی هەردێ.

هەڵەبجە
٣٠ی تەموزی ٢٠٢١
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یادەوەرییــە  بــۆ  ناخــەوە  لــە  هەمیشــە  ئــەو 
بــۆ  دەگەڕایــەوە   . دەهــەژا  ئازارەکانــی  پــڕ 
پــڕ  ڕۆژانــی  و  پێــرێ  و  ژان  پــڕ  دوێنێــی 
مەینەتــی ژییانــی و ئیــدی بــە گــەرووی پــڕ 
لــە گریانــەوە بارانــی فرمێســک بەخــوڕ لــە 
چاوەکانییــەوەدەڕژا . بــەم حاڵەیــەوە بــەرەو 
قاوەخانەکــەی ناوەنــدی شــار بــەدار شــەقەکەی 
گەیشــتە  کــە   . بەڕێکــەوت  دەســتییەوە  بــن 
لەســەر  کــورت  وچانێکــی  دوای  قاوەخانەکــه 
دوای  و  دانیشــت  قاوەخانەکــە  کورســییەکی 
پاڵدانــەوە لەســەر کورســییەکە ، چایــەک و 
پەرداخــێ ئــاوای داواکــرد . دوای قوملێــدان 
لــە چاکــەی بەردەمــی . بــە ناخــی پــڕ برینــەوە 
بەخــۆی  و  چەناگەیــی  ژێــر  خســتە  دەســتی 
لــە دایــک  وت ) تــازە ڕەهێڵــی تاقانەمــان 
ببــوو . بوومەلــەرزەی سییاســی سەرتاســەری 
لــە  زیندانــەکان   . لــەرزە  هێنابــووە  واڵتــی 
ئازادیخــوازان پــڕ پــڕ کــران . ســەندیکاکەی 
ئێمــەش کــە ســەندیکای کرێکارانــی خەڵــوزی 
زۆربــەی   . هەڵوەشــێنرایەوە  بــوو  بەردیــن 
هەرەزۆرمــان لــە بەندیخانــە توندکرایــن . لــە 
یەکــەم وەجبــەدا کۆمەڵێکییــان لــێ ڕەمی کردین 
. لەناویانــدا چەنــد ســەرکردەیەکی چــاالک و 
بــە ئەزمــوون هەبــوون . منیشــییان بــرد بــۆ 
ــای دووەم ،  گوللــە بارانکــردن . بــەاڵم کودەت
کودەتــای یەکەمــی هەڵوەشــاندەوە . هەمــوو 
زیندانییەکان ئازادکراین . ئەوســاڵەش ســاڵی 
بــێ بارانــی و وشــکە ســاڵی بــوو . ژییانــی 
جوتییــاران بــە کوللــە مەرگــی و مەمــرەو مــەژی 
ئێمــەش ســەندیکاکەمان چــاالک  دەگــوزەرا . 
کــردەوە . هاوپەیمانیمــان لەگــەڵ هەمــوو ئــەو 
ســەندیکانەدا گرێدا کە نوێنەری چین و توێژە 
بەشــمەینەتییەکان بــوون . ڕۆژگار هاتوچــوو 
. بــەاڵم بــە ویســتی ئێمــە هەڵنەدەســووڕا . 

دیکتاتۆرییــەت و خەفەقــان دەســتی پێکــردەوە 
 . داخــرا  ئازادییــەکان  هەمــوو  دەرگای   .
ئــازادی ڕۆژنامەگــەری و ڕێکخراوبــوون کۆتایــی 
پــێ هێنــرا جارێکــی تــر دەرگای زیندانــەکان 
کرانــەوەو لــە خەڵکانــی ئازادیخــواز پڕکــران 
لەژێــر  ئەمجــارەدا  زییندانکردنــی  لــە   .
ئەشــکەنجەدا دەســتێک و قاچێکــم قرتــان . 
ئینجــا ئازادکــرام . نەبوونــی و برســێتی ڕووی 
تێکردیــن . ڕەهێڵــی کــوڕم هــەر چەنــد لــە 
تەمەنــی کارکردنــدا نەبــوو بــەاڵم بــۆ بژێــوی 
بچکۆلەکەمــان  کچــە  و  هاوســەرەکەم  و  مــن 
ئەویــش  ڕۆژێــک   . کــردن  حەماڵــی  کەوتــە 
گییانــی  پڕوکێنــدا  تاقــەت  کاری  لەژێــر 
دەرچــوو مــرد . نەبوونــی و نــەداری جــەرگ 
ســووتان و پشتشکاننیشــی هاتە ســەر . ئیدی 
خــۆم بــەدار شــەقێکەوە کەوتمــە وردە کاری 
ــە  ــەربەرزانە کەوت ــم س ــووک . خێزانەکەش بچ
ــدە  ــە دەوڵەمەن ــۆ ماڵ ــردن ب جلشــۆردن و نانک
ــدا  ــاری ئەوان ــە ڕەفت ــە ل ــەکان . ک بۆرژووازیی
ویــژدان و مرۆڤایەتــی بوونــی نییــە . هەربۆیــە 
کرێیەکــی زۆر کەمییــان دەدایــە . بــەم شــێوەیە 
 . دەگــوزەران  زەحمەتمــان  زۆر  ژییانێکــی 
بــە  توشــبوونی  بەهــۆی  کچەبچووکەکەشــمان 
بەدخۆراکــی ئەویــش مــردو جارێکــی تــر جــەگ 
ســووتان و نەهامەتــی ڕووی تێکردینــەوە .( . 
ئەو لەم یادەوەرییە تااڵنەدابوو . کە ڕادیوێ 
گەورەکــەی قاوەخانەکــە بەیانــی ســەرکەوتنی 
شۆڕشــێکی نوێــی خوێنــدەوە . بــەم بەیانــە 
لــە ناخــەوە بووژایــەوە چونکــە دەیزانــی ئــەم 
شۆڕشــە شۆڕشــی ڕاســتەقینەی بەشــمەینەتانە 
ــە  ــە ئومێــدی ســبەینێیەکی باشــتر ل . هەربۆی

ناخیــدا چەکەرەیکــرد .

چیرۆک

چیرۆک

نه ریتــى  كردبــووه   خه وبینینــى  و  خه وتــن    
راچه ڵه كینێــك،  هــه ر  له پــاش  و  ڕۆژانــه  
و  ده كــرده وه   و خه ونامه كــه ى  ده بــرد  ده ســتى 
حــه رف بــه  حه رفــى ده گــه ڕا و ده ســتى ده كــرده  
بــه دڵ  ده ســته واژه كه ى  ئه گــه ر   ، خوێندنــه وه 
چه ندجارێــك  به خــۆدان  متمانــه   بــۆ  بوایــه  
ده یخوێنــده وه ، ئه گــه ر نــا ئیتــر حه ســانه وه ى 
لــێ ده بــڕا. هه میشــه  بیــری لــه وه  ده كــرده وه  
چــی بــكات بــۆ ئــه وه ى ڕۆژه كــه ى فه راهه متــر 
ــری خــۆی  ــه  ناخۆشــه  له بی ــه و خه ون ــكات و ئ ب
ڕاســتییه كان  لــه   هه اڵتنێــك  وه ك  بباتــه وه . 
خه وتــن.  بــه ر  ده بــرده وه   په نــاى  ناچــار 
راچه ڵه كیــن  لــه دواى  خه ونامه كــه ى  كتیبــێ 
وشــه كاندا،  بــه دواى  ده گــه ڕا  و   ده كــرده وه  
یــان  خــراپ  پیــاوى  له خه ونــدا  تیمســاح 
ــه   ــى خه ڵك ــار زمان ــه ، م ــێ متمانه ی پۆلیســی ب
و تــا درێژتــر بێــت ئــاكارى خراپــی به ســه ره وه  
ده بێــت، ڕاكێشــانى جڵــه وى ماییــن و گرتنــى 
چۆنیه تــى  و  قورینــگ  ڕاوكردنــى  و  قــاز 
گرتنــى قه ڵــه م و تــا ده هــات شــیكردنه وه ى 
بــۆ خه ونــه كان زیــادى ده كــرد و كارى رۆژانــه ى 
به یانییه كیــان  ده چــوو.  سســتى  بــه ره و 
بڕیاریــدا خه ونامه كــه  نه كاتــه وه ، ســاقۆكه ى 
هه ڵگــرت،  چه تره كــه ى  و  له به ركــرد 
ده رگاى حه وشــه كه ى كــرده وه  و له ژێــر پــرزه  
وێســتگه ی  تــا  به پیاســه   نه رمــدا  بارانێكــى 
پاســه کان كه وتــه ڕێ. گه یشــته  ســه ر چواریانــى 
هه ڵدایــه   تــووڕ  كتێبه كــه ى  ڕێگاكــه ، 
خــۆ  بــۆ  كرێــكاره كان  ئاگردانــه ى  ئــه و  نــاو 
گه رمكردنــه وه  له مه یانه كــه دا هه ڵیانكردبــوو. 

دواى ســی و پێنــج ســاڵ لــه  ته مــه ن هه مــوو 
هاتنــه دى،  خراپــه وه   و  به بــاش  خه ونــه كان 
پۆلیــس و زمانــى خه ڵــك و خۆشه ویســتى و 
هاوســه رگیری و زه ره رو قازانــج و گــه ڕان بــه  
هه نــده ران و مردنــى ئازیــزان و هتــد، ئــه وه ى 
ده ترســا  لێــی  و  ده یبینیــن  له خه ونه كانیــدا 
ته مه نیــش  ڕووبه ڕوویبوونــه وه و  هه مــوو 
مناڵه كانــى  ئێواره یه كییــان  گوزه شــت. 
ته ماشــاى  و  به ره بابیــان  میوانــى  بووبوونــه  
ــر  ــى نوێت ــه  دیزاینێك ــه  ب ــان خه ونام ــرد هه م ك
دانــراوه ،  و سه رنجراكێشــتر له ســەر  مێزه كــه  
و  گه نجه كانــى  كچــه   كــوڕو  كــرده   ڕووى 
وتــى: ڕۆڵــه  خــه ون شــیكردنه وه ى بۆچییــه ؟! 
هــه ن  خه ونــدا  لــه   ئه وانــه ى  هه مــوو  خــۆ 
لــه  واقعیشــدا هــه ن، بــه اڵم شــه رته  مــرۆڤ 
گورجوگــۆڵ بێــت و بتوانێــت واقیــع شــیبكاته وه، 

نــه ك خــه ون .

ناوازەی)ســادق  جیــاوازو  ڕۆمانێکــی   
و  چیرۆکنــووس  هیدایــەت-١٩٠٣-١٩٥١(ی 
ڕۆماننووســی عەجەەمــی ئێرانییــە، ڕۆمانێــک 
ــۆ  ــوە و ب ــی بڕی ــا و کات ــنوورەکانی جۆگرافی س
هاتووەتــە  جیهــان  زمانەکانــی  لــە  زۆرێــک 
بەدەســت  جیهانــی  ناودەنگێکــی  و  وەرگێــڕان 
هێنــاوە و توانــی لەنــاو کایــەی ئەدەبیاتــی 
و  جیهانــی  شــاکارێکی  بــە  ببێــت  جیهانیــدا 
شــاکارێکی  وەک  جیهانــدا  ئاســتی  لەســەر 
ســادق  بناســرێت،  بیســتەم  ســەدەی  مەزنــی 
هیدایــە ئــەو ڕۆمانــەی لەتەمەنی٣٣ســاڵیداو 
نازنــاوی  ســادق  لەســاڵی١٩٣٦باڵوکردەوە، 
و  پێبەخشــراوە  ســارتەری  قوتابــی 
بنەماڵــەی  لــەدژی  هەڵوێســتەکانی  بەهــۆی 
ســتەمکارییەکانی  و  گەندەڵــی  و  پاشــایەتی 
لەنووســین  لەئێــران،  پاشــایەتی  سیســتەمی 
کارەکانــی  هەمــوو  باڵوکردنــەوەی  و 
قەدەغەدەکرێــت و ڕێگــری لێدەکرێــت. لەالیــەن 
ــووی  ــەردەمەدا، کوندەپەپ ــەو س ــران ل ــای ئێ ش
و  دەگرێــت  لەخــۆی  چــواردە چیــرۆک  کوێــر- 
ســادق هیدایــەت تێیــدا ڕوانگــەو فەلســەفەی 
خۆیمــان بــۆ لەبــارەی ژیــان و مــرۆڤ و گەردوون 
..تــاد. دەخاتــەڕوو. لــەو شــاکارە ئەوەمــان بــۆ 
ــەت لەپــاڵ  ــە ســادق هیدای ــت، ک ئاشــکرا دەبێ
کاریکەریگــەری بوونــی بە بودا و مانەوییەکانی 
فەڕەنســا و مەزهەبــە ڕۆژهەاڵتــی یەکانــدا، 
ڕۆمانەکانــی)  کاریگــەری  لەژێــر  چەندەیــش 
بیــرەوەری ماڵــی مــردوان( ی دۆیستۆیفســکی 
)بەدگۆڕان(ەکــەی  ســارتەرو  )هێڵنــج(ی  و 
لەهــەردووک  بەتایبەتــی  کافکادابــووە، 
ــی  ــەرەاڵ (و )بیرەوەریەکان چیرۆکــی )ســەگی ب
پیــاوە شــێتەکە(، کــە تاریکــی و ڕەشــەبینی و 
ئــازار باڵــی بەسەرداکێشــاون و کۆتاییەکەیــان 
هەوڵــی  کــە  پیــاوەی  ئــەو  تراژیدیکییــە، 
خۆزگــەی  و  دەدات  خۆکوشــتن  ئنتیحــارو 
هاوڕێــی  و  دۆســت  دەبێتــە  و  پێدەخوازێــت 
مــردن و پێمــان دەڵێــت" مــن بوومەتــە ناســیاوی 
مــردن، بوومەتــە دۆســتی مــردن، ئــەو تاکــە 
ــم  ــتێکە خەمەکان ــەو تاقەش ــو ئ هاوڕێمە،بەڵک
البەرێــت. گۆڕســتانی منبارناســم بیرکەوتــەوە. 
مــن جارێکیتــر ئیرەیــی بــە مــردووەکان نابــەم.
مــن هەروهــا بەیەکێــک لــەوان دێمــە ژمارتــن، 
هەروەهــا مــن لەگــەڵ ئەوانــدام، مــن زینــدووم 
و  خۆیەتــی  ســادق  ئــەوە   ، لەگۆڕســتاندا". 
پــڕ  عەبەســیگەرای  ژیانــی  دەڵێــت  پێمــان 
لەفریــو وەک کفنێکــی ڕەش و گۆڕێکــی تەســک 
و داخــراو وایــە و قورتاربــوون و ڕزگاربوونیــش 
پوچگەرایــی  تونێلــەی  قەبــرو  و  کفــن  لــەو 
مردنــە  تەنهــا  لەمردندایــە"  تەنهــا  ژیــان، 
مــردن  ئامادەبوونــی  نــاکات،  درۆ  هەرگیــز 
هەمــوو وەهمــەکان تێــک و پێــک دەشــکێنێت 
و لەنــاو دەبــات ، ئێمــە هەموومــان مناڵــی 
مردنیــن و ، مــردن تاقــە ڕێــگای ڕزگاربوونمانە 
لــە فریودانەکانــی ژیــان، ئــەو مردنــەی لەســەر 
دەکات"  بانگــم  ڕۆژانــە  ڕاوەســتاوەو  ڕێگــەم 
نیســانی١٩٥١،  لــە٩ی  و  دوواتــر  ئەفســووس 
بــەدەم  فەرەنســا،  پایتەختــی  لەپاریســی 
بانگــەوازی ئــەو کابوســی مردنــەوە دەچێــت و 
ئــەو هەوڵــەی خۆکوشــتنی دەکات بەڕاســتی و 
لەنــاو باڵەخانەکەیــدا بــە گاز خــۆی دەکوژێــت 
و بــەو شــێوە تراژیدیکــەو لەتەمەنــی چــل و 
ــی بەژیانــی تــەژی لــە  ــاڵیدا کۆتای هەشــت س
خــۆی  ئــازاری  و  عەبەســییەت  و  قەلەقــی 
دێنێــت و دەفتــەری ژیانــی دادەخــات و پــەڕەی 
ڕۆژەکانــی تەمەنــی دەپێچێتــەوەو بــە یەکجــاری 
ماڵئاوایــی دەکات. لــە دوای خــۆی چەندیــن 
پەپــووی  -کونــدە  لەنموونــەی:  بەرهەمــی 
کۆچیــرۆک  -زیندەبەگــۆڕ-  ڕۆمــان  کوێــر- 
-چوارینەکانــی خەییــام- لێکۆڵینــەوە - ســەگی 
خوێــن-  دڵــۆپ  -ســێ  کۆچیــرۆک  بــەرەاڵ- 
کۆچیــرۆک  ڕوون-  و  -تاریــک  کۆچیــرۆک 
ــا-  ــوودەکانی گیاخــۆری- زانســتی -حاجیاغ -س
ڕۆمــان -خاتــوو عەلەوییــە- چیــرۆک ..تــاد. بۆ 
پەرتوکخانــەی مرۆڤایەتــی و دنیــای ئەدەبــی 
ــریالییەی  ــە س ــەو ڕۆمان ــادق ل ــت. س جێدەهێڵێ
چیرۆکــی پاڵەوانێکــی عەدەمــی و وێنەکێشــێکی 
و  لەخــەم  و  باســدەکات  بــۆ  پوچگەرامــان 
خولیاو نەخۆشــی و ترس و ڕق و خۆشەویســتی 
ئــەو کارەکتــەرە دەدوێت،لــە ژیــان لــەدەرەوەی 

پاڵەوانــەی  بچووکەکەی،ئــەو  ژوورە  ســنوری 
ئایینــی- بەندێکــی  و  کــۆت  لەهەمــوو 
کۆمەاڵیەتــی و نەریتگەرایــی ئــازاد بــووە، ئــەو 
بــووە،  ڕۆحــی  نامۆیــی  کارەکتــەرەی تووشــی 
ئــەو بوونــەوەرەی دووچــاری پەتــای تەشــائوم 
ــبینانە و  ــووە و زۆر ڕەش ــس ب ــی یەئ و ڤایرۆس
ــان  ــانەوە، لەژی ــی ڕەش و یەئس بەچاویلکەیەک
ئازارێکــی  و  دەڕوانێــت  مــرۆڤ  و  وجــود  و 
قــووڵ ناخــی دەهاڕێت"لەمێــژه دەمــەوێ ئــەو 
ئەهریمەنــەی کــە ناخــم ئــازار دەدات بکــوژم". 
ئــەو چیتــر هەســت بــەکات و شــوێن و دەوروبــەر 
نــاکات و هیــچ ئنتیمایەکــی بــۆ ئێــرە نامێنێــت 
و سەربەوهەســارەیە نییــە، ئــەو لەجیهانێکــی 
پــڕی  جیهانێــک  دەژیــت،  تــەواودا  کافکایــی 
لەقەلــەق و کابــوس و تاریکــی و مۆتەکــە و 
تــرس و نیگەرانــی و موعانــات و ئــازار، پــڕی 
لــە گومــان و پرســیارو عەبەســییەت و نەفریــن 
و بێزهاتنــەوە لەکۆمــەڵ. کوندەپەپــووی کوێر- 
ڕۆمانێکــی ســۆریالی و کافکەیــی و لێوانلێــوە 
و  خنــکان  و  بێئومێــدی  و  یاخیبــوون  لــە 
عەبەســییەت و نامۆیــی و ڕەشــبینی. ناواخنــی 
ــەوان و  ــری پاڵ ــە و هەڵوێســت و فیک ڕۆمانەک
ــووی  ــدە پەپ ــەی کون ــاو نادیارەک ــەرە ن کارەکت
کوێــر، ڕەنگدانــەوەی دیدەنیــگا و هــزری ســادق 
هیدایــەت خۆیەتــی، چیرۆکــی ژیانــی مرۆڤێکــە 
لــە دۆخێکــی دژواری ســایکۆڵۆجی و حالەتێکــی 
تاقــەت پڕۆکێــن و لەگــەڵ ڕۆحێکــی شــپرزە 
هیــوا  کارەکتەرێکــی  دەژیــت،  مانــدوودا  و 
ــۆ(:  ــۆ، دەڵێیت)میرس ــی نام ــڕاو، بوونەوەرێک ب
ــرت  ــۆی ئالبێ ــی نام ــەی ڕۆمان ــە نامۆک پاڵەوان
کامۆیه، کەســێکە دڵی شــکاوە و ڕۆحی زامدارە 
نــاو  لــە  بــەردەوام  و  ســوتاوە  دەروونــی  و 
تانــەوەو ئــازاردا دەژیــت، ئــەو ئــازارە ڕۆحــی و 
تانــەوە دەروونییــەی خــۆی وتەنــی: "ناتوانــی 
لــەالی کــەس باســی بکەیــت"! کەســێکی بێــزار و 
کارەکتەرێکــی ســیخناخ لــە ڕەشــبینی و نهلیســت 
و پوچگەرێتــی، کائینێکــی سۆریالیســت و پــڕی 
لــه بێئومێــدی و بێــزاری، کەســێک لەکونجــی 
تــەواو  دابڕانێکــی  و  داخــران  و  گۆشــەگیری 
لەوانــەی تــردا دەژیــت، کەســێک ڕێــک دەڵێیــت 
بەدگۆڕانەکــەی  پاڵەوانــی  سامســای  گریگــۆر 
کافکایــە، ئــەو ئاواتەخــوازە بڕواتــە خــەوی 
بــۆ  بڕواتــەوە  لەبیرچوونــەوە،  و  ئەبــەدی 
عــەدەم، عەدەمێکــی تــەواو ون بــێ ئیتر،ئــەوە 
تاقــە ئاواتــی ئــەوە، چیتــر ژیــان بــۆ ئــەو 
ســاڵ  فەســڵەکانی  نییە،هەمــوو  وەرز  چــوار 
ــارد و ســڕی ســەراپا  ــڵی س ــەک فەس ــن بەی دەب
تاریــک، تاریکــی ئەبــەدی. ئــەو لەناو ئاپۆڕای 
دڵگوشــین  و  بەتەنهایــی  هەســت  خەڵــکا، 
دەکات. ئــەو نــەک پەیوەنــدی و تەوافقێکــی 
ــچ  ــر هی ــت، بگــرە چیت لەگــەڵ خەڵکــدا نامێنێ
ــوان جەســتەو ڕۆح،  گونجــان و ڕایەڵــەک لەنێ
ڕۆح و دڵــی خۆشــیدا نابینێــت، ئــەو دەبێــت 
بــە بوونەوەرێکــی بــێ ئامانــج و بــێ دەروەســت، 
ــە پەرتەوازەیــی و  ــە یــەک پارچــە ل دەبێــت ب
شــپرزەیی و دوورکــەت بــوون، کەســێک چیتــر 
بــاوەڕی بەهیــچ شــتێک نامێنێــت، تەنانــەت 
گــەر ئــەو شــتە ڕاســتییەکی ڕوون و ئاشــکرایش 
بێــت، ئــەو هەســت بــە قەلــەق و نیگەرانــی 
ناوەکــی  و  دەروونــی  ســەختی  بۆشــاییەکی  و 
دەکات، ئــەو لەگــەڵ مرۆڤــەکان و ژیــان هەســت 
لەگەڵیانــدا  ناتوانێــت  و  دەکات  بەبێــزاری 
هەڵبــکات. ئــەو دەچێتە حاڵەتێکی گۆشــەگیری 

تــەواو لەمرۆڤــەکان 
دەکەوێتــەوە،  دوور 
مرۆڤانــەی  لــەو 
پێیــان دەڵێت)ســپڵە 
درۆزن  و  گەمــژە  و 
ئاســت( بــێ  و 
و ئیتــر ئــەو نــەک 
ــرۆڤ دوور  ــەر لەم ه
ــرە  ــەوە، بگ دەکەوێت

بیریشــیان  و  بینێــت  چیتربییــان  نایەوێــت 
لێبکاتــەوە" بۆچــی پێویســتە مــن بیــر لــەو 
و  ســووک  ئەقــڵ  ئــەو  بکەمــەوە،  ســپاڵنە 
و  دەخۆنــەوە  و  دەخــۆن  بەباشــی  گەمژانــەی 
ســێکس دەکــەن. هەرگیــز بــۆ کەمێکیــش بێــت 
هەســتیان بەئــازاری مــن نەکــرد. مــن کەســێکی 
ســپاڵنەی  ئــەو  لەنێــو  بــووم  ئامانــج  بــێ 
تەنهــا  و  چاوچنۆکیــن  تێڕوانینــی  هەڵگــری 
کەوتــوون.  ســامان  و  ئارەزوەکانیــان  شــوێن 
ــەم،  ــەیریان بک ــە س ــەوە نیی ــتم ب ــچ پێویس هی
دەکات.  هەموویــان  نوێنەرایەتــی  یەکێکیــان 
بوومەتــە ڕەگەزێکــی نەناســراو و نادیــار لەنــاو 
ئــەو ســپاڵنەدا. ئــەو شــتەی زۆر ترســناکە ئــەو 
هەســتەمە، کــە نەزیندووێکــی تــەواو نەیــش 
مردووێکــی تــەواوم. ڕێــک من تەرمێکی زیندووم 
ــی  ــه جیهان ــم ب ــە و پەیوەندیەک ــچ ڕایەڵ و هی
کۆنتاکێکــم  هەمــوو  نییــە.  زیندووەکانــەوە 
بچڕانــدووە".  زیندووەکانــەوە  جیهانــی  بــە 
نایەوێــت  مردنیــش  لــەدوای  تەنانــەت  ئــەو 
گەردیلەکانــی جەســتەی تێکــەڵ بــە خاکێــک 
بێــت، کــە جەســتەی ئەوانیتــری لــێ نێــژراوە" 
،بیرلــە  دەکەمــەوە  لەمــردن  بیــر  زۆرجــار 
ــی جەســتەم  ــی ڕەگەزەکان پارچــە پارچــە بوون
دەکەمــەوە، مــن بیرۆکــەی مــردن نامترســێنێت، 
بەڵکــوو بەپێچەوانــەوە حەزدەکــەم بڕۆمــەوە 
عــەدەم و فەناببــم. تاقــە شــتێک کــە لێــی 
گەردیلەکانــی  بوونــی  تێکــەڵ  دەترســم 
بــەو  مرۆڤــەکان".  الشــەی  بــە  جەســتەمە 
شــێوەیە ســارتەر گوتەنــی ئەوانــەی تــر دەبــن 
بــە جەحیــم و دۆزەخــی ئــەم و لــەو ســۆنگەیەوە 
لێیــان  بوونییــەوە  و  هۆشــیاری  بەهەمــوو 
و  بێــزاری  مرۆڤــەکان  لەهەمبــەر  و  ڕادەکات 
تــۆران و دابــڕان و دوورکەوتنــەوەی تەواوەتــی 
جــاڕ دەدات لــەو ژیانــەی تەژییــە لــە درۆ، 
دوو ڕوویــی، ئســتغالکردن،ئازار، دەمارگیــری، 
و  ســتەم  غروری،هۆڤێتی،هەمەجییــەت، 
چەوســانەوە..تاد. ئــەو خــۆی بەغەریــب و نامۆ 
دەزانێــت لەنــاو خەڵــک و هیــچ وێکچوونێــک 
ئــەو  نابینێــت.  ئەوانیتــر  و  خــۆی  لەنێــوان 
و  گیــان  بەربووەتــە  مۆرانــە  وەک  ژیانــەی 
دەروونــی و بوونــی دەهاڕێــت، ئــەو ژیانــەی 
لەبارەیــەوە دەڵێت"لــە ژیانــدا بریــن هەیە وەك 
گــەڕی وایــە ... لەســەرخۆ ڕوح » گیــان « 
دەخــوات و ... گۆشــەگیری دەكات" ئــەو ئیــدی 
لەواقــع ڕادەکات و دەچێتــە خەڵوەتی تەنیایی 
ژوورەی  ئــەو  خــۆی،  تاریکەکــەی  ژوورە  و 
لەبارەیــەوە دەڵێت"ئــەرێ ژورەکــەم تابــووت 
تاریکتــر  ســاردترو  لەگــۆڕ  ئــەرێ  نییــە؟ 
ئنتیمــا  تەنهــا  ئیــدی  چەشــنە  نییە؟".بــەو 
و وەال و ســۆزی بــۆ مەنفــای ناخــی و ئــەو 
گۆڕســتانەی گۆشــەگیری و بەســەرخۆداخرانەیدا 
و  نەهامەتــی  و  عەبەســییەت  و  دەبێــت 
چوارچێــوەی  لەنــاو  ژیــان  بوچێتیەکانــی 
نووســینەوە  لەڕێگــەی  و  وێنەبــکات  تابلــۆدا 
الپــەڕەکان،  ســەر  بگوازێتــەوە  ئازارەکانــی 
ئــەو ئازارانــەی هێــدی هێــدی خەریکــە ڕۆحــی 
ــەن.  دەســڕنەوە و جەســتەی پارچەپارچــە دەک
و  قەڵەمەکــەی  و  نووســین  لەگــەڵ  تەنهــا 
ــرو  ــۆی و بی ــێبەرەکەی خ ــەڵ س ــەکردن لەگ قس
و  ژنەمەعشــوقەکەی  وەســفکردنی  و  خەیــاڵ 
هۆشبەرو،نۆشــینی  مــادەی  و  تریــاک  دنیــای 
مەیــی و مەســتیی، دەبێــت بەهــاوڕێ و هــاودەم 
،تاوەکــو راحەتــی فیکــری بەدەســت بێنێــت و 
ــی  ــەوە و ئارام ــی کۆبکات ــرە پەرتەوازەکان فیک
بــۆ دەروونــە پــڕ لەنیگەرانــی و دڵەڕاوکێکــەی 
هێڵنجــی  ئــازاری  قەبــارەی  بگەڕێنێتــەوە. 
ئــەو  لەبەرامبــەر  عەبەســییەت  و  ڕەشــبینی 
ژیانــە پوچگەراییــەی کــەم کاتــەوە و بیابانــی 
ڕۆحــی  دەمارەکانــی  و  بــکات  تــەڕ  دەروونــی 
پاراوبــکات و بڕواتــە جیهانێکــی تــری دەرەوەی 
ماتریاڵە،جیهانێــک  و  مادیــی  جیهانــە  ئــەو 
قورســەکانی  قیــودە  لــە  فیکــری  و  خەیــاڵ 
هەمــوو شــتەکانی ســەر زەوی ئــازاد بــکات و 
بــدات لەشــەقەی بــاڵ و بــڕوات بــۆ کەشــکەاڵنی 

ئاســمانی هێمنــی و بێدەنگــی.

 عه بدولڕه حیم سه ره ڕۆ

مەال ڕێباز
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عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ( دەینووسێت

ئێمە،لەکوێی ڕەخنەی ئەدەبی 
کوردیدا وەستاوین؟

 

ڕەخنــەی ئەدەبــی کــوردی هەمیشــە لەبــەردەم 
دابــووە،  مێژوویــی  و  گرنــگ  پرســیارگەلێکی 
ڕەخنــەی  کوردزمــان  مووســەرانی  وەک  ئایــا 
ئەدەبیمــان هەیــە؟ ئەگــەر هەمانــە لەکوێــی 
ڕەخنــەی ئەدەبــی کوردیــدا وەســتاوین؟کێ خــۆی 
ــت  ــوردی دەزانێ ــی ک ــەی ئەدەب ــی ڕەخن بەخاوەن
ڕەخنــەی  ئایــا  لێــدەکات؟  خاوەندارێتــی  و 
ئەدەبــی مارکسیســتیی لــە پانتایــی ڕەخنــەی 
ــە؟  ــگا و ڕێگایەکــی هەی ــی کــوردی چ جێ ئەدەب
ڕەخنــەی  ژانــری  کــە  نییــە  تێــدا  گومانــی 
ئەدەبــی کــوردی بــە گەلــێ تەنگــەژە و هــەوراز 
و نشــێودا گــوزەری کــردووە و گــوزەر دەکات. 
هۆکارەکانیــش هەرچییــەک بــن، بەشــێکیان لــە 
ئەســتۆی نووســەران و ڕەخنەگرانــن و  بەشــێکی 
ــی  ــی مادی ــە هەلومەرج ــتە ب ــیان پەیوەس تریش
بزووتنــەوەی  لەنێــو  وەکچــۆن  کۆمەڵگــەوە. 
دوو  و  بۆچــوون  جــۆر  دوو  کوریــدا  ئەدەبــی 
ئاســۆ و تێڕوانینــی جیــاواز هەیــە، ئــاواش 
لەپانتایــی ڕەخنــەی ئەدەبیــدا ئــەو دوو ئاســۆ 
هەریەکەیــان  و  دەکــەون  بەدیــار  جیــاوازە 
دەیەوێــت ڕۆڵــی پێشــڕەوی بگێڕێــت. نووســەران 
ــۆرژوا ناســیونال لیبراڵــی کــورد  و ئەدیبانــی ب
نــەک هــەر نەیانتوانیوە وەاڵم بە پێداویســتییە 
گرنگەکانــی ســەر ڕێــی بەرەوپێشــچونی ڕەخنــەی 
بەهــۆی  بەڵکــو  بدەنــەوە،  کــوردی  ئەدەبــی 
بوونەتــە  خۆیــان  هــەر  هۆکارێــک  لــە  زیــاد 
بــار بەســەر ئــەو ژانــرە هەســتیارەوە. دۆخــی 
ڕەخنــەی ئەدەبیــی پــڕە لــە شکســت و بــەرەو 
پــاش گەڕانــەوە. ڕەخنــەی ئەدەبــی کــوردی لــە 
ئامــڕازی خوێندنــەوە و تاوتوێکردنــی دەقــەوە 
و  موجامەلــە  زەلیانــەی  شــێوازێکی  بۆتــە 
پیاهەڵــدان ، یــان جنێــو  تۆمەت بەخشــینەوە. 
ببێتــە  نەیتوانیــوە  دەق  خوێندنــەوەی  و  دەق 
کاری لەپێشــینەی ڕەخنــەی ئەدەبــی کــوردی. 
دەیەی شەستەکان و حەفتاکان و هەشتاکانیش 
ژانــری  بەرەوپێشــچوونی  و  نەشــونما  دەیــەی 
ڕەخنــە بــوو لــە ئەدەبــی کوردیــدا. لەبەرامبــەر 
سۆشیالیســتانەی  تێڕوانینــی  دۆخەشــدا  ئــەم 
دۆخــی  بەهــۆی  گەرچــی  ئەدەبــی  ڕەخنــەی 
کوردســتان  کۆمەڵگــەی  ئابــووری  و  سیاســی 
الواز و بــێ توانــا دەردەکــەون، بــەاڵم گەلــێ 
نووســین و دەقــی جوانیــان هێنایــە ئــاراوە و 
ــی  ــرەوە پەیام ــەم ژان ــان لەســەرزەمینی ئ توانی
ئینســانی ڕەخنــەی سۆشیالیســتی بــدەن بەگوێــی 
تەنانــەت  کــوردی،  ئەدەبــی  بزووتنــەوەی 
دەیــەی  کۆتایــی  قەڵەمبەدەســتانی  زۆربــەی 
حەفتــاکان  دەیــەی  ســەرەتای  و  شەســتەکان 
سۆشیالیســتیدا  ڕیالیزمــی  ســێبەری  لەژێــر 
ڕەخنەیــە  ئــەو  لەگــەڵ  پەنجەیــان  و  دەســت 
نەرمکــردووە. پێشگوێخســتن و فەرامۆشــکردنی 
لــە وتــارو   ئــەو ڕەوتــە رەخنەییــە جیدییــە 
لیبڕالــی  بــۆرژوا  لێکۆڕەوانانــی  نووســینی 
و  سۆســیالیزم  لــە  تــرس  لــە  جگــە  کــورد، 
مارکسیســتیی،  ئەدەبــی  ڕەخنــەی  گەشــەی 
ــەرانی  ــت. نووس ــر هەڵناگرێ ــی ت لێکدانەوەیەک
نــە  سۆشیالیســت  ئەدیبانــی  و  مارکسیســت 
و  بــۆرژوازی  ئەدەبــی  واریســی  بــە  خۆیــان 
نــە خۆشــیان بــە خاوەنــی ڕەخنــەی ئەدەبــی 
بــە  خۆیــان  ئــەوان  دەزانــن.  زاڵ  کــوردی 
بزووتنەوەیەکــی  لــە  دانەبــڕاو  بەشــێکی 
دەزانــن،  ئینســانیی  و  بەرفــراوان  ئەدەبیــی 
پێشــکەوتووخواز  و  پێشــڕە  بزووتنەوەیەکــی 
ئەدەبەکــەی  و  بــۆرژوازی  لــە  کەســەنگەری 
هــەوڵ  توانایەکــەوە  بەهەمــوو  و  گرتــووە 
ئیســتاتیکای  و  ئینســانیی  تێڕوانینــی  دەدات 
سۆشیالیســتانەی ئــەدەب بکاتــە هەوێنــی دەق و 
نووســینەکانی. لێرەشــەوە ڕەخنەگرانــی ئەدەبــی 
کێشــە  دەدەن وەاڵمگــۆی  هــەوڵ  مارکسیســتیی 
بەرەوپێشــچوونی  بــەردەم  بەربەســتەکانی  و 
بزووتنــەوەی ئەدەبــی پرۆلیتاریــا بــن و ڕۆڵ 
لــە  کرێــکاران  لــە هۆشــیارکردنەوەی  بگێــڕن 
خەباتــی چینایەتیانــدا دژ بــە ســەرمایەداری 
و بنیادنانــی کۆمەڵگــەی بــێ چینایەتــی، نــەک 

کــوردی. ناســیونال-لیبڕاڵی  ئەدەبــی 

لــەم ڕۆژانــە، کتێبــی )لەودیــو پەنجــەرەی ڕۆژەکانــەوە ڕاوەســتاوم و دەڕوانــم - بیرەوەریــی شــاعیرێکی جەنــگاوەری مارکسیســت(
ی عەبــدواڵ سڵێمان)مەشــخەڵ( چــاپ بــوو و بــاڵو بــۆوە. ئــەم کتێبــە بیــرەوەری نووســەرە و جگــە لــە الیەنــە کۆمەاڵیەتییەکــەی، 
نیشــاندانی واقیعییەتــی بزووتنــەوەی ئەدەبــی و ڕۆشــنبیریی و هەروەهــا نیشــاندانی ســیمای بزووتنــەوەی کۆمۆنیســتی نوێیــە لــە 
کوردســتانی عێــراق لــە دەیــەی هەشــتاکان و نەوەدەکانــی ســەدەی بیســت. ئــەم کتێبــە ٣٩١ الپــەڕەی قەبــارە گەورەیــە و لەســەر 
ئەرکــی نووســەر خــۆی چــاپ کــراوە. شــایانی وتنــە ئــەم کتێبــە هەژدەهەمیــن کتێبــی نووســەرە و ئێســتا لــە زۆربــەی کتێبخانــەکان 

و ناوەنــدە ڕۆشــنبیرییەکانی کوردســتان بەردەســتە.

ڕۆژگارە  یاســای  کــە  ئینســانەی  ئــەو  کۆیلــە، 
تاریکــەکان مافــی کڕیــن و فرۆشــتنی لەســەر دانابــوون، 
پــڕ  ژیانێکــی  کــە  بــوون  مرۆڤگەلێــک  بەدبەختتریــن 
لــە نەهامەتــی و دەردەســەریی ژیــاون.)١( کیشــوەری 
ئەفریقــا بەهــۆی دوواکەوتوویــی ئابــووری و ژیارییــەوە 
ســەرچاوەیەکی  ببــووە  ناوەڕاســتدا  لەســەدەکانی 
دەوڵەمەنــد لــە دابینکردنــی هێــزی مرۆیــی کــە بەشــێوەی 
کۆیلــە بەنرخێکــی هــەرزان دەکــڕدران و دەفرۆشــرانەوە. 
بێڕەچاوکردنــی ئــەوەی کــە بەشــێک لــەو کۆیانــە ڕەنگــە 
خــاوەن توانــا و بەهــرە و ســەلیقە و لێهاتوویــی تایبەت 
بەخۆیــان بــن، کــە ڕەنگــە لەنــاو سپیپێستەکانیشــدا 
یــان مرۆڤــە ئازادەکانیشــدا ئــەو توانایانــە دەگمــەن 
ــدا  ــەردەمەی نیولیبڕالیزم ــەم س ــن ل ــڕۆ دەبینی ــن. ئەم ب
و  وەرزشــوانان  زۆربــەی  خۆرئــاوا  لەواڵتانــی 
هونەرمەنــدان و مویزکژەنــان لــە ڕەشپیســتەکانن کــە 
بەرابــەر  دە  وەرزش  و  هەونــەر  بــازاڕی  توانیویانــە 
گەرمتــر بکــەن. بۆیــە لــەو قۆناغــە تاریکــەدا کــە کۆیلــە 
ــەن  ــەک لەالی ــووە، کۆیلەی ــی ئینســانیی نەب ــچ مافێک هی
خاوەنەکەیــەوە ببێتــە جێــی بایــەخ بەڕاســتی گرنگــە و 
مێژووویشــە. دیــارە ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ دوو هــۆکاری 

گرنــگ :

ــی  ــەوە و بینین ــای خوێندن ــە توان ــەک : خــاوەن کارەک ی
ــەش  ــە و ئەم ــۆی هەی ــەی خ ــەی کۆیلەک ــەو لیێهاتوویی ئ
کۆیلــە  خــاوەن  ڕۆشــنبیریی  و  زیرەکــی  نیشــانەی 

دەگەێنێــت.

دوو : خــاوەن کۆیلەکــە ویســتوویەتی مێژوویــەک لــە 
بــواری ئــەدەب و ڕۆشــنبیریی بــۆ خــۆی تۆمــار بــکات.

ویتلــی  فلــز  ژیانــی  و  دۆخ  لــە  دەتوانیــن  لێــرەوە 
پیتەرســی کۆیلــە، بــەاڵم شــاعیر ورد ببینــەوە. زۆربــەی 
ڕەخنەگــران و لێکۆڵەرەوانــان پێیــان وایــە کــە فلز ویتلی 
پیتــەرس، یەکەمیــن ژنەشــاعیری کۆیلــە لــە مێــژووی 
ئەمریــکا)٢( ئــەم شــاعیرە کۆیلەیــە لــە ســاڵی ١٧٥٣ 
ــا  ــی گامبی ــە واڵت ــا ل ــاوای کیشــوەری ئەفریق ــە خۆررئ ل
یــان ســەنگاڵ لەدایکبــووە. لەتەمەنــی حــەوت هەشــت 
ســااڵن وەکــو کۆیلەیــەک دەفرۆشــرێت بــە بارزگانێکــی 
دەخرێنــە  کۆیلــەکان  ســەرجەم  دواتــر  کۆیلــەکان. 
سەرپشــتی پاپۆڕێــک بەنــاوی )پاپــۆڕی کۆیلــەکان فلــز(
)٣( و لەکەنــارە ئاوییەکانــی ئەمریــکا لــە ویایەتــی 
بۆســتن لەنگــەر دەگرێــت. پاشــان ئــەم کچــە کۆیلەیــە 
بــارزگان و  لەالیــەن بنەماڵــەی جــان ویتلــی گــەورە 
ــی  ــۆ خزمەت ــت و ب ــەک دەکڕدرێ ــو کۆیلەی ــدروو وەک بەرگ
ئــەو بنەماڵەیــە بەتایبــەت بــۆ خزمەتــی خانــم ســوزانای 
هاوژینــی جــان ویتلــی و لــەوێ نــاوی فلــزی بەســەردا 
دەبڕدرێــت و هەروەهــا پاشــناوی ویتیلیشــی دەدرێتــێ. 
دوای ئــەوەی فلــزی کۆیلــە لــە ئەمریــکا فێــری خوێنــدن 
و نووســین دەبێــت، هــەر لەالیــەن ئــەو بنەماڵــەوە هــان 
ــە  ــان ک ــەوەی زانی ــێت دوای ئ ــیعر بنووس ــە ش ــت ک دەدرێ
ــز  کەســێکی زیــرەک و بلیمەتــە. یەکەمیــن مامۆســتای فل
مــاری کچــە هــەژدە ســااڵنەکەی جــان بــوو کــە فێــری 
خوێندنــەوە و نووســینین دەکــرد. هەروەهــا نەیثانیاڵــی 
کــوری جانیــش یارمەتــی فلــزی دەدا تــا فێــری نووســین 
ســاڵیدا  دوانــزە  لەتەمەنــی  ببێــت.  خوێندنــەوە  و 
توانــی ئەدەبــی یۆنانــی و ئەدەبــی کاســیکی التیــن بــە 

زمانــی ئەســلی خۆیــان بخوێنێــت و لەتەمنــی چــواردە 
کامبــردج  زانکــۆی  بــۆ   ( شــیعری  یەکەمیــن  ســاڵیدا 
لــە نیــو ئینگلەند(نووســی، کــە توانایــی و لێهاتــووی 
ــی  ــۆوە. بنەماڵــەی ویتل ــزی لەخــۆدا بەرجەســتە کردب فل
لەهەمــوو کاروبارێکــی ماڵــەوە بەخشــیان و ســەپۆرتیان 
کــرد کــە بایــەخ بــە ئــەدەب و ڕۆشــنبیری بــدات، ئیــش 
و کارەکانــی ماڵیــان ســپاردە کۆیلەکانــی تریــان. فلــز 
بــەردەوام تواکانــی خــۆی نێشــانی هــاوڕێ و خــاوەن 
کاریگــەری  ژێــر  کەوتــە  دەدا.فلــز  خــۆی  کۆیلەکانــی 
ئەلەکســەندەر پــۆپ و جــان میڵتــن و هۆمــەر و هــۆراس 
ژنــە کۆیلەیــە کاروانــی  ئــەم   و ڤیرجیــڵ. بەوجــۆرە 
ــورت  ــە ک ــی ل ــر توان نووســینی شــیعری دەســتپێکرد. ئیت
سەردەســتی  ئەدەبــی  بزووتنــەوەی  ســەرنجی  مــاوەدا 

ئەمریکیــی بــەالی خۆیــدا ڕابکێشــێت.

کۆشــیعری فلــز ویتلــی پیتــەرس لەســەر کۆمەڵــی بابــەت 
و ئاییــن و ئەخــاق ســاڵی ١٧٧٣ لــە لەنــدەن چــاپ 

بــووە.

ســاڵی ١٧٧٣ لەتەمنــی بیســت ســاڵیدا لەگــەڵ کــوڕی 
خــاوەن کۆیلەکــەی، نەیثانیــاڵ هــەم بــۆ چارەســەری 
نەخۆشــییەکەی کــە ســیل بــوو و هەروەهــا ســوزاناش 
بــڕوای وابــوو کــە دەرفەتێکــی لەبــار لەشــاری لەنــدەن 
هەیــە بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوەی شــیعرەکانی، چــووە 
شــاری لەنــدەن. ئەوەبــوو ســلێنا هەســتینگز)٤( سەرســام 

بــوو بەشــیعرەکانی فلــز ویتلــی و یەکەمیــن کۆشــیعری 
دوای  کرایــەوە.  بــاڵو  دا   ١٧٧٣ ســاڵی  هاوینــی  لــە 
باڵوبوونــەوەی یەکەمیــن کتێبــی فلز،خاتــوو ســوزانا و 
ــەدوای یــەک لەســاڵەکانی ١٧٧٤  و١٧٧٨  جــان یــەک ل
مــردن. ئینجــا فلــز لەگــەڵ دوکاندارێکــی ڕەشپێســتی 
ــەن و دوو  ــد دەک ــەر زەماوەن ــان پیت ــاوی ج ــازاد، بەن ئ
ژیــان  کڵۆڵــی  و  بەهــەژاری  و  دەمــرێ  منداڵیشــیان 
نووســینی  ســەرباری  شــاعیرە  ئــەم  دەبــەن.  بەســەر 
شــیعر، لەڕێگــەی هونــەری نامەنووســینەوە توانیویەتــی 
بیروبۆچوونــی خــۆی لەگــەڵ نووســەرانی ســەردەمی خــۆی 
بگۆڕێتــەوە وەکــو سامســن ئۆکــن و جــان ثارنتــن و جــان 
نوتــن. ســاڵی ١٧٧٥ شــیعری ) بــۆ جــۆرج واشــنتۆنی 
خەمخــۆر(ی نــارد بــۆ سوپاســاالری ئەمریــکا. بــۆ ســاڵی 
ــۆ  ــرد ب ــی ک ــز ویتل ــی فل ــنتۆن داوەت ــۆرج واش ــتر ج پاش
کۆشــکی ســەرۆکایەتی . بــەاڵم وتلــی لــە مانگــی ئــازاری 
شــیعرەکەی  پەیــن  ثۆمــاس  و  دەمرێــت   ١٧٧٦ ســاڵی 
جارێکیتــر لــە گۆڤــاری پەنســەڤیلیا گەزەتــە()٥( لــە 
ویســتی  ویتلــی  دەکاتــەوە.  بــاڵو  دا   ١٧٧٦ نیســانی 
بەهــۆی  بکاتەوە،بــەاڵم  بــاڵو  خــۆی  کۆشــیعری  دووەم 
لەدەســتچوونی ســەپۆرتی خــاوەن کۆیلەکانــی بەهــۆی 
مردنیــان و بەرپابوونــی جەنگــی شۆڕشــگێرانەی ئەمریکا 

)٦( نەیتوانــی بــگات بــەم ئاواتــەی.

وێنەیەک لە شیعرێکی فلز ویتلی پیتەرس

خاوەنشــکۆی  )بــۆ  شــیعری  ویتلــی  فلــز  ســاڵی ١٧٦٨ 
جیــاواز( کــە ستایشــی پاشــا جۆرجــی ســێیەم دەکات 
بەهــۆی رەتکردنــەوەی یاســای پوول،دەنووســێت و بــاڵو 
ــی  ــی شۆڕش ــی بەهێزبوون ــێ بەپێ ــر پ ــەوە. دووات دەکات
بابەتگەلێکیــان  ویتلیــش  نووســینەکانی  ئەمریکیــی، 
لەخــۆ دەگــرت کــە گوزارشــت بــوون لــە بیروبــاوەڕی 
لەســاڵی  کۆڵۆنیالیزەکــراو.  واڵتانــی  یاخیبووانــی 
١٧٧٠ ستایشــێکی ئایینــی لەبــارەی مەســیحییەتەوە بــۆ 
ــی گەلــێ  ــد دەنووســێت. ویتل ئینجلیخــواز جــۆرج وایتفیڵ
شــیعری بــۆ کەســایەتییە نــاودارەکان نووســیوە  کــە 
ناوەڕۆکــی شــیعرەکانی زیاتــر الوانــەوەن و ناوەڕۆکــی 
هەندێکیشــیان دەربــارەی ئاینــی مەســیحی و کاســیک 
لــە  بەدەگمــەن  زۆر  شــاعیرە  ئــەم  ئەبســتراکتن.  و 
شــیعرەکانیدا الی لەخــۆی کردۆتــەوە.)٧( فلزی شــاعیر، 
شــیعرێکی لەســەر کۆیلەتــی هەیــە بەنــاوی )کاتێــک لــە 

ئەفریقــاوە هێنرانــە ئەمریــکا(.

بەخشــندەیی منــی لەســەر زەمینــی بــت پەرســتییەوە 
هێنایــە ئێــرە

روحی پیسی حاڵی کردم کەوا

خوایەک هەیە،هەورەها دڵسۆزێکیشی هەیە

جارێکیان نە دەمویست ڕزگار بم و نەفێر بم

هەندێکیش بەچاو دەیانڕوانی

ڕەنگیان بۆیەی ئەهریمەنیانەیە

لەیــادت بێت، مەســیحییەکان، پێستڕەشەکان،شــێرەکانی 
هەروەکــو قابیل

بــە  بــن  پەیوەســت  و  پاکبکرێنــەوە  دەتوانرێــت 
فریشــتەکان.)٨( شــەمەندەفەری 

بەســووک تەماشــاکردنی ئینســانی کۆیلــە لــەو ســەردەمە 
تاریکــەدا کــە کۆڵۆنیالیــزم نەخشــەی ژیانــی دەکێشــا و 
پێداویســتی و دابینکردنــی بــازاڕی تــازە و کەرەســەی 
کۆمەڵگــەی  لەنــاو  زاڵ  دیــدی  ببــووە  بەرهەمهێنــان، 
ســەرمایەداری.  بــەرەو  هەنگاونــەر  تــازە  و  فیوداڵــی 
بۆیــە لەالیــەن کۆڵۆنیالیســتەکانەوە بوونــی شــاعیرێکی 
بەتوانــا و بەهێــز و بەتوانــای وەک فلــز ویتلــی پیتــەرس 
جێــی قەبــووڵ و هەرســکردن نەبــوو.)٩( بۆیــە لەشــارۆ 
بۆســتن لەالیــەن گروپێــک لــە نووســەران و شــاعیران 
و بەئامادەبوونــی نوێنــەری دەوڵــەت، شــاعیرێتی فلــز 
تاقــی دەکەنەوە.گروپەکــە پێکهاتبــوو لەهەریــەک لــە) 
جــان ئارڤینــگ، چاڕڵــس چاونســی، جــان هەنــکاک، 
تۆمــاس هاچنســن و ئەنــدرۆ ئۆلیڤــەر(. لیژنەکە گەیشــت 
بــەو بڕوایــەی کــە بەڵــێ ئــەم کۆیلەیــە خــۆی شــیعرەکانی 
نووســیوە و تەنانــەت پێشــەکی کتێبەکەشــی هــەر خــۆی 
نووســیویەتی. کەچــی لەگــەڵ ئەمەشــدا هیــچ دەزگایەکــی 
پەخــش و باڵوکردنــەوە ئامــادە نەبــوو کتێــب بــۆ ئــەو 
شــاعیرە چــاپ بکات.بــەاڵم جوانــی شــیعرەکانی و هێــزی 
شــیعرییەت ســەرنجی خوێنەرانــی لەندەنــی بــەالی خۆیــدا 
ســەبارەت  لەنــدەن  گۆڤــاری   ١٧٧٣ ســاڵی  ڕاکێشــا. 
پیتــەرس  ویتلــی  فلــز  شــیعری  لــە  نموونەیــەک  بــە 
دەنووســێت )ئــەم شــیعرانە هیــچ کارێکــی ســەرنجڕاکێش 
بــەاڵم کاتێــک دەبینــی  نییــە،  و عەبقەرییــان تێــدا 
گەنجێکــی ئەفریقــی دوای شــەش مانــگ لــە خوێندنــی 
وردی زمانــی ئینگلیــزی نووســیویەتی،هیچمان پێناکرێــت 
و  بەهــرە  بــە  سەرســامبوونمان  ســەرکوتی  لــە  جگــە 
توانــای بەهێــز و زینــدووی ئــەو شــاعیرە.()١٠( دوای 
مــاوەی چەندیــن ســاڵ، بەتایبەتــی ســاڵی ١٨٣٨ ئینجــا 
لەشــاری بۆســتن ڕێگــەدرا، شــیعرەکانی ویتلــی پیتــەرس 

ــەوە. ــاڵو بکرێن ــن و ب چــاپ بب

ناپێورێــت.  شــیعر  هێــزی  کــە  وابــوو  بــڕوای  ویتلــی 
دەربــارەی  لێکۆڵینەوەیــان  گەلــێ  ڕەخنەگرانیــش 
چــۆن  کــە  نووســیوە  ویتلــی  شــیعرییەکانی  بەرهەمــە 
بــاوەڕی  وەکــو  ئێنجــا  و  هێمــا  وەک  خــۆر  تیشــکی 
جیاجیــا  بەنــاوی  لەشــیعردا  ئەفریقــا  مرۆڤەکانــی 
بەکاربــردووە. کەچــی ســەرباری جوانــی و سەرنجڕاکێشــی 
شــیعرەکانی، ئــەم شــاعیرە کۆیلەیــە بێبــەری نەبــووە 
ــی  ــە شــیعرەکانی ویتل ــران پێیانوای ــە. ڕەخنەگ ــە ڕەخن ل
بــەدەرن لــە هەســتی شوناســی ڕەشپێســتی خــۆی وەکــو 
بنەماڵــەی  پــەروەردەی  جــۆری  کۆیلەیەک.هەورەهــا 
ویتلــی لەگــەڵ ئــەم شــاعیرە جێــی ســەرنج بــووە و وای 
تــری  تێگەیشــتنێکی  جــۆرە  کــە  کــردووە  شــاعیر  لــە 
خــۆی.  کۆیلەبوونــی  شوناســی  بــە  ســەبارەت  هەبێــت 
ــدراو  ــەم شــاعیرە ڕێگەپێ ــەت ئ ــە تەنان ــەک هــەر ئەم ن
بــووە لــە ئاهەنگــی سپیپێستەکانیشــدا بەشــدار بێــت. 
ــەم  ــز، ئ ــە گشــتییەی فل ــەم وێن ــوو ئ بــەاڵم لەگــەڵ هەم
ئەمریــکا  شۆڕشــێ  بەرەوپێشــجوونی  لەگــەڵ  شــاعیرە 
روحــی بەرەنــگاری دژ بــە کۆیلەتــی ال بەرجەســتەتر 
دەبێتــەوە و لــەم پێناوەشــدا گەلــێ نامــەی نووســیوە بــۆ 

ئەمریــکا.)١١( ئەوکاتــی  کاربەدەســتانی 

بــە  بــووە  ویتلــی  کۆشــیعرەکەی  ئــەو   ١٧٧٣ ســاڵی 
زەوی.  ڕووی  لەســەر  ئەفریقــی  کتێبــی  بەهێزتریــن 
هاوڕێیەکــی  بــۆ  لەنامەیەکیــدا  نووســەر  ڤۆڵتێــری 
دەنوســێت: فلــز ویتلــی پیتــەرس ســەلماندی کــە خەڵکــی 
ــز  ــاوڵ جۆن ــن شــیعر بنووســن. جــان پ ڕەشپێســت دەتوان
چەندیــن بەرهەمــی بــۆ فلــز نــاردووە. جــۆرج واشــنتۆنیش 
لەبەرامبــەر ئــەو شــیعرەی فلــز بــۆی نووســیبوو دەڵێــت) 
بەهــرەی  لەســەر  بەڵگەیــە  نووســینت  شــیعر  شــێوازی 

ڕۆشــنبیریت(.)١٢( و  شــیعریی 

ئــەم شــاعیرە یەکەمیــن ژنــە کۆیلــە بــووە کــە کتێبــی 
شــیعریی نووســیوە و دووەمیــن ژنیــش بــووە لەمێــژووی 
ــا  ــکا کــە کتێبــی چــاپ و باڵوکردۆتــەوە)دوای ئان ئەمری
نووســینەکانی  لەســەر  هەروەهــا  و  بردســتریت()١٣( 
ئــەم  ئەســانتێ  کەیــت  موڵفــی   ٢٠٠٢ ســاڵی  ژیــاوە. 
کاریگەرتریــن  لــە   ١٠٠ ڕیزبەنــدی  لــە  شــاعیرەی 
ئەمریــکا   – ئەفریقــا  کاریگەرییەکانــی  کەســایەتییە 

بۆســتن  لەشــاری   ٢٠٠٣ ســاڵی  کــردووە.  ڕیزبەنــد 
پەیکــەری بــۆ دروســتکرا و دانــرا. ســاڵی ٢٠١٢ زانکــۆی 
ڕۆبــەرت مۆریــس باڵەخانــە نوێێەکــەی قوتابخانــەی 
ئــەم  بەنــاوی  زانیــاری  زانســتی  و  کۆمیونیکەشــن 
شــاعیرەوە ناونا.هەروەهــا هۆڵــی ویتلــی لــە زانکــۆی 
ــراوە.  ــاعیرەوە ناون ــەو ش ــاوی ئ ــەر بەن ــویتس ه مەساس
ســاڵی ١٩٩٢ لــە گرینگیــڵ لــە شــاری مسیســپی حەلقــەی 
ویتلــی دامەزرا.ئیتــر دەیەهــا باڵەخانــە و قوتابخانــەی 
لەشــوێنە جیاجیاکانــی ئەمریــکای بەنــاوەوە کــراوە. لــە 
٦ی حوزەیرانــی ٢٠١٩ جارێکیتــر کۆشــیعرەکەی ســاڵی 
لــەوەی ئــەم  ١٧٧٣ ی بــاڵو دەکرێتــەوە. ئەمــە جگــە 
شــاعیرە و نووســین و شــیعرەکانی دەبنــە بابەتــی دەیــان 
و بگــرە ســەدان لێکۆڵینــەوەی ئەدەبیــی و ڕەخنەیــی و 
ــاعیرە  ــەم ش ــار ئ ــۆکان. دوواج ــە زانک ــدن ل ــزی خوێن تێ
بەتوانــا و بەبەهرەیــە لــە ٥ی کانوونــی یەکەمــی ســاڵی 
١٧٧٤، لــە تەمەنــی ٣١ ســاڵیدا لەنالەبارتریــن دۆخــی 
هەژاریــدا بــۆ هەمیشــە چاولێــک دەنــێ و ئــەم دنیــا 
مردنــی  دوای  بەجێدێڵێــت.  کۆیایەتییــە  بێڕەحمــەی 
ئینجــا خــاوەن کۆیلەکــەی، بەفەرمــی ئــازادی دەکات.

پەراوێز و سەرچاوەکان :

سیســتەمی  لەئەمــڕۆی  کۆیلەتــی  کــە  بێــت  ون  لێمــان  )١(نابێــت 
ســەرمایەداری بــە فۆرمێکــی تــر درێــژەی هەیە.ئەگــەر ئــەو ســەردەمە 
ئەمــڕۆ  ئــەوا  بووبێــت،  چاوچنۆکــەکان  بارزگانــە  کۆیلــەی  مــرۆڤ 
ــە واڵت مۆدێرنەکانیــش بازرگانیکــردن  ــک ل ــە هەندێ ــەی کارە. ل کۆیل
بــە مرۆڤ) هیمــەن ترافیــک( بەڕێژەیەکــی زۆر هەیــە و لــە ســەرزەمینە 
دوواکەوتووەکانیشــدا پاشــماوەی کڕیــن و فرۆشــتنی مــرۆڤ هــەر بوونــی 
ــەن  ــەرز لەالی ــی ق ــان نەتوانین ــەرگیریی ی ــە دۆخــی هاوس ــە.چ ل هەی
قــەرزارەوە  و دەســتگرتن بەســەر ژن و منداڵــی کابــرای قــەرزار 
وەک لــە هیندســتان هەیــە، یانیــش فرۆشــتنی بەشــێکی جەســتەی 
مــرۆڤ لەپێنــاو درێــژەدان بەژیــان وەک فرۆشــتنی گــون و گورچیلــە 

ــن. ــی ناوی ــە ڕۆژهەاڵت ل

)٢(نووســەر و ڕەخنەگــری وەک ڤینیســت کارێتــا ســاڵی ٢٠٠١ کتێبێکــی 
لەســەر ژیــان و شــیعرەکانی فلــز ویتلــی نووســیوە.

 Carretta, Vincent. Complete Writings by
 Phillis Wheatley, New York: Penguin Books,

.2001

دەتــرا  پاپــۆڕە  بوو،بــەو  فلــز  کەنــاوی  کۆیلــەکان  )٣(پاپــۆڕی 
کــە لەســەدەی حەڤدەهــەم تــا نۆزدەهــەم کۆیلــەی دەگواســتەوە لــە 
ئەفریقــاوە بــۆ ئەمریــکا. ئــەو پاپــۆڕە بــە پاپــۆڕی پیاوانــی گینیــاش 
ــوو و کاپتنەکەشــی  ــچ ب ــەو پاپــۆڕە تیمۆثــی فی ــی ئ ــرا. خاوەن ناودەب

ــوو. ــن ب ــەر گوی پیت

)٤٣(ســلێنا هەســتینگز لــە ٢٤ ی ئابــی ١٧٠٧ لەدایکبــووە، ســلینا 
١٧ی  لــە  بەریتانیــا.  لــە  بــوو  مەســیحییەت  ئاینــی  پێشــەوایەکی 
ــردووە. شــایانی  ــی ٨٣ ســاڵیدا م ــە تەمەن ــی ســاڵی ١٧٩١ ل حوزەیران
باســە هەســتینگز و فلــز بەهــۆی نەخۆشــی هەســتینگەوە تــا مردنیــش 

نەیانتوانــی یەکیتــر ببینیــن.

زمانحاڵــی  و  ئەمریکیــی  ڕۆژنامەیەکــی  پەنســەڤیلیا  )٥(ڕۆژنامــەی 
ــاڵی  ــن س ــن فرانکلی ــە بنیامی ــوو، ک ــەڤیلیا ب ــی پەنس ــی ویایەت فەرم

دەریدەکــرد.   ١٧٢٨

ســەربەخۆیی  جەنگــی  یــان  ئەمریــکا،  شۆڕشــگێرانەی  )٦(جەنگــی 
ئەمریکا )١٩ی نیسانی ١٧٧٥ – ٣ی ئەیلوولی ١٧٨٣( هەڵوێستگیریی 
ــان  ــە بەریتانی ــوو دژ ب ــکا ب ئەندامانــی ســیانزەمین گۆنگرێســی ئەمری
مــەزن لەپێنــاو ســەربەخۆیی ئەمریــکا. بــۆ زانیــاری زیاتــر لەســەر 
https://en.wikipedia.ئــەم شۆڕشــە بڕوانــە ســایتی ویکیپیدیــا

org/wiki/American_Revolutionary_War

شــاعیرە  ئــەم  لەخۆنەکردنــەوەی  ال  هــۆکاری  مــن  )٧(بەبۆچوونــی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە :یــەک؛ هــەر لــە تەمەنــی حــەوت هەشــت 
ــە بێخــەوە هەڵدەکێشــرێت و دەبردرێتــە جێگایەکــی دی.  ســاڵییەوە ل
دوو؛لەژێــر کاریگــەری و پەروەدەیەکــی چینــی سەردەســتە )خــاوەن 
کۆیلــەکان( بــووە و بیروبۆچوونــی ئەوانــی بەســەردا زاڵبووە.ســێ؛ 

ڕەنگــە لەژێــر هەرەشــە نەیتوانیبێــت ئــەو کارە بــکات.

https://en.wikipedia.org/wiki/Phillis_Whe-)٨(
atley

)٩(لێــرەدا جێــی خۆیەتــی ئامــاژە بــە کتێبــی هێنــری لویــس گەیتــس 
ئەفریکانــا بکەیــن بەنــاوی ئینســکلۆپیدیای ئەزموونــی ئەفریقــا و 
ئەفریقا-ئەمریــکا و هەروەهــا ڕانانــی ئەلیــس کەشــمۆر لەســەر کتێبــی 
ئەنتۆلۆجیــای ئەدەبــی ئەفریقــی – ئەمریکیــی کــە بەدوورودرێــژی 

ــەم ئاریشــەیە وەســتاون. لەســەر ئ

https://en.wikipedia.org/wiki/Phillis_Whe-)١٠(
atley

https://www.womenshistory.org/educati-)١١(
on-resources/biographies/phillis-wheatley

ــوباتی  ــە ٢٨ی ش ــەرس ل ــی پیت ــۆ ویتل ــنتۆن ب ــۆرچ واش ــەی ج )١٢(نام
ســاڵی ١٧٧٦ کۆپــی پارێــزراو لــە ئەرشــیف و نامەخانــەی جــۆرج 

واشــنتن ١٧٤١ – ١٧٩٩.

https://www.womenshistory.org/educati-)١٣(
on-resources/biographies/phillis-wheatley

)لەیادی ٢٦٠ ساڵەی بەکۆیلەکردنی ئەم ئینسانە شاعیرە(
ئامادەکردن و وەرگێرانی لە ئینگلیزییەوە : عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(
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 ئــه م تابلۆیــه  لــه  الیــه ن هونه رمه نــدی روســی 
بــه   ناســراو  بۆگدانــۆف-  پيترۆفيــچ  نيكــۆالی 
ــه   ــتا ل ــراوه  و ئێس ــاڵی ١٨٩٧ کێش ــكی( س )بيلس
ڕووســیا  لــه   پترســبۆڕگ  ســانت  مۆزه خانــه ی 
تابلــۆ  کۆمه ڵــه   لــه و  یه کێکــه   پارێــزراوه  و 
ناوازانه ی بوگدانۆف- بلسكی که  تیایدا گوزارشت 
گوندییه کانــی  مناڵــه   گوزه رانــی  و  ژیــان  لــه  
ســه رده می ڕووســیای قه یســه ری ده کات، شــوێن 
پــاك  ڕازاوه ی  ســه رده میانه ی  خوێندنگه یه کــی 
و بێگــه رده  و لێوانلێــوه  لــه  ڕووناکــی، دیمه نــی 
پۆله کــه  بــۆ ئــه و ســه رده مه  بــه و هه مــوو جوانــی 
داهێنانــی  ســه ره تای  کــه   ئه ندازه کارییــه وه  و 
هه وارگه یــه ك  هاوشــێوه ی  نوێیــه ؛   جیهانێکــی 
دێتــه  به رچــاوی ئــه و مناڵــه  ڕه شــورووته ی زۆر 
شــوێنه ی  ئــه و  ده ڕوانێتــه   تاســه بارییه وه   بــه  
کــه  بوونــی خــۆی تیایــدا نابینێتــه وه ، چونکــه  
بــه  جلوبه رگێکــی شــڕو دیمه نێکــی هه ژارانــه وه  
بــه ری  ســاقۆکه ی  کــردووه ،  شــوێنه   لــه و  ڕووی 
کــه   پینه کانــی  لــه   جگــه   ڕووتــه و  چیخێکــی 
شــوێنه وه   چه ندیــن  لــه   دیــارن،   به ســه ریه وه  
هه مــان  بــه   پانتۆڵه که شــی  و  داخــوراوه  
شــێوه پــڕه  لــه  کونــی گــه وره  و  لــه  چه ندیــن 
شــوێنه وه  گۆشــتی ڕان و پــووزی به ده رکه وتــوون، 
ڕایه ڵێــك  بــه   کــه   ســواڵه ته کانی  تووره گــه و 
و  پیتــاڵ  کۆنــه و  هه ڵواســراون  شــانییه وه   بــه  
ڕزیــون، پێاڵوه کانــی پێــی چه رمــی ئاژه ڵــن و بــه  
ــه   ــس ب ــه  گوری ــێوه یه کی ناپوخــت دووراون و ب ش
ــه وه   ــه  ده روازه ک ــه  ل ــتراون، مناڵه ک ــه وه  به س پێی
بــه  ته نهــا داره ســاکه ی ده ســتی ئاودیــوی نــاو 
پۆله کــه  کــردووه  و لــه  بڕیــاردان لــه  چوونــه  نــاو 
پۆله کــه  دوودڵــه و بــه  سه رســامییه کی گــه وره وه  
ده ڕوانێتــه  ئــه و خۆشــگوزه رانییه ی مناڵــه  هــاو 
به ختــه وه رن،  خۆشــنوودو  پێــی  ته مه نه کانــی 
و  داگرتــووه   ســه ری  لــه   ڕه شــه که ی  کاڵوه  
ئه مــه ش  ڕایگرتــووه   ده ســتی  داره کــه ی  له ســه ر 
ســه رده مه ی  ئــه و  کولتــووری  نیشــانه یه کی 
ئه وروپــا بــووه  وه ك رێزگرتنێــك لــه  به رامبــه ر، 
مێردمنداڵێکــی  به ســه رهاتی  ئه مــه   ڕه نگــه  
شــوانکاره ی گونــدی )چیتیکــی( بێــت و رۆژێــك 
لــه  رۆژان زاتــی نه کردبێــت پــێ بخاتــه  ده روازه ی 
قوتابخانــه ی راچینســکی خێرخوازییــه وه ، ئــه وه ی 
خــۆی لــه  خۆیــدا جێــی نیگه رانــی و خه مخۆرییــه  
گوندیــی  مناڵێکــی  چونکــه   بوگدانــۆف  خــودی 
ناشــه رعییه و خاوه نــی ناســنامه  نه بــووه ، بــۆی 
نه بــووه  بــه  هیــچ شــێوه یه ك ڕوو لــه  خوێنــدن 
بــاری  به ســه ر  زۆری  کاریگــه ری  کــه   بــکات 
ده روونییــه وه  جــێ هێشــتووه . منداڵــه  شــوانکاره که  
بــه  خــۆی و خــورج و تووره گه که یــه وه  تــه وه ری 
ســه ره کی بابه ته کــه ی پێکهێنــاوه ، هــه ر بۆیــه  
بــه ره و  ده روونــی  ئاراســته ی  ده ســبه جێ  بینــه ر 
ده رگاکــه  و  ته خته ره شــه که   و  منداڵه کــه  
ده چێــت کــه  هێڵــی جیاکــه ره وه ی نێــوان نــاوه وه 
ــه   ــه ر بڕوانین ــه اڵم ئه گ ــه ، ب  و ده ره وه ی پۆله که ی
شــوێنی  کــه   پۆله کــه   نــاو  که ره ســته کانی 
ئــه و  و  دیواره کــه   پۆســته ره کانی  و  دانیشــتن 
خوێندکارانــه ی کــه  زۆر بــه  گه رمــی ســه رقاڵی 
ئه رکه کانیانــن و ئــه و چرایــه ی لــه  ناوه ڕاســتی 
بنمیچه کــه وه  شــۆڕبۆته وه؛ وێــرای ســاده یی، بــۆ 
ئــه و ســه رده مه  و بــه  تایبــه ت لــه  گونده کانــدا 
شــوێنێکی چێژبه خــش و ئــارام بــووه ، منداڵێکــی 
شــوێنی  بــه   گه یشــتن  بــه   خــه ون  کــه   گونــدی 
هاوته مه نه کانــی ده بینێــت. بــه  ڕاســتی مایــه ی 
لێکدانــه وه ی قووڵــه ، خــۆ ئه گه رچــی مێــژوو پــڕه  
لــه  هه ســتی جوانــی په راوێزخــراو! جه ســته  لــه م 
تابلۆیــه دا  منداڵێکــه  ڕێــك ڕاوه ســتاوه  و چاودێری 
نیشــانه کانی  ده کات ،  پۆله کــه   که شــوهه وای 
و  ده رده خــات  ئاشــکرا  بــه   خوێنــدن  مه راقــی 
به مــه ش خه ونــی له بارچــووی ســه رده می مناڵــی 
خــۆی ده خاتــه  ســه ر تابلۆیه کــی هونــه ری ڕه نگرێــژ 
بــه  داهێنــان و پێشــبینی ده داتــه  بینــه ر بــه وه ی 
کــه  لــه  تافــی منداڵیــدا هه میشــه  ئاواته خــوازی  
چوونــه  قوتابخانــه  بــووه و بــۆ ده رفه تێــك گــه ڕاوه 
بێــت  ڕزگاری  نه خوێنــده واری  ئافاته کانــی  لــه  
بــه ره و  هه نــگاو  نه زانییــه وه   دۆزه خــی  لــه   و 
به هه شــتی دانایــی و خۆشــبه ختی بنێــت، بێگومــان 
لــه  پشــتی ئــه م پێشــبینیه وه  جگــه  لــه  ئــاره زووی 

شــێلگیرانه . زیره کــی و هه وڵــدان بــۆ ئــه وه ی لــه  
پێشــبرکێی چوونــه  نــاو شارســتانیه تدا پشــکی 
ده ســته به ر  هاوته مه نه کانــی  لــه   زۆرتــری 
هونــه ره وه   و  خوێنــدن  ڕێگــه ی  لــه   و  بــکات 
ببێــت بــه  ســه ردارێکی ئــازاد؛ چونکــه  لــه  دیــدی 
ســه رکوێره   کۆیله یه کــی  نه خوێنــده وار  ئــه ودا 
قــه اڵی  بێکۆتــا  هه وڵدانــی  له به رامبــه ردا  و 
چرایه کــه   زانســت  و  ده ڕووخێنێــت  نائومێــدی 
تێکــرای ژیــان ده خاتــه  ســه ر ده فــری زێڕیــن و 
ــمه ندانی ده کات.  ــان و هۆش ــه  زانای ــکه ش ب پێش
دارچینــی  و  ســاجی  تابلۆیــه دا  لــه م  ڕه نــگ 
زاڵــه ،  تیایــدا  بــه  خۆڵه مێشــی  موتوربه کــراو 
سه رگوزه شــته ی  نــاو  ده چێتــه   بلســکی  به مــه ش 
خــۆی و ته نانــه ت پابه نــدی نۆســتالیژیا ده بێــت 
بــه  ژیانــی ســاده ی چێــوداره  گوندییه کانــه وه ، 
بــه وه ی  مناڵــی  تاڵــی  ژیانــی  تایبــه ت  بــه  
به چکــه ی ناشــه رعی هــه ژاره کان بــووه . چونکــه  
لــه و ســه رده مه دا مافــی خوێنــدن بــه  ته نهــا بــه  
هه رگیــز  بۆیــه   ده درا،  خانه دانــه کان  مناڵــی 
دڵنیــا نه بــووه  لــه وه ی بتوانێــت بــۆ ســاتێکێش 
پــێ بخاتــه  قوتابخانــه وه ، بــه اڵم به ختــه وه ر بوو 
ــه   ــه وه  ل ــی دۆزران ــره و تواناکان ــه  به ه ــه وه ی ک ب
ئه کادیمیــای هونــه ری ئیمپایــه ر جێیــان کــرده وه  
و خوێندنــی هونــه ره  جوانه کانــی ته واوکــرد و 
پێگــه ی  مرۆڤایه تیــش  مێــژووی  لــه   ته نانــه ت 

ده ســته به رکرد. خــۆی 

)*( نيكــۆالی بيتروفيتــچ بۆگدانــوف بيلســكي ) 
ــێوه کاری ڕووســی ســاڵی ١٨٦٨  ١٨٦٨ -١٩٤٥( ش
سمۆلینســک  هه رێمــی  )چیتیکــی(  گونــدی  لــه  
ســیمۆن  قوتابخانــه ی  لــه   له دایکبــووه ، 
خوێنــدووه ،  شــێوه کاری  هونــه ری  راچینســکی 
ســاڵی ١٨٨٣ هونــه ری ئایکۆنه کانــی لــه  کڵێســای 
ترويتســی ســێركيڤا الڤــرا خوێنــدووه ، مــاوه ی 
ـــ ١٨٨٩(  لــه  مۆســکۆ خوێندنــی بیناســازی  )١٨٨٤ـ 
و په یکه رتاشــی و شــێوه کاری تــه واو ده کات و 
ــــ ١٨٩٥( ده چێتــه  ئه کادیمیــای  ســاڵی )١٨٩٤ 
ئیمپایــه ری هونــه ری و لــه  کۆتاییه کانــی ســه ده ی 
نۆزده یــه م ده چێتــه  پاریــس و ســاڵی ١٩٢١ لــه  
التیڤیــا  پایته ختــی  )ریــگا(ی  شــاری  گــه وره  
ئه ڵمانیــا  ده چێتــه   دواتــر  و  ده بێــت  جێنشــین 
بوگدانــۆف  ده بێنێتــه وه .  به رلیــن  لــه   خــۆی  و 
زۆربــه ی چاالکییه کانــی لــه  ســانت بترســبۆرگ 
بــااڵدا  لــه  چه ندیــن ڕێکخــراوی  ئه نجامــداوه ، 
ئه نــدام بــووه ، وه ك بزووتنه وه ی بيريدڤيژنســكی 
هونــه ری )١٨٩٥(،  یه کێــک بــووه  لــه  ده ســته ی 
كوێنــدژی  ئه رخيــب  ڕێکخــراوی  دامه زرێنه رانــی 
)١٩٠٩( و دواتــر لــه  مــاوه ی )١٩١٣ــــ١٩١٨( بۆتــه  
ســاڵه کانی  نێــوان  لــه   ده ســته که،  ســه رۆکی 
ئه کادیمــی  مامۆســتای  ده بێتــه    )١٩١٤ )١٩٠٣ــــ 
ناوبــراو  تابلۆکانــی  مۆســکۆ.  لــه   هونــه ری 
گرفتــی  و  جووتیــاران  ژیانــی  لــه   گوزارشــت 
که شــوهه وایه کی  لــه   ده کات  گوندییــه کان 
سروشــتی دڵگیــردا. لــه  ١٩ی فێبــره وه ری ١٩٤٥ 
لــه  به رلیــن لــه  ته مه نــی )٧٦( ســاڵیدا کۆچــی 

ده کات. دوایــی 

تابلۆیلهدهروازهیخوێندنگهدای
نيكۆالیپيترۆفيچبۆگدانۆف-ناسراوبه)بيلسكی(

 راڤه کردنی: عه بدولڕه حیم سه ره ڕۆ

گرنگ و گرنگتر
مــە یخانەکــەی ئۆرتینــە ڕۆمانێکــی ســۆفییانەیە 
بــۆ دارشــتنی ریتمێــک لــە ژیــان، کــە تێیــدا 
بــەاڵم  بیانــوو،  بــە  کــراوە  ســەنعان  شــێخی 
بەداخــەوە هەوەل ڕووناکــی و ئاخــر ڕووناکــی ؛ 
ئۆرینتــە و عشــقی شــێخی ســەنعانە ،کــە ئەمــە 
لەیادکــراوە ســیمبولێک لەجــۆری ژیانکــردن لــە 
ــە جــۆرەکان و ئینســانە  ــە جــۆر ب ــوان ئایین نێ
جــۆر بــە جــۆرەکان پیادەکــراوە. لــەم ڕووەوە 

ــە. ــەدا هەی ــەم ڕۆمان برێــک شاشــی ل
 یــەک : ســەرهەڵدانی مــرۆڤ دۆســتی شــێخی 
کــە  بــۆ بوونــی عشــق دەگەڕێتــەوە  ســەنعان 
ئۆرتینــە  بینینــی  پێــش  پەیامەکــەی  ئــەو 
ســەرلەبەری تــەواو کردبــوو.  گــەر بڵێیــن ئاخر 
لــە خــەودا ڕووناکییــان بەیــەک ئــەدا کــە ڕازی 
بــوون بــەو بیانــووە بــێ کاریگــەرە، واچــاک بــوو 
ســەرەتا خاڵــی دەســپێکردنی گــۆڕان و دارشــتنی 
لــە ئیســامێکی کاســیکەوە بــۆ ڕەندێــک لــە 

ســۆفیگەرایەتی ناســینی ئۆرینتــە بایــە.
شــەوانە  دەبــووا  ناســینێک  ئــەوەش   : دوو   
یەکــدا  لەگــەڵ  دەســتوپەنجەیان  ڕۆژانــە  و 
نەرمکردایــە، نــەک لەژێــر پەچــە و دوواتــر 
نــە ک هەر بــە خەیــاڵ کــە خوێــن و گەرمــی 
ئــەم ڕۆمانــەی زۆر هەژار و زۆر ســارد کــردووە.

کۆپی
 دواتــر فۆرمێــک لــەم ڕۆمانــە بەکاربــراوە کــە 
لــە ڕۆمانێکــی نیکــۆس کازانتزاکی دەچێ ، دووا 
لــە داوخســتنی مەســیح، نووســەرێک بەشــۆین 
کردارەکانــی  تــەواوی  و  ژیــان  ســیحەوە  مــە 
یاداشــت دەکات. ئیتــر نووســەر پــێ بزانــێ یــان 
نــا، بــۆ مــن وەک کۆپــی ئــەم ڕۆمانــە وابــوو.

ئاقڵ و دیندار
لــەوەی  جیــا  دینــەکان  تــەواوی  دوواتــر   
لــە  گەوجانەیــە  و  جاهیانــە  تەفســیرێکی 
دونیــا و کۆمەڵگــە، تێکڕایــان کەســانی مــرۆڤ 
دۆســت بــار ناهێنــن، مەگــەر دیندارێکــی ســاکار 
ــە پرنســیب و شــەرعەکانیان،  ــن ل ــاگا ب و بێئ
ــک  ــەوەی وەک فاشســتێک هەر دینێ ســەرباری ئ
خــودا  هەڵبــژاردەی  گەلــی  بــە  گەلەکــەی 
دەزانــن. ئازادییــەک و موژدەیــەک هەبــێ ئــەوان 
بــە گەالنــی دونیــای ئــەدەن وەک ئەبــی عــەالی 
معــەری دەڵــێ دیــارە دیندارانــی هەمــوو دونیــا 
ــاگان  ــان ســەرپێی لێــی بەئ ــە دینەکــەی خۆی ل
دینــن.  بــێ  دونیــاش  هەمــوو  ئاقاڵنــی  وە 
دونیایەکــی  بێئاگایــەک  وەک  ڕۆماننــووس 
ڕۆمانســی پــر لــە خەیــاڵ بــە بەرۆکــی تــەواوی 
دینەکانــدا دەکات کــە جیــا لــە ســەودایەکی 
خەیاڵــی دەگــەڵ دینەکانــی تــر، بێئاگایانــەش 
لــە دیــن حاڵــی بــووە. ئەگینــا بــە ئــاگا بووایــە 
دەبووایــە بێدیــن بووایــە. ئینســان دەکــرێ بــێ 
ڕووحیانــەت نــەژێ، بــەاڵم لەبــری کلتــووری 
دیــن، نووســەر دە بووایــە دونیایەکــی ڕۆمانســی 
و یــەک خۆشەویســتنی لــە ئــەرز بخولقاندایــە. 
تاکێکــدا  لەخەمــی  تێکــرا  کۆمەڵگەیــەک 
بــێ و تاکێــک بــۆ کۆمەڵگــە ئیــش بــکات و 
دوواتــر کۆمەڵگایــەك تێیــدا کار وەک ئەرکــی 
کۆمەاڵیەتــی و جۆرێــک لــە لەزەتبــردن بــێ، 
نــەک بــۆ بــە کااڵکــردن و قازانــج پەرســتی. 

یۆتۆبیا و ژیان
 ئینســان ناکــرێ بــەوەی چــی دەڵــێ و ڕای 
چۆنــە و چــۆن بیردەکاتــەوە لەوێــوە پێــوەری 
بــۆ بکــرێ، بەڵکــو دروســت لەوێــوە دەکــرێ 

دەکا  چــی  پراکتیکــدا  لــە  ڕۆژانــە  بیناســین 
لــە دونیــای ســەرمایەداری. دونیایــەک پــارە 
دابیــن  کااڵکان  بــۆ  ئاڵوگــۆرکاری  نرخــی 
هەڵبــەت  بــێ  دەرەبەگایەتیــش  بــا  بــکا، 
نابەرابەرییــەک هەیــە چوونکــە بوونــی پــارە 
و دونیــای چینایەتــی دوو جەمســەر باردێنــێ. 
جەمســەرێک نــەدار ،جەمســەرێک دارا. ئەمانــە 
دەکــەن،  لەیــەک  چــاو  دووژمــن  وەک  جیــا 
ڕۆژانــەش لــە ملمانێــدان، ملمانێیــەک شــەرعی 
کەبەخاتــری  شــەرعێکە  دینــەکان  تــەواوی 
داراکان، یاســاکانی نووســراوەتەوە. ئــا لێــرەدا 
ئینســان ڕەنگــە بــەدەم خۆشەویســتی بــۆ بــرای 
ئینســان نیشــان بــدات، بــەاڵم لــە پراکتیکــدا 
هەرگیــز نــا. پراکتیکــش لــە دوواشــیکردنەوەدا 
دینیــان  داراکان  بەرهەمدێنــێ.  ئێدلۆژێکێــک 
شــتێکی  دەبــێ  نــەداراکان  بــۆ  بــەاڵم  هەیــە 
ــە  ــن ب ــی دی ــی تەمەن ــە درێژای ــە ب ــێ. ک ــر ب ت
زۆر نــاوی جۆراجــۆرەوە خــۆی نووانــدووە کــە 
تەســەوف یەکێکــە لــە و ئیدلۆژییــە جاهیانــە 
و گەمژانــەی نــەداراکان. ئەمــە بــۆ دەورانــی 
ــە بــەر ســنورداری  حــەالج و شــێخی ســەنعان ل
بــێ،  قبــووڵ  جێــی  ڕەنگــە  زانســت  گەشــەی 
شــت  عەســرەدا  لــەم  نووســەرێک  بــۆ  بــەاڵم 
دەنووســێ جێــگای ڕەخنــە و لۆمەکردنــە کــە 
ســاڵ  پێنچســەد  و  هەزار  ئەقلــی  بــە  بێــت 
ئاراســتەی ژیــان بــکا. نیکــۆس کازانتزاکــی، 
ئــە میــن مەعلــوف ، دەســتیان بــۆ وەهــا کارێــک 
بــردووە. کاری نووســینی ڕۆمانــی مێژوویــی، 
بــەاڵم ئــەوان بــە پێــی هەڵدانی زانســت واوەتر 
لە مەســیح و ســەالحەدین ئەیوبی، مەســیحێکی 
تریــان خولقانــدووە.  ســەالحەدینێکی  و  تــر 
گــۆران  نەبــەز  پاڵەوانــی  گــەر  خولقاندێــک 
پێیــان لــە ئاســمان بــێ. ئــەوان پێیــان لــە 

خاکــە.

تەغریب
لــە  بریتییــە  ڕۆمــان  تایبــەت  بــە  نووســین 
رۆئیــا.  دوواتــر  و  پاڵــەوان  خەڵقکردنــی 
بــە مانایەکــی دی دونیابینیــن، ئــەم ڕۆمانــە 
کــە  تێدایــە،  زۆر  تاقــی  و  کاڵوڕۆژنــە 
دەکــرا پەلکەزێرینــە و هە تــاوی جۆراوجــۆر 
لێــی دایــە، وەک چــۆن ئەلیــف شــەفەق لــە 
بــۆ  دەســتی  عەشــق  ڕێســاکەی  چــل  ڕۆمانــی 
بــردووە. نووســەر بــەو ئەندازەیــە دەســتی بــۆ 
نەبــردووە، ســەرەرای فەرامۆشــکردنی فــەزای 
ئابــووری و ڕامیــاری و نەیارانــی ئــەو دەورانــە 
و دوواتــر کلتــوورە ترســناکەکانی ئــەو دەورانــە 
لــە بێدەنگــی زێریــن کوبــی  کــە دوو ســەدە 
فــارس زۆر بــە وردی ئــەو دەورانــە لــە تاریکــە 
یــەی بــاس کــردووە. ئــەم ڕۆمانــە، ڕۆمانێکــی 
هەودای  مۆدێرنیزمێــک  مۆدێرنیزمییــە، 
بێئومێدێــک لــە دونیــا نیشــان ئەدا. نەگەیشــتن 
لــە  ویســاڵ  بەڵکــو  باشــتر  دونیایەکــی  بــە 
ژیانــدا بەمەعشوقەکەشــی، مەعشــوقێک جێــی 
بــە خــوودا چۆڵکــردووە. ئەویــش لــە خەیاڵــدا 
دوواتــر خــۆی بــووە بــە خــودا. پەرســتن لــە 
هەر جۆرێــک بێــت ، بمانــەوێ یــان نەمانــەوێ 
هەاڵتنــە لــە ژیــان و تەغریبــی ئینســان بــە 
خۆیەتــی کــە لــە دوواشــیکردنەوەدا ئــەم جــۆرە 
تێــزە البردنــی زهەنــی ئینســانە بــە تێکۆشــین 
نــاو  کەســانی  ئومێــدەوە  بــە  ئومێــد.  بــە  و 
ــان  ــەر ژیانی ــە اڵم گ ــن ب ــە دەردەچ ــەم ڕۆمان ئ

بکردایــە دڵنیــام بێئومێــد دەگەڕانــەوە.

دیدگایەک لە ڕۆمانی مە یخانەکەی ئۆرتینەی نەبەز گۆران

بەرزان بابەشێخ
 ٢٠٢١/٨/٧ سلێمانی 

 لەئینگلیزییەوە : بانیژەی ئەدەب و کلتوور

کڵێسا شوێنی بازرگانییە و
 زەنگینەکانیش بازرگان

لێــدەدرێ،  کڵێســا  زەنگــی  وەختــێ 
کۆدەبنــەوە هــەژارەکان 

کە هەژارێک دەمرێ
بە خاچێکی دارینەوە بەڕێ دەکرێ

ــە  ــە پرســەکەیدا پەلەیان خەڵکەکــەش ل
خێــرا بــڕۆن

بەاڵم کە دەوڵەمەندێک دەمرێ
ــۆ   نەریــت و ســرووتەکانیی ئایینیــی ب

دەبێــژن
بە خاچێکی زێرینەوە بەگزادانە

لــەوێ  و  دەڕۆن  گۆڕســتان  بــەرەو   
دەنێــژن تەرمەکــەی 

لەگــەڵ ئــەوەش هەژارەکــە هــەم پێــی 
خۆشــە و هەمیــش سەرســام. 

١٩٦٢

ئەمریکــی  نووســەری  و  شــاعیر  کریلــی  ڕۆبــەرت 
لــە   ١٩٢٦ ســاڵی  ئایــاری  یەکــی  و  بیســت  لــە 
شــاری ئارلنگتــن لــە ویایەتــی ماساچەســاتس لــە 
ئەمریــکا لــە دایــک بــووە. ســاڵی ١٩٤٣ دەچێتــە 
زانکــۆی هارڤــەرد دواتــر واز لــە خوێنــدن دێنــێ و 
پەیوەنــدی دەکات بــە هێزەکانــی ئەمریــکاوە لــە 
ــان  ــۆ، پاش ــەوە زانک ــا. ســاڵی ١٩٤٦ دەگەڕێت بۆرم
لــە   ١٩٥٥ ســاڵی  لــە  بەکالۆریــۆس  بڕوانامــەی 
زانکــۆی بــاک ماونتێــن بەدەســت دێنێــت. دواتــر 
دەســت دەکات بــە وانــە وتنــەوە و لــەو ماوەیــە 
دەچێتــە سانفرانسیســکۆ و جــاک کیــراوک و ئالــن 
گینســبێرگ و جاکســن پۆڵــۆک دەناســێ. ســاڵی 
١٩٥١ بــۆ ١٩٥٥ ڕۆبــەرت بــە دنــەی هاوســەرەکەی و  
هاوڕێکانــی دەچێتــە دوورگــەی مالــۆرکای ئیســپانیا 
و لــەوی نێشــتەجێ دەبــێ. ڕۆبــەرت بەشــێکی زۆری 
لــە  نووســیوە.  دوورگەیــە  لــەم  بەرهەمەکانــی 
ســاڵی ١٩٦٠ بڕوانامــەی ماســتەر لــە زانکــۆی نیــو 
مەکســیکۆ وەردەگــرێ. ســاڵی ١٩٦٣ لــە فیســتیڤاڵی 
ــە  ــەر و ســاڵی ١٩٦٥ ل ــە شــاری ڤانکۆڤ شــیعریی ل
کۆنفرانســی شــیعریی بێرکلــی شــیعر دەخوێنێتــەوە. 
بەشــی  لــە   ،  ٢٠٠٢ ســاڵی  تــا   ١٩٦٧ ســاڵی 
ــەوە.  ــە دەڵێت ــۆ وان ــۆی بەفەڵ ــە زانک ــی ل ئینگلیزی
ڕۆبــەرت نزیــک بــە شەســت کتێبــی نووســیوە و چــاپ 
و بــاڵو کردۆتــەوە. ســاڵی ٢٠٠٥ بــۆ هەمیشــە چــاو 
لێــک دەنــێ و ماڵئاوایــی لــە جیهانــی نووســین 

دەکات.
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 بــواری پــەروەردە و فێرکــردن، یەکێکــە لــە کایــە هــەرە
 گرینگەکانــی کۆمەڵگــە و هــەر سیســتمێکی بەڕێوەبــردن.
و واڵتێــک  هــەر  لــە  پــەروەردە،  کــە  نییــە   شــاراوە 
 ناوچەیەکــدا، هەڵگــری هەمــان ئایدیۆلۆژیــای سیســتمە
ــتمی ــەم سیس ــە ه ــە. کەوات ــی و کۆمەاڵیەتییەکەی  سیاس
بەرهــەم پــەروەردە  دیاریکــراوی  مۆدێلێکــی   سیاســی 
پــەروەردەش دیاریکــراوی  مۆدێلێکــی  هــەم   دەهێنێــت، 
 جۆرێکــی دیاریکــراوی سیســتمی سیاســی تــۆخ دەکاتــەوە.
 دیــارە لــە نــاو هــەر سیســتمێکی پەروەردەییــدا، کــە
 هــەر جــۆرە مۆدێلێکــی حکومڕانیــی لــە پشــتەوە هەبێــت،
ــن ــان ببین ــی خۆی ــن ڕۆڵ ــی دەتوان ــی پەروەردەی  کادیران
 و بــە تــەواوی ڕادەســتی ئــەو سیســتمە نەبــن کــە بــە
 ســەریاندا دەچەســپێت، ئــەوان دەتوانــن بــە هەوڵــی
 تاکەکەســی و دەســتەجەمعی، هەوڵــی بەرزکردنــەوەی
 ئاســتی هۆشــیاریی تــاک و کــۆی فێرخــوازان بــدەن و
ــتمەکەدا ــە سیس ــەی دژ ب ــی دیک ــتەی ڕێگەیەک ــە ئاڕاس  ب

.پەروەردەیــان بکــەن

بــواری کۆمەڵگــە،  دیکــەی  کایەکانــی  هەمــوو   وەک 
کوردســتان هەرێمــی  لــە  فێرکردنیــش  و   پــەروەردە 
قەیرانەکــەش هاتــوە.  قەیــران  پەتــای   تووشــی 
نەبوونــی لــە  دەبینێتــەوە  خــۆی  یــەک  پلــەی   بــە 
 فەلســەفەیەکی پەروەردەیــی پێشــکەوتووخواز، پاشــان
 نەبوونــی ڕوئیایەکــی ڕۆشــن بــۆ داهاتــووی ئــەم کەرتــە
ــە ــۆرەش ن ــەم ج ــی ل ــان دۆخێک ــتاندا. بێگوم ــە کوردس  ل
 ســەیرە و نــە جێگــەی سەرســوڕمانە، بەڵکــوو هــەر ئــەوە

دەکرێــت .چــاوەڕوان 

ــاو ــە ن ــە کوردســتان، ئێســتا چوەت  کەرتــی پــەروەردە ل
 هاوکێشــە بازرگانییەکانــەوە، ئــەوەی پێــی دەگوترێــت
 خوێندنــی گشــتی و کەرتــی حکوومــی، بــەرەو پوکانــەوە
لــە بــە مانایەکــی تــر، کەرتــی پــەروەردە   دەچێــت. 
حکومــی کەرتــی  کــە  دەچێــت،  گــەورە   کارگەیەکــی 
 تەنهــا بوەتــە دوکانێــک بــۆ ناســاندنی بەرهەمــەکان
ــە ــە ل ــە بریتیی ــە، ک ــۆ کارگەک ــوازان ب ــی فێرخ  و ناردن
تایبــەت کەرتــی  قوتابخانەکانــی  تایبــەت.   کەرتــی 
ــن، ــەن ســەرمایەدارەکانەوە خاوەندارێتــی دەکرێ ــە الی  ل
 ئــەو ســەرمایەدارانەش لینکــی بەهێزیــان لەگــەڵ پارتــە
 دەســەاڵتدارەکاندا هەیــە، پارتــە دەســەاڵتەدارەکانیش
بــە کۆمەڵگــەن،  کاروبارەکانــی   هەلســوڕێنەری 

.پەروەردەشــەوە

 بــە گوێــرەی یاســا گشــتییە کارپێکراوەکانــی هەرێمــی
قۆناغــی خوێندنــی  پێویســتە  عێــراق،  و   کوردســتان 
و کەســێک  هەمــوو  بــۆ  بێــت  خۆڕایــی  بــە   بنەڕەتــی 
پــارە وەرگرتنــی  واتــە  بێــت.  ناچــاری   خوێندنیشــی 
پێچەوانــەی ســەرەتاییدا،  خوێندنــی  بەرانبــەر   لــە 
ــەیە ــەر پاشەکش ــەک ه ــت ن ــەوەی دەبینرێ ــاکانە. ئ  یاس
ئــەم دەســەاڵتدارانی  ڕێســایانەی  و  یاســا   لــەو 
 واڵتــە خۆیــان دایــان ڕشــتوە، بەڵکــو کارکردنــە بــە
شــتێک الیــەک  لــە  پێچەوانەشــیان.   ئاڕاســتەیەکی 
ــەوەی ــاوی فەلســەفەی پــەروەردە، ئ ــە ن ــە ب  بوونــی نیی

 هەیــە بەڕێوەبردنێکــی گەندەڵــی قوتابخانەکانــە لــە
 الیــەن دەســەاڵتدارانی ئــەم واڵتــەوە، بــە ئاڕاســتەی
الیەکــی لــە  فێرخــوازان.  و  فێــرکاران   گەوجاندنــی 
 دیکەشــەوە پشــتکردنە لــە خوێندنــی خۆڕایــی و وردە
.وردە هەنگاونانــە بــەرەو بەتایبەتیکردنــی ئــەم کەرتــە

 جگــە لــە فۆڕمــە دیارەکــەی ئــەم پڕۆســەیە کــە بریتییــە
ــە هــاوکات ــەت، ک ــەی تایب ــە دروســتکردنی قوتابخان  ل
 چەقــی ئــەم بابەتەیــە لــە بــەر دەســت خوێنەردایــە، لــە
 هەمــان کاتــدا فۆڕمێکــی دیکەش وردە وردە لە دەرکەوتن
 و پەرەســەندندایە، ئەویــش بەپارەکردنــی هەندێــک لــە

.خزمەتگوزارییــە حکومییــە پەروەردەییەکانــە

 کاتێــک ڕەخنــە لــە خوێندنگــە ئەهلییــەکان دەگریــن،
 ڕەخنــە لــە ســەرتاپای پڕۆســەی فێربــوون و پــەروەردەی
 نــاو چوارچێــوەی ئــەو قوتابخانانــە ناگریــن، چونکــە
بێــت، چۆنێــک  هــەر  بەڕێوەچوونیــان   سیســتمی 
پەیوەندییــە ئــەوەی  بــۆ  پاســاوێک  ببێتــە   ناکرێــت 
فێرکــردن و  پــەروەردە  پڕۆســەی  و   پەروەردەییــەکان 
 فەرامــۆش بکەیــن و لێگەڕێیــن کــە چۆنــە بــەو جــۆرە
 بــڕوات، مــادام ڕەخنــە لــە کــۆی پڕۆســەکە دەگریــن. بــەو
 واتایــەی خوێندنــی حکومــی و تایبــەت، کــە یەکەمیــان
 پــڕە لــە گەندەڵــی و بێســەرەوبەرەیی، دوەمیشــیان پــڕە
هــەر جۆرێــک بــە  ســتەمکردن،   لــە چەوســاندنەوە و 
لــەو وزە شۆڕشــگێڕانەیە  بێــت هێشــتا نابێــت دەســت 
 هەڵگریــن کــە لــە بــەر دەســت کادیرانــەی هــەر دوو
 کەرتەکــەدا هەیــە، کــە ئەویــش وزەی وشــیارکردنەوە
و فێرخــوازان  شۆڕشــگێڕانەی  پەروەردەکردنێکــی   و 

.مندااڵنــە

 بــە گشــتی وەهمێــک دروســت بــوە لــە نــاو خەڵکــدا،
ئەوەیــش دەدەن،  پــێ  بــرەوی  میدیاکانیــش   کــە 
 ئەوەیــە کــە خوێندنــی کەرتــی تایبــەت باشــترە لــە
 خوێندنــی کەرتــی گشــتی. بــا وەهــای دابنێیــن خوێنــدن
ئەهلییــەکان قوتابخانــە  لــە  فێربــوون  پڕۆســەی   و 
 پێشــکەوتووتر و کاریگەرتــرە، کەواتــە بۆچــی ناکرێــت
 لــە قوتابخانەیەکــی کەرتــی گشــتیدا، کــە چەنــد ســەد
ــان ــە ئەهلییەکــەوە دوورە، هەم ــە قوتابخان  مەترێــک ل
 کواڵیتیــی خوێنــدن دابیــن بکرێــت؟ ئایــا هــەر تەنهــا
ــکەوتنە ــەم پێش ــا دەکات ئ ــدن وەه ــی خوێن  بەپارەبوون
 وەهمییــە بــە دیــی بێــت؟ لــە کاتێکــدا مامۆســتایان و
 کادیرانــی پەروەردەیــی فێرگــە ئەهلییەکانیــش، هــەر

.هەمــان هاونیشــتیمانیانی ئــەم واڵتــەن

 ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن لــە درێــژەی ئــەم بابەتــەدا و لــە
ــەوە ــیارە بدەین ــەو پرس ــی ئ ــدا وەاڵم ــد زنجیرەیەک  چەن
 و دەســت بخەینــە ســەر ئــەو خااڵنــەی لــە خوێندنگــە
 ئەهلییەکانــدا بــوون بــە مایــەی ئیســتغاکردنی فێرکاران

ــوازان ــی فێرخ ــوازان و بەخێوکاران .و فێرخ

 سیســتمی سیاســی لــە واڵتــدا هەرچییەک بێت، پێویســتە
 کەرتــی گشــتیی خوێنــدن هەڵگــری پەیامەکــەی خــۆی
 بێــت و خزمــەت بــە گشــت کۆمەڵگــە بگەیەنێــت. بــەاڵم

 لــە هەرێمــی کوردســتان ئــەم دۆخــە پێچەوانــە بۆتــەوە.
 بەشــێکی زۆر لــە خزمەتگوزارییــە گشــتییەکان، کــە بــە
 خۆڕاییــن یاخــود نرخێکــی ڕەمزییــان لــە ســەرە، جارێکــی
 دیکــە کراونەتــەوە بــە کەرەســتەی بازرگانــی لــە الیــەن

.قوتابخانــە ئەهلییەکانــەوە

 بــا نموونــەی کتێبەکانــی خوێنــدن وەرگریــن، کــە بڕبڕەی
 پشــتی خوێندنــە لــە هــەر قوتابخانەیەکــدا. ســەرچاوەی
 ئــەم کتێبانــە الی قوتابخانــە ئەهلییــەکان دوو بەشــە.
 یەکەمیــان ئــەو کتێبانــەن کــە بــە شــێوەیەکی هاوبــەش
 لــە قوتابخانــە ئەهلییــەکان و حکومییــەکان دەخوێنرێن،
ــی، ــی عەرەب ــوردی، زمان ــی ک ــی )زمان ــو بابەتەکان  وەک
ئیســامی، پــەروەردەی  کۆمەاڵیەتییــەکان،   بابەتــە 
دانــراوی پڕۆگرامانــە  ئــەم  کۆمپیوتــەر(،  و   وەرزش 
 وەزارەتــی پــەروەردەن و هــەر لــە الیــەن چاپخانەکانــی
کۆمپانیایانــەی ئــەو  یاخــود  پــەروەردەوە   وەزارەتــی 
 وەزارەت گرێبەســتی لەگەڵــدا ئیمــزا کــردوون، چــاپ
 دەکرێــن. پــاش ئــەوەی دەنێردرێنــە کۆگاکانــی بەشــی
بــێ بــە  گشــتییەکان،  پــەروەردە  لــە   پڕۆگرامــەکان 
ــدا دابــەش ــە ســەر قوتابخانــە حکومییەکان  بەرامبــەر ب
 دەکرێــن. هــەر لــە هەمــان کۆگا بە پــارە بەو قوتابخانە
بــە ئــەو پڕۆگرامانــە  کــە  دەفرۆشــرێن   ئەهلییانــەش 
 کار دەهێنــن، بــەاڵم تەنهــا بــە پــارەی ســەر بەرگــی
ــەوە ــی چاپکردن ــارەی تێچوون ــا پ ــە تەنه ــەکان، ک  کتێب
ــی( ــاری عێراق ــە )1500 دین ــان ل ــن کتێبی  و گرانتری
 تێناپەڕێــت. لــە کاتێکــدا ئــەم نرخــە، نرخــی فرۆشــتن
 و بازرگانــی نییــە، بەڵکــوو نرخێکــی پاڵپشــتیکراوە بــۆ
ــی کەرتــی گشــتی. کەچــی وەزارەتــی پــەروەردە  خوێندن
 دێــت بــە هەمــان ئــەو نرخــە کتێبــەکان دەفرۆشــێتەوە بــە
 خوێندنگــە تایبەتەکانیــش. تــا ئێــرە ئاســاییە ئەگــەر
 ئەمــە وەک پشــتگیرییەکی ئــەو قوتابخانــە تایبەتانــە
 تەماشــا بکەیــن بــۆ ئــەوەی ئەوانیــش فشــاری دارایــی لــە

ــەوە ــەم بکەن ــان ک ــەر قوتابییەکانی .س

 بــەاڵم کارەســاتەکە ئەوەیــە قوتابخانــە ئەهلییــەکان
 بــە نرخــی 4 قــات و 5 قــات زیاتــر ئــەم کتێبانــە
 بــە قوتابیــان دەفرۆشــنەوە! واتــە مامەڵــەی بازرگانــی
بــە دەکــەن،  حکومەتــەوە  خزمەتگوزارییەکانــی   بــە 
ئــەوەی حکومــەت وەک ئاســانکاری  مانایەکــی دیکــە، 

ــە ــی ب ــە بارگران ــەن ب ــان دەیک ــردوە، ئەم ــی ک  پێشکەش
.ســەر خەڵکــەوە

 بەشــی دوەمــی کتێبەکانــی ئــەم قوتابخانانــە، بریتییــن
 لــە کتێبــی وانەکانــی )زمانــی ئینگلیــزی و پاشــکۆکانی،
و وەرزش  جــار  هەندێــک  بیــرکاری،   زانســتەکان، 
ــەی ــە الوەکییان ــەو وان ــەڵ ئ ــەر، لەگ ــەر و هون  کۆمپیوت
 کــە لــە هەندێــک قوتابخانــە دەخوێنرێن(. ئــەم کتێبانە
 بەشــی زۆریــان بەرهەمــی کۆمپانیــا زەبەالحەکانــی بواری
ــج و ــفۆرد و کامبری ــدا )وەک ئۆکس ــە جیهان ــن ل  خوێندن
 ...هتــد(، بــەاڵم کتێبــەکان زۆر بــە کەمــی نوســخەی
ــی ــی واڵت ــراوی چاپخانەکان ــو کۆپیک ــن، بەڵک  ئۆرگیناڵ
 ئێــران یــان ئۆکرانیــا یاخــود کوردســتانن، کــە لــە چــاو
 تێچــووی نوســخە ئەســڵییەکانیاندا، پارەیەکــی کەمــی

.تــێ دەچێــت

 کــۆی گشــتی تێچوونــی کڕینــی هەمــوو ئــەم کتێبانــە
25000( لــە  ئەهلییــەکان،  قوتابخانــە  ســەر   لــە 
قوتابــی. یــەک  پاکێجــی  بــۆ  تێناپەڕێــت   دینــار( 
بــە پاکێجانــە  ئــەم  ئەهلییــەکان  قوتابخانــە   بــەاڵم 
 نرخێکــی چەنــد قــات بــە قوتابیــان دەفرۆشــنەوە، کــە
 هــەرە هەرزانەکەیــان لــە )50 دۆالر(ەوە دەســت پــێ
لــە )200 دۆالر(. واتــە ئەگــەر تــا زیاتــر   دەکات 

)محمــەد )١٩٧٣(ی  ســاڵی  کۆدەتــای   دوای 
و پاشــایەتی  بــە  کۆتایهێنــان  و   داودخــان( 
 ڕاگەیاندنــی سیســتمی کۆمــاری، ئیتــر زلهێزەکانــی
چیــن و   ... ئەمریــکا،  و  ڕووســیا  وەک   جیهــان 
واڵتــە ئــەو  دەستبەســەراگرتنی  بــۆ   کێبڕکێیانــە 
 و خســتنە خزمەتــی بەرژەوەندیــە ســتڕاتیژیی و
 ئیقلیمیەکانــی خۆیــان. ئەوەبــوو ســاڵی )١٩٧٨(
کۆدەتایــەک ســۆڤێت(  )یەکێتــی  پشــتیوانی   بــە 
 ئەنجامــدرا و )حزبــی دیموکراتــی گــەل( دەســەاڵتی
 گرتەدەســت. )یەکێتــی ســۆڤێت( ناچــار بــوو بــۆ
 پشــتیوانی و بەرگــری لــە حکومەتــی "سۆشیالیســتی"
 تــازە ســوپایەکی زۆر ڕەوانــەی ئەفغانســتان بــکات

.و ئــەو واڵتــە داگیربــکات
کۆنەپەرســتی واڵتانــی  و  ئەمریــکا  زوو   هــەر 
پڕچەککــردن بــۆ  خۆیــان  کەوتنــە   ناوچەکــە 
ئاینیــی بزوتنــەوەی  چەندیــن  پشــتیوانی   و 
بــۆ ئــازادی و دژە مۆدێرنیــزم   کۆنەپەرســتی دژە 
 بەرەنگاربوونــەوەی پەلکێشــانی )یەکێتــی ســۆڤێت(
کۆمــاری ڕووخاندنــی  و  ناوەڕاســت  ئاســیای   بــۆ 
الدن بــن  ئوســامە  "سۆسیالســتی".   ئەفغانســتانی 
ئەفغانــەکان عــەرەب  لەســەرکردە  بــوو   یەکێــک 
ــە ویایەتــە  کــە ڕاســتەوخۆ پــارە و چەکوچۆڵــی ل
وەردەگــرت ســعودیە  و  ئەمریــکا  .یەکگرتوەکانــی 
لەســاڵی ســۆڤێت  ئابــووری  بنبەســتی   دوای 
ــە ــانەوەی ل ــۆڤیەت کش ــووری س ــوپای س  )١٩٨٩( س
 ئەفغانســتان ڕاگەیانــد و دوبــارە ئــەو وواڵتــە،
 کەوتەوەبــەر ڕەحمەتــی شــەڕی ناوخــۆ و هاتنــی
لــە تونــدڕەو.  ئیســامی  گرووپــی    بەلێشــاوی 
 کۆتایــدا بزووتنــەوەی تاڵیبــان  لەواڵتی پاکســتان
 درووســت بــوو بەسپۆنســەری ئەمریکیــەکان و ســاڵی
 )١٩٩٦( دەســەاڵتیان گــرت بەســەر تــەواوی خاکــی

.ئەفغانســتاندا

ــی دەســەاڵتدار هاوشــێوەی داعــش کەوتــە  تاڵیبان
 ڕوخانــی شــوێنەوارە دێرنــەکان و دەســت پەڕاندنــی
ئەفغانــی ژنانــی  ســەرپەڕاندنی  و   هاواڵتیــان 
بــە ئەفغانســتان  کردنــی  و  زۆر  کوشــتوبڕێکی   و 
 مۆڵگــەی پــەروەردە و ڕاهێنانــی گروپــە ئیســامیە
)ئەلقاعیــدە( وەک  ترۆریســتەکانی  و   تونــدڕەو 
هەڵســا ٢٠٠١(دا  ســێپتێمبەری  ی   ١١( لــە   کــە 
تــاالری هــەردوو  و  ترۆریســتەکەی   بــەکارە 
لــە جیهانــی(  بازرگانــی  )ســەنتەری   هەوربــڕی 
 شــاری )نیۆیــۆرک( ڕوخانــد، و بیانــووی دایەدەســت
 ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا تا بەناوی تۆڵەســەندنەوە
"دیموکراســی" دامەزراندنــی  و  )ئەلقاعیــدە(   لــە 
 هێــرش بکاتەســەر ئــەو واڵتــە و داگیــری بــکات
خــۆی ســتڕاتیژیەکانی  بەرژەوەنــدە  پێنــاو   لــە 
ناوەڕۆکــی بەهەمــان  و  گەنــدەڵ  دەســەاڵتێکی   و 

دابمەزرێنێــت ئیســامیەوە  .کۆنەپەرســتانەی 
 ئێســتا بیســت ســاڵ تێپــەڕی کــردوە لەڕاونانــی
خەرجکردنــی و  )ئەلقاعیــدە(،  و   تاڵیبــان 
 پارەوپولێکــی خەیاڵــی کــە زیاتــر لــە دوو تریلیــۆن
بــەاڵم لــە ئەفغانســتان،  بــوو   دۆالری ئەمریکــی 
 خەڵکــی زەحمەتکێــش و ئازادیخــوازی ئەفغانســتان
 لەو بیســت ســاڵەدا بەشــیان بێکاری و برســیەتی و
 بێمافــی بــوو، هــەر ئــەم بارودۆخــەش یارمەتیــدەر
 بــوو کــە جارێکــی تــر بزوتنــەوەی تاڵیبــان بــە
 دژایەتــی ســوپای داگیرکــەری ئەمریــکا و واڵتانــی
بــە ناچــار  ئــەوان  بتوانێــت  ناتــۆ(   )پەیمانــی 
واڵتــە. لــەو  بــکات  چوونــەدەرەوە  و   پاشەکشــە 
 هەربۆیــە ســاڵی )٢٠٢٠( واڵتــە یەکگرتووەکانــی
ســتراتیژی ڕێکەوتنــی  بــوو  ناچــار   ئەمریــکا 
دووبــارە و  بــکات  ئیمــزا  تاڵیبــان   لەگــەڵ 
 ســینارێوی ســااڵنی ڕابــردووی دووبــارە بکاتــەوە بــۆ
 بەدەسەاڵتگەیشــتنەوەی تاڵیبــان. واتــا مەبەســتی
 ئەمریــکا نــە "دیموکراســی" و نــە خۆشــگوزەرانی

 بــوو بــۆ خەڵکــی ئــەو واڵتــە بەڵکــو هێنانــەدی
 بەرژەوەندیەکانــی خــۆی بــوو لــەو واڵتــە بــەدژی
کــە ڕووســیا  و  چیــن  جیهانــی  زلهێــزی   هــەردوو 
 تیایــدا شکســتی هێنــا و بەبەرچــاوی هەمــوو دنیــا
بەخــۆی شــەرعیەت  نەتەوەیەکگرتوەکانیشــەوە   و 
 ئــەدا ڕێکەوتــن لەگــەڵ گروپــە تیرۆریســتەکاندا
گەیشــتە بــۆ  بــکات  بــۆ  کارئاســانیان  و   بــکات 

.دەســەاڵت
مێژووییــەی تێکشــانە  ئــەم  دوای  ئێســتا   ئیتــر 
 ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی لــە ئەفغانســاتان،
ــی ــیا و وواڵتان ــن و ڕووس ــۆرەی چی ــر ن ــی ت  جارێک
بەمشــێوەیە بخــۆن.  "کێکەکــە"  لــە   دیکەیــە 
سیاســی لەجوگرافیــای  واڵتــە  ئــەو   جێگەڕێگــەی 
 ناوچەکــەدا، ئــەو واڵتــەی خســتۆتە نــاو بەرداشــتی

.زلهێزەکانــەوە
ناوەڕاستی ئابی ٢٠

بابان ئەنوەرمامەڵە بە پڕۆگرامەکانی خوێندن و جلوبەرگەوە وەک نموونە

هاوژین مەحمود

میهرەبــان،  کەســایەتییەکی  کوڕۆنــا،  پەتــای 
ئــارام و پــڕ لــە ئینســانییەتی لــێ ســەندین. ســێ 
شــەممە )٢٤-٨-٢٠٢١( مامۆســتا عەزیــز، )عەزیــز 
محمــەد عەبــدواڵ( بــۆ دوواجــار چاوەکانــی لێکنــا 
ــەوە. ــەورەی خســتە دڵمان ــووڵ و گ ــی ق و خەمێک

خەباتکارێکــی  هەشــتاکانەوە  لــە  هــەر  ئــەو 
ــی  ــە ئیســتیبداد و تاوانەکان ماندوونەناســی دژ ب
ڕژێمــی بەعــس بــوو. لە ســەرەتای نەوەتەکانیشــدا 
دامەزرێنەرانــی  لــە  و  شــۆراکان  هەڵســوڕاوی 
هەروەهــا  بــوو.  عەربــەت(  شــوراکانی  )بنکــەی 
بێــکاران  )یەکێتــی  ڕێکخــراوی  هەڵســوڕاوێکی 
لقــی  دامەزرێنەرانــی  لــە  و  کوردســتان(  لــە 
ــوو.  ــراوە کرێکارییــە ب ــی ئــەو ڕێکخ دەربەندیخان
ئــەو لەنــاو کــۆڕ و کۆمــەڵ و حزب و ڕێکخراوەکانی 
بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتیدا درێــژەی بــە خەباتــی 
ــە  ــتنی ب ــەری و گەیش ــی پەناب ــا ژیان ــداوە ت خۆی

ئەڵمانیــا.
کوردســتان،  بــۆ  گەڕانەوەشــی  دوای 
خۆپێشــاندان  ئامــادەی  هەمیشــە  ڕووخســارێکی 
عێــڕاق  کوردســتانی  ناڕەزایەتییەکانــی  و 
زانکــۆ  مامۆســتایەکی  وەک  بەتایبــەت  بــووە، 
هەمیشــە لەنــاو ناڕەزایەتییەکانــی مامۆســتایان 
لــە  و خوێندکارانــدا ڕۆڵــی بەرچــاوی هەبــووە 

وەڕێخســتنیاندا. و  ڕێکخســتن 
پــڕۆژەی  خــاوەن  دوواییشــدا  ســااڵنەی  لــەم 

وە  بــوو،  جەماوەرییانــە  هــەرەوەزی  کاری 
یەکگرتووکــردن  بــۆ  دەکــرد  خەباتــی  لێبڕاوانــە 
و بەرجەســتەکردنەوەی ئیــرادەی ئــەو جەمــاوەرە 
هەروەزییەکانــدا. ڕێکخــراوە  لــە  زەحمەتکێشــە 
ســەراپا ژیانــی )مامۆســتا عەزیــز( ڕەنگدانــەوەی 
هیوایەکــی بەهێــز و ئیرادەیەکــی پۆاڵییــن بــوو بــۆ 
خەبــات لەپێنــاو یەکســانی و ئــازادی و دنیایەکــی 

باشــتردا.
بەبۆنــەی مەرگــی هاوڕێمــان )مامۆســتا عەزیــز(ەوە 
پرســە و سەرەخۆشــی خۆمــان ئاڕاســتەی ئەندامانــی 
خانەوادەکــەی، هاوڕێیــان و دۆســتانی دەکەیــن و 

بەشــداری خــەم و پەژارەیانیــن.
ــزە و هــەر  ــەرز و بەڕێ ــز( ب ــادی )مامۆســتا عەزی ی

بەزیندوویــی دەمێنێتــەوە
دەستەی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی ڕەوت 

٢٥-٨-٢٠٢١

بەبۆنەی مەرگی ناوەختی 
هاوڕێی خۆشەویست 

مامۆستا عەزیز

ــۆ هــەر  قوتابخانەیــەک )1000 قوتابــی( هەبێــت، ب
کتێبەکانــی فرۆشــتنەوەی  لــە  تەنهــا   قوتابییەکیــش 
ــۆی گشــتی ــکات، ک ــج ب ــدا )100 دۆالر( قازان  خوێندن
دەگاتــە بــوارەدا  لــەم  قوتابخانەیــە  ئــەو   قازانجــی 
 )100000 دۆالر، واتــە 10 دەفتــەر دۆالر( تەنهــا

.بــۆ یــەک ســاڵی خوێنــدن

 لــە ڕاســتیدا ئەمــە تااڵنکردنێکــی ئاشــکرای گیرفانــی
بــە فریودانیــان  ســەرباری  کــە   هاواڵتیانــە، 
ــە ڕووی داراییشــەوە ــەت، ل ــی تایب ــی خوێندن  وەهمەکان

.دەیانڕووتێننــەوە

ــەم ــی ئ ــە ناوەڕۆک ــوودا باســێک ل ــە بەشــەکانی داهات  ل
 پڕۆگرامانــە دەکەیــن و ئــەو پرســە دەوروژێنیــن کــە
ــە ــەم قوتابخانان ــی ئ ــە بەکارهێنراوەکان ــا پڕۆگرام  ئای
 ناوەڕۆکێکــی بەکەڵــک و جیاوازتــر لــە قوتانخانەکانــی
 تــر پەیــڕەو دەکــەن؟ یاخــود تەنهــا جوینــەوەی ئایدیــا
ئەجێنــدای لــە  بــاس  دواتریــش   کۆنەخوازەکانــە. 
 هەندێــک لــەو قوتابخانانــە دەکەیــن کــە نــاو نــراون

.نێودەوڵەتــی

کۆتایی ئابی ٢٠٢١

ســە رە ڕای شــانۆگەری گاڵتە جاڕانــەی هە ڵبژاردنــی پە رلە مانــی لــە  تە واویــی واڵتانــی جیهانــدا، بــە اڵم هیــچ 
ــد  ــە  خــۆی كاندی ــە و كە ســە ی ك ــاوا، ئ ــی و ڕۆژئ ــی ئەوروپ ــە واڵتان ــی ل ــدا، بە تایبە ت ــک واڵت ــە هەندێ ــت ل نەبێ
دە كات، یــان ئــە و حزبــە ی بە شــدار دە بێــت لــە  هە ڵبژاردنە كانــدا، بــە  پرۆژە یە كــە وە  بە شــدار دە بــێ، و  چە نــد 
بە ڵێنێــک دە دات، وە ك زیــاد كردنــی موچــە  و باشــترکردنی خزمەتگوزاریــەکان بەگشــتی و بــە تایبەتیــش لــە 

كە رتــی تە ندروســتی و خوێنــدن و دابینکردنــی هە لــی كار و، ... هتــد.

ئــەوەی ئــەم هەڵبژاردنــە پێشــوەختەی عێڕاقــی پێدەناســرێتەوە، بەتایبــەت لــە کوردســتاندا، هەتــا ئــەو وادە و 
بەڵێنــە درۆیینانــەی کەمپینــی هەڵبژاردنــی پەرلەمانیــش نیــە.

ئەگــەر ســااڵنی ڕابــردوو لــە هەڵبژاردنەکانــدا ئــەو زمانلوسیـــیەیان هەبووبێــت بــۆ وادەی درۆیـــینەی دابینکردنــی 
هەلــی کار و پێشکەشــکردنی خزمەتگــوزاری، ئــەوا لــە ئێســتادا و لــەم هەڵبژاردنــەدا، کــە ئــەو وادە درۆیـــینانە 
هەمــووی کەشــف بــوون و لــە جیاتــی هەلــی کار بێــکاری چەندیــن بەرابــەر زیــادی کــردووە، وە لــە جیاتــی 
دابینکردنــی خزمەتگــوزاری ڕۆژبــەڕۆژ خزمەتگوزاریــەکان کەمبوونەتــەوە و دراون بەکەرتــی تایبــەت و نرخەکانیــان 
ــی  ــی بەرفراوان ــەڕووی ناڕەزایەتیەک ــە ڕووب ــتکردووە، هەربۆی ــاوەر دروس ــانی جەم ــەر ش ــۆ س ــی زۆری ب بارگرانیەک

ــاوەر بوونەتــەوە. جەم

هەرچەنــدە بــە وروژاندنــی هەســت و نەســتی نەتەوەیــی دەیانەوێــت خــۆڵ بکەنــە چــاوی خەڵکــی و ئــارام ڕایانگــرن 
تــا هەڵبــژاردن تێدەپەڕێــت، بــەاڵم کاتێــک ناڕەزایەتیەکانــی جەمــاوەری وەتەنگهاتــوو بەڕوویانــدا دەتەقێتــەوە، 
ڕووی ڕاســتەقینەی خۆیــان دەردەخــەن و ناچــارن بــۆ نمونــە تەقــە لــە  هە ژارانــی خانــووە  بــێ تاپــۆكان بكــە ن، یــا 
لیژنــە ی ئە منــی و ســیخوری دروســت بكــە ن لــە ناوەندەکانــی کار بە ســە ر کارمەنــد و کرێکارانــەوە بــۆ ڕێگرتــن لــە 
خســتنەڕووی خواســتەکان و ناڕەزایەتیەکانیــان، جــا لــەم بارودۆخەدایــە کــە بانگەشــە و شــتی گاڵتەجــاری وەک 
ڕیکامکردنــی هەنــدێ لــە پەرلەمانتارانــی پێشــوو بــۆ هاوســەرەکانیان و فتوادانــی هەنــدێ لــە کاندیــدی حزبــەکان 

دەبیســتی و دەبینــی.

ــیە كان  ــە ، پێشــوەخت كورس ــینارۆیە كی گاڵتە جاڕی ــە  س ــە م هە ڵبژاردن ــە ئ ــێ ک ــێ دە ڵ ــان پ ــە ش ئەوەم ــو ئە مان هە م
دابــە ش كــراون، بەشــداری هەڵبــژاردن دەنگدانــە بــە زەوتکردنــی ئیــرادەی ئازادانــەی خــۆت و دانــی ســەاڵحیەتە بــە 
پەرلەمانتارێــک کــە دوای هەڵبــژاردن بــە واســتەش نایدۆزیتــەوە، لێــرەوە تــۆی دە نگــدە ر بێجگــە لــە  وەرە قە یە كــی 
ســوتاو هیچــی تــر نابیــت، بۆیــە  ڕێگــەی دروســت و لەدەســتنەدانی ئیــرادە دە نگنــەدان و بایکۆتکردنــی ئــەم 
و  کۆمەاڵیەتــی  بەرفراوانــی  بزوتنەوەیەکــی  بۆتــە  لــەم هەڵبژاردنــەدا  و  ئێســتادا  لــە  کــە  گاڵتەجاڕیەیــە، 
خۆڕســكانە، کــە لەســەرمان  پێویســتە ڕێكخــراوی بكە یــن و لەبەرامبــەر پەرلەمانــی کارتۆنیــدا بەرجەســتەی 
بکەینــەوە و دە ســە اڵت بگە ڕێنینــە وە  بۆدە ســتی خە ڵكــی نــاڕازی و كرێــكار و زە حمە تكێشــی ئــە م هە رێمــە ، کــە هــەر 

ــیە. ئــەم ڕێگەیەشــە ڕێگــەی ڕزگاربــوون لەدەســت ئــەم دەســەاڵتە دژە جەماوەریـ

سێپتێمبەری ٢٠٢١

نەوزاد بابان
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جیــا لــەوەی ئەمریــکا چــۆن باســی کشــانەوەکەی 
ــن  ــتتر بڵێی ــا دروس ــتان، ی ــە ئەفغانس ــۆی دەکا ل خ
ــدی  ــا پەیوەن ــە تەنی ــە گوای ــەوێ، ک شکســتەکەی ل
هەیــە بــە دەربــاز بــوون لــە جەنگێکی درێــژ خایەنی 
خوێنــاوی و بەهەدەردانــی هەزینەیەکــی زۆر، بــەاڵم 
ناکــرێ ئــەوە لەبەرچــاو نەگریــن کــە هــەر ئــەم 
کشــانەوەیە لــە ناواخنــی خۆیــدا سەرئێشــەکی زۆر، 
ــە  ــکا ل ــاری ئەمری ــۆ ســێ واڵتــی نەی النــی کــەم، ب
ــڕان(،  ناوچەکــە دروســت دەکا )چیــن، ڕوســیا و ئێ
بەجۆرێــک ناچاریــان دەکا بەگرتنــە بەری ڕێبازێکی 
ــد  ــی تون ــەڵ هێزێک ــوکەوت لەگ ــۆ هەڵس ــەت ب تایب
ڕەوی ئیســامی خــاوەن ئایدیۆلۆجیایەکــی دامــەزراو 
لەســەر بنەمــای پشــتگیری بزوتنــەوە )جیهادیــە( 
واتــە  هەبــن.  دنیــا  هەرکــوێ  لــە  ئیســامیەکان 
ئەمریــکا ئــەو دەورانــەی کــە جۆرێــک لــە )ئارامــی( 
بەهــۆی بوونیــەوە لــە ئەفغانســتان پێکهێنابــوو، 

ــا. کۆتایــی پێهێن

لــە  جۆرێــک  چیــن  بــۆ  ئەمریــکا  بڕیــارەی  ئــەم 
دووبــارە  مەترســی  لــە  بــوو  پێــوە  دڵەڕاوکــێ 
)شــینجیانگ(  هەرێمــی  لــە  ئــاژاوە  بوونــەوەی 
بەهــۆی ئــەو پەیوەندیــە مێژوویــە کۆنــەی نێــوان 
تالیبــان و ئــەو هێــزە ئیســامیانەی لــەوێ بەرگــری 
لــە مافــی چارەنوســی کەمایەتــی )ئەیگــۆر( دەکــەن 
هــەر  تورکســتانی()1(.  ئیســامی  )حزبــی  وەک 
مۆرکردنــی  لــە  کــرد  دەستپێشــخەری  چیــن  بۆیــە 
پەیماننامەیــەک لەگــەڵ تالیبــان کــە هیــچ الیــەک 
دەســت وەرنــەدا لــە کاروبــاری ناوخۆیــی الیەنەکــەی 
تــر. ئــەوە جگــە لــە بەرژەوەندیــە ئابوریەکانــی 
چیــن لــەو ناوچەیــە کــە ڕەنگــە بەهــۆی هاتنــی 
باســە  شــایانی  مەترســیەوە،  بکەونــە  تالیبــان 
بــە  ســنورێک  چینــدا  و  ئەفغانســتان  لەنێــوان 

هەیــە. کیلۆمەتــر   )٧٤( درێژایــی 

کشــانەوەی  لــە  ڕەخنــەی  ئاشــکرا  بــە  ڕوســیا 
تێکدانــی  بــۆ  هۆکارێــک  وەک  و  گــرت  ئەمریــکا 
لەقەڵەمــدا،  ناوچەکــەی  نەتەوەیــی  ئاسایشــی 
مانۆڕێکــی  بــە  دەســتیکرد  ڕێڕەوشــدا  لــەو 
هــەردووک  ســوپای  لەگــەڵ  گــەورە  ســەربازی 
و  )تاجیکســتان  ئەفغانســتان  دراوســێی  واڵتــی 
دوو  ئــەو  ســنورەکانی  نزیــک  لــە  ئۆزبەگســتان( 
واڵتــە بــە ئەفغانســتانەوە، ئەمــەش لەکاتێکــدا 
ــە  ــی ئەفغانســتان ل و لەســەروبەندی کۆنترۆلکردن
الیــەن تالیبانــەوە، پێشــتریش شــاندێکی ئەوانــی 
جیالــەوەش  مۆســکۆ،  بــۆ  کردبــوو  بانگهێشــت 
بەشــداریکرد لــە کۆنگرەیەکــدا لەگــەڵ ئەمریــکا و 
ــەری هەلوێســتێک  ــە ب ــۆ گرتن ــن و پاکســتان ب چی
پێشــهاتێکی  هــەر  ئەگــەری  لــە  یکدەنگیــەک  و 
کــە  بچــێ  بیــر  ئەوەشــمان  نابــێ  نەخــوازراو. 
ڕوســیا لــە هەوڵــی پێکهێنانــی بەرەیــەک دایــە 
لەنێــوان کەمایەتــی تاجیــک وئۆزبــەک و تەیافــەی 
)هــەزارەی شــیعە مەزهــەب( بــە هەماهەنگی لەگەڵ 
لــە کاتــی  بــۆ ڕوبەڕوبونــەوەی تالیبــان  ئێــران 
گرتنەبــەری سیاســەتێکی دژ بەبەرژەوەنــدی ئــەوان 
بــە گێچەڵــە  و هەوڵــی دەرگیرکردنــی تالیبــان 
مەترســی  لەوانــەش  جگــە  ناوخۆیەکانیــەوە، 
تونــدڕەوە  بزوتنــەوە  ســەرهەڵدانەوەی  دووبــارە 
ــە  ئیســامیەکانی هەرێمــی چیچــان هۆکارێکــی کەی

بــۆ ئــەو دڵەڕاوکێیــەی ڕوســیا.

ئەگەرچــی ئێــران بەکشــانەوەی هێزەکانــی ئەمریــکا 
ڕۆژهەاڵتەکــەی  ســنورە  لــە  ناتــۆ  پەیمانــی  و 
مایــەی خۆشــحاڵی بــۆی، بــەاڵم  دەکــرێ بڵێیــن 
لــە هەمــان کاتــدا تووشــی جۆرێــک لــە شــۆکی 

کــرد، ئەویــش بەهــۆی ئــەو ئاڵوگــۆڕە خێــرا و کتــو 
ــی،  ــان توان ــدا وتالیب ــە ئەفغانســتان ڕوی ــڕەی ل پ
بــەر لــە کاتــی کشــانەوەی یەکجــاری ئەمریــکا)2(، 
غەنــی  وئەشــرەف  کابــول  نــاو  بچێتــە  زوو  زۆر 
ســەرۆکی ئــەو وواڵتــە دەرپەڕێنــێ! چونکــە ئێــران 
ــتکردنی  ــەرگەرمی دەستاودەس ــەروبەندەدا س ــەو س ل
دەســەاڵت بــوو لــە نێــوان هەردوک ســەرۆک کۆمارداو 
و نەپەرژابــووە ئــەوەی خــۆی ئامــادە بــکا بــۆ ئــەم 
ئاڵوگــۆڕە کتوپــڕە! ئــەو پێشــتر پانێکــی داڕشــتبوو 
کــە هــەردوک لیــوای )فاطميــون( کــە لــە ئەفغانــە 
شــیعەکان پێکــی هێنــاوە و لیــوای )ســيد الشــهداء( 
ــێنێتەوە  ــوریا بکش ــە س ــن ل ــیعەی عێڕاق ــە ش ــە ل ک
بــەرەو ســنورەکانی ئەفغانســتان لــە ئەگــەری هــەر 
ڕوداوێکــی نەخــوازراو بەتایبــەت لەگــەڵ کەمایەتــی 
)هــەزارە(ی شــیعە کــە لەســەدا نــۆزدەی دانیشــتوانی 
ئەفغانســتان پێکدێنــن. ئەمــە جگــە لــە کێشــەی 
لــە  زوربەیــان  کــە  ئێــران  بلوجســتانی  ناوچــەی 

)مەزهەبــی ســوننەن(.

ــد  ــەی زەرەرمەن ــەو واڵتان ــە ل هیندســتانیش یەکێک
دەبــن لــەو کشــانەوەیە چونکــە نەیــارە مێژوویەکــەی 
کــە پاکســتانە لــە ڕێــگای دەزگا ئەمنیەکانیــەوە بــە 

ســەرەکیترین پێکهێنــەران و سەرپەرشــتیارکەرانی 
و  دەکــرێ  هەژمــار  تالیبانــە  بزوتنــەوەی  ئــەم 
مەترســی دامەزراندنــی ئیمارەتێکــی ئیســامی لەوێ 
بــە موســڵمانانی  بێشــک هێــز و توانایــەک دەدا 
ــی  ــی مێژووی ــە گرفتێک ــەی ک ــەو هەرێم ــمیر، ئ کەش
بــووە بــۆ هیندســتان هــەر لــەو ڕۆژەی ئــەم دوو 
ســاڵی  ئۆگۆســتی  لــە  جیابونــەوە  لێــک  واڵتــە 

.)١٩٧٤(

بەنزیــک  زۆر  خــۆی  ئەگەرچــی  پاکســتانیش، 
دەزانــی لــە بزوتنــەوەی تالیبــان، بــەاڵم مەترســی 
بەهێزبوونــی )تالیبانــی پاکســتان()3( بــە ئیلهــام 
وەرگرتــن لــە هاوتــا ئەفغانیەکــەی دەکــرێ دەردی 

ــش. ــە پێ ــۆ بهێنێت ــەریەکی ب س

بڕیــار بــوو، بەگوێــرەی ڕێککەوتننامــەی دۆحــە، 
دەوڵەتــی ئەفغانســتان بەســەرۆکایەتی ئەشــرەف 
غەنــی لەگــەڵ تالیبان بکەونە گفتوگۆ بەمەبەســتی 
ڕێککەوتــن لەســەر قۆناغێکــی کاتــی و پێکهێنانــی 
)دەوڵەتێکــی یەکگرتــوی نیشــتمانی(، بــەاڵم ئــەو 
دەستپێشــخەریەی تالیبــان بــۆ دەستبەســەرداگرتنی 
ئەفغانســتان بــەو مەبەســتە بــوو کــە هەمــوو شــکێک 
بڕیارێکــی  بــە  تالیبــان  لــەوەی  بڕەوێنێتــەوە 

ــە ســەرکار! ــی هاتۆت ئەمریک

ئەمریــکا بــەو کشــانەوەی لــە ئەفغانســتان لەالیەک 
ــەی  ــگای ڕەخن ــووە جێ ــەلماند و ب شکســتی خــۆی س
تونــدی هاوپەیمانەکانــی، بــەاڵم لــە الیەکی ترەوە 
تۆپێکــی ئاگرینــی فڕێدایــە ناوچەکــە بەمەبەســتی 
ســوتاندنی دەســت و پەنجــەی نەیارەکانــی هەروەها 

وەشــاندنی گورزێکــی سیاســی ئابــوری لــێ یــان.

بکرێتەســەر  فۆکۆســی  پێوســتە  لێــرەدا  ئــەوی 
و  ئەمریــکا  سیاســەتەکانی  ڕوونتربێتــەوە،  و 
هاوپەیمانەکانیەتــی کــە هیــچ کات و لــە هیــچ 
کــوێ ئــەم دنیایــە بــە مەبســتی ئارامــی و ئاســایش 
و خۆژبژێــوی ئــەو واڵتانــە نەبــووە کــە بەجۆرێــک 
و  عێــڕاق  وەک  کــردون  داگیــری  جــۆرەکان  لــە 
هەژمونــی  ژێــر  خســتونیەتە  یــا  ئەفغانســتان، 
خۆیــەوە، وەک واڵتانــی میســر و ئــوردن و مەغریــب 
و ... ئەوەتــا یــا دەســەاڵتێکی تایفــی ئیســامی 
و قەومــی وەک عێڕاقــی تیــادا بەرقــەرار کــردوە 

یــا دڕندەیەکــی وەک تالیبانــی نیشــتەجێ کــردوە 
تیایــدا وەیــا دیکتاتۆرێکــی وەک عەبدولفەتــاح 

سیســی میســر.

ژنانــی  و  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  جەمــاوەری 
ئــەو  پێشــکەوتوخوازی  بــەرەی  و  ئازادیخــواز 
واڵتانــە پێویســتە ئــەو ڕاســتیە بزانــن کــە ئــەم 
دوو بــەرە کۆنەپەرســتە، چ ئەمریــکا و دەوڵەتــە 
هاوپەیمانەکانی بە دەوڵەتە نەیارەکانیشــیانەوە، 
لەگــەڵ تالیبــان، چ لــە شــەڕ و کوشــتاریاندا و چ 
لــە ئاشــتیاندا جگــە لــە ماڵوێرانــی بــۆ خەڵکــی 
ناکــرێ  واڵتانــە  ئــەو  زەحمەتکێشــی  و  کرێــکار 
هەربۆیــە  لێبکــرێ،  تریــان  هیچــی  چاوەڕێــی 
خەباتــی  یەکڕیــزی  بــە  دەبــێ  لەبەرامبــەردا 
و  بکەنــەوە  پوچــەڵ  سیاســەتانە  ئــەم  خۆیــان 
ــەی  ــە کای ــەوە بوەســتن بەمەبەســتی هێنان بەڕویان
دەســەاڵتی شۆڕشــگێرانەی خۆیــان بــەرەو پێکهێنانی 
کۆمەڵگایەکی ئاســودە و ئازاد و یەکســان.  دواجار 
ئــەو ئاگــرەی بــۆ یەکترهەڵیــان ئایســاندوە تەنیــا 

بەرۆکــی خۆیــان بگرێتــەوە.

٣١ \ ٨ \ ٢٠٢١
تورکســتانی،  ئیســامی  حزبــی   .1
لەنێــو  چەکــدارە  جوداخــوازی  ڕێکخراوێکــی 
لــە باکــوری ڕۆژئــاوای چیــن داوای  ئیگۆرەکانــدا 
پێکهێنانــی دەوڵەتێکــی ئیســامی دەکا لــە هەرێمــی 

ویکیبیدیــا(.  ( شــینجیانگ. 

ئەمریــکا شــەوی ٣٠ \ ٣١ ی ئۆگەســتی   .2
٢٠٢١ کاتژمێــر ١٢ ی شــەو پەیمانــی خــۆی لەگــەڵ 
ــەو  ــا و دوا ســەربازی خــۆی ل ــان بەجــێ هێن تالیب

کشــاندەوە. وواڵتــە 

ــتانیە  ــدڕەوی پاکس ــی تون بزوتنەوەیەک  .3
یاســاکانی  تــەواوی  پیادەکردنــی  ئامانجەکــەی 
هەوڵــی  و  وواڵتــە  لــەو  ئیســامە  شــەریعەتی 
وەدەرنانــی هێزەکانــی پەیماننامــەی ) ناتۆ(یــە، 
ڕوبەروبونــەوەی  چەندیــن  مەبەســتەش  ئــەو  بــۆ 
ســەربازی لەنێــوان ســوپای پاکســتان و ئەوانــدا 

ڕویــداوە.

عەبدواڵ ساڵح

 )G7( گروپــی   )٢٥-٨-٢٠٢١( چوارشــەممە؛ 
کۆبوونەوەیــان هەبــوو، هەروەکــو لــەم لینکــەی 
لــە  داوایــان  ئــەوان  دەیبینــن،  خــوارەوە 
دەســەاڵتدارانی ئێســتای ئەفگانســتان کــردووە 
کــە "دەبــێ ئەفگانســتان بپارێــزن لــەوەی ببێتــە 
مۆڵگــەی تیرۆریــزم"!! زیــاد لــەوەش داوایــان 
ــت  ــت دەبێ ــەی دروس ــەم حکومەت ــە ئ ــردووە ک ک
ــە  ــەبارەت ب ــدات س ــدی خــۆی نیشــان ب "پابەن
یاســا نێودەوڵەتیەکانــی مافــی مــرۆڤ، ئــەم 
مافانانــە پارێــزراو بێــت بــۆ گشــت هاواڵتیانــی 
ئەفگانســتان بــە تایبەتــی ژنــان و منــدااڵن 

.!!"

ــە  ــێ ئەگــەر کەســێکی هۆشــیار ل ــۆ دەب زۆر نام
ئێســتای دونیــادا ، داوا لــە هێــزە زاڵبووەکانــی 
زلهێــزەکان،   ، جیهانــی  سیاســەتی  نێــو 
دەســەاڵتدارە نیشــتیمانیەکان بــکات کــە دەبــێ 
لــە سیاســەت کردنــدا "ئەخــاق" هەبێــت! ئــەوان 
خۆیــان بزەیەکــت بــۆ دەکــەن و پێــت دەڵێــن 
نێــو  خۆزگەخوازێکیتــری  خەونبینەرێکتــر، 

عــەوام.

ســەردەمە؛  ئــەم  هۆشــیاری  مرۆڤــی  گرفتــی 
ــە لــە  ــە هــەر کوێیەکــی جیهــان بێــت، ئەوەی ل
گــەڵ مرۆڤــە هۆشــیارەکانیتری دونیــا تۆڕێکــی 
جیهانــی نیــە لــە ڕووی ڕێکخســتنی سیاســیەوە 
ــان  ــا بی ــدا، ت ــرێ ب ــەوە گ ــە یەک ــان ب هەمووی
کات بە یەك هێزی سیاســی کاریگەر، چەشــنی 
ســەردەمی  نەتەوەییەکانــی  نێــو  ڕێکخــراوە 
مارکــس و هەندێــك لــە هەوڵەکانــی ســەرەتای 
بەرەنــگاری  لەوێــوە  تــا  بیســت،  ســەدەی 
و  "نامرۆڤبــوون  زاڵــەی  هەژموونــە  ئــەم 
بەدئەخاقیــەی" سیاســەتی جیهانــی ببنــەوە، 
هــەر چ نەبــێ هــاواری ڕیســوا کــردن هەراســانی 
ئــەم توێــژە زاڵــە بــکات و ئارامــی لــێ ببڕێــت.

"بــێ  بەرامبــەر  لــە  هیــچ  ئەمــڕۆ  ڕاســتە 

چونکــە  ناکــرێ؛  سیاســەتدا  لــە  ئەخاقــی" 
هێــزی بەشــی هۆشــیاری کۆمەڵگەکانــی جیهــان 
ــا،  ــەری دونی ــە لەسەرتاس ــادە نی ــە، ئام پەرش
بــەاڵم گرنگیشــە تەنانــەت ئەگــەر بــۆ "تۆمــار" 
دەرفەتــت  هەرکوێیــەك  لــە  بێــت  مێــژووش 
بــوو لــە ئاســتی توانــای خــۆت ببــە بەشــێك 
ــی  ــی نرخ ــا کردن ــێ بەه ــردن ب ــوك " ک ــە "س ل
مۆراڵــی ئــەم ســەرکردانەو سیاســەتی دەرەوەی 
لــە  چەوســانەوەت  چونکــە  وواڵتەکانیــان، 
ئاســتی لۆکەڵــدا ئــەوان پاڵپشــتی دەکــەن!

ناواخنــی  لەســەر  پــەردە  دەبــێ 
هەڵخەڵەتێنەرانــەی ئــەوان البــدرێ، دەبــێ 
نێوچەوانیــان بــە تفێکــی ڕەســەنی ئەفگانــی 
ســواخ بدرێــت، ئاخــر ئێوە خۆتان ئەفگانســتان 
دەکەنــە دیــاری بــۆ تیرۆریــزم و ئینجــا داوا 
لــە دەســەاڵتەکەیان دەکــەن نەیکەنــە هێانــەی 

تیرۆریــزم!

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

G7 leaders urge Afghan par-
 ties to establish an inclusive
govt - World News )india-
)today.in

پاشماوەی 

ڕزگار عومەر لەمــاف و ئازادییەکانــی ژنــان  و یەکســانیان، وەیــا 
مافــی توێــژە چەوســاوە پەراوێزکــراوەکان بــکات. ئەمــە 
ــۆ ســەر کۆمۆنیســتەکان و  ســەرەڕای هێرشــی بــەردەوام ب
سۆشیالیســتەکان و شۆڕشــگێران و ژنانــی ڕزگاریخــواز و 

خەباتەکەیــان.

فەرمانــڕەوای  دەســەاڵتی  ڕەواڵیــش،  بەهەمــان  هــەر 
ــە میلیشــیا  ــتان و حزب ــە کوردس ــورد ل ــی ک ــورژوا قەوم ب
ــۆ  ــاوەردا، خــۆی ب داســەپاوەکانی بەســەر ئەســتۆی جەم
ــەرکوتگەری  ــە س ــش ب ــادە دەکات، ئەوی ــژاردن ئام هەڵب
پێنەدانــی  وە  تــوڕە،  و  ڕاپەڕیــوو  جەمــاوەری 
ماموســتایانی  و  فەرمانبــەران  و  کریــکاران  موچــەی 
ــی کوردســتان، و  ــە هەرێم ــەزراوەی کەرتــی گشــتی ل دام
پەیوەســتکردنەوەی ئــەم بابەتــە بــە یەکاکردنــەوەی 

ناوەنــدی. حکومەتــی  و  خــۆی  نێــوان  ناکۆکیەکانــی 

ئەمــە و لــە کاتێکیشــدا ئامادەکاریــەکان بەڕێــوە دەچێــت 
زەمینــەی  لەســەر  ڕژێمــە  ئــەم  کــە  هەڵبــژاردن،  بــۆ 
قەیرانێکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ئاڵــۆزکاو ڕاوەســتاوە 
قســەی  چەوســاوە  و  زەحمەتکێــش  جەمــاوەری  کــە 
خــۆی بەڕوویــدا کــردووە و دەســتی داوەتــە ڕاپەڕیــن 
تــا ڕزگاری بێــت لێــی. ســەرباری هەمــوو ئەمانــەش، 
ناوجەرگــەی  لــە  هەڵبــژاردن  بــۆ  ئامادەســازییەکان 
ــکاری  ــی و بێ ــووری و کۆمەاڵیەت ــی ئاب ــێ دەرەتانییەک ب
کــە  بەڕێوەدەچێــت  لەڕادەبــەدەردا  هەژاریەکــی  و 
ــکار  ــی کرێ ــە خەڵک ــەس ل ــان ک داســەپاوە بەســەر ملیۆن
و زەحمەتکێــش و کرێکارانــی گەنــج و کچانــی کرێــکار 
ــوو  ــی قەیرانگرت ــەرمایەداری و دەوڵەت ــتمی س ــە سیس ک
ــەوە.  ــان دەهێنێت ــی بەرهەمی ــە بەردەوام ــدا ب ــە عێراق ل
ــە  ــاو جەرگــەی ڕوو ل ــەم ئامادەســازیانە لەن هــەروەک ئ
هەڵکشــانی خەباتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشانیشــدا 

بەڕێــوە دەچێــت.

شــتانەی  ئــەو  بــۆ  فەرمانــڕەوا  بــۆرژوازی  چارەســەری 
جەماوەر بە دەســتیانەوە دەناڵێنێت، بۆ گرفتە ئابووری 
و کۆمەاڵیەتیەکانیــان، داســەپاندنی هەرچــی زیاتــری 
بێــکاری و زەبونــی ئابــوری و هەژاریــە کــە بەشــی زۆری 
ئــەم جەمــاوەرەوە هــەر ئێســتا بەدەســتیانەوە دەناڵینــی. 
هەرچــی  جێبەجێکردنــی  چارەســەرەکەی  هەروەهــا 
نیولیبرالیەکــەی  ســەرمایەدارییە  سیاســەتە  زیاتــری 
جۆراوجۆرەکانــی  الیەنــە  لــە  بۆرژوازییــە  دەوڵەتــی 
ژیانــی ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی لــە عێراقــدا. ئەمــە ئــەو 
ڕێــگا چارەســەرە ئابوریــەی بــۆرژوازی فەرمانڕەوایــە کــە 
چەندیــن ســاڵە جێبەجێــی دەکــەن و دوای "هەڵبژاردنــی 

ــدەدەن. ــژەی پێ ــەر درێ ــوەختە"ش ه پیش

دانانــی  ســەرەوە،  ئەوانــەی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 

"هەڵبژاردنــی پێشــوەختە" و سیاســەتی ســەرمایەداری 
نیولیبرالیزمــی "الپــەڕەی ســپی"، وەک ئــەوەی کە ئەمانە 
بانگەشــەیەکە  بێــت،  ڕاپەڕیــوو  جەمــاوەری  خواســتی 
جگــە لــە درۆیەکــی شــاخدار و فێڵکردنێکــی ڕیســوا هیجــی 
تــر نیــە کــە هیزەکانــی ئــەم ڕژێمــە و بەتایبەتیــش 
بــورژوا نەتەوەیــی  حکومەتــی کازمــی و ئۆپۆزســیۆنی 
بــورژوا  و  نیولیبــرال  ســەرمایادارە  نیــوە عەلمانــی و 
و  فریــودەرەکان  ڕیفۆڕمخــوازە  و  "نیشــتمانپەروەرەکان" 
ــەوە بانگەشــەی  ــوو جۆرەکانیان ــە هەم هەلپەرســتەکان ب

ــەن. ــۆ دەک ب

بەرەوپێشــەوەچوونی خەباتــی چینایەتــی و پڕۆســەی 
ئاڵوگــۆڕی شۆڕشــگێڕانە لــە عێــراق و ڕاپەڕینی ئۆکتوبەر 
و ئەزمونــی بەکــردەوەی ملێونــی جەمــاوەری زەحمەتکێــش 
لەگــەڵ ڕژێمــدا، ئەم سیســتمە پەرلەمانــی و هەلبژاردنە 
ســاختەیەی کــە لــە عێراقــدا بەڕێوەدەچیت لە حســاباتی 
جەمــاوەری شۆڕشــگێر و پڕۆســەی ئالوگــۆڕی شۆڕشــگێرانە 
ســڕوەتەوە، تەنانــەت لــە پێنــاو ئــەو ڕیفۆڕمــە ئابــوری 
و کۆمەاڵیەتــی و سیاسیەکانەشــدا کــە بکــرێ بــە ڕیفــۆڕم 

ناویــان لێببرێــت.

سیاســەتێکی  تەنهــا  نــەک  هەڵبــژاردن  بایکۆتــی 
شۆڕشــگێڕانەی واقعیــە و پێداگــری لەســەر دەکەینــەوە،  
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی  واقعیكــی  بەرلــەوەش  بەڵکــو 
بەرجەستەشــە لــە ئاســتی کۆمەڵــگادا و تەنانــەت پێــش 
)٢٠١٨(دا  هەلبژاردنــی  لــە  ئۆکتۆبەریــش  ڕاپەڕینــی 

ببــۆوە. بەرجەســتە 

الوانــی  و  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  جەمــاوەری  ئــەی 
ڕاپەڕیــوو شۆڕشــگێری 

ئەی ژنانی کریکار و زەحمەتکێش و ئازادیخواز

پیادەکردنــی ئیــرادەی شۆڕشــگێرانەتان و ڕزگاربوونتــان 
لەدەســت بێــکاری و هــەژاری و بێبەشــی، لەدەســت تــرۆر 
سیاســییە  ئــازادی  خنکاندنــی  لەدەســت  ســەرکوت،  و 
بــە  دەستڕاگەیشــتنتان  وە  هتــد،  و  مەدەنییــەکان 
بەدەســتهێنانی  و  خۆشــگوزەران  ژیانێکــی  و  ئارامــی 
سیاســییە  ئابورییــە  دەســتبەجێ  داواکارییــە 
کۆمەاڵیەتییــە ڕۆشــنبیرییەکانتان، لــە ڕێــگای ســندوقە 
ســاختەکارییەکانی دەنگدانــەوە نایەتــەدی کە هێزەکانی 
ــەن.  ــی دەخ ــەن و ڕێک ــوەی دەب ــڕەوا بەڕێ ــی فەرمان ڕژێم
ڕزگاری لــە دەســتی ڕژێمێــک کــە جەمــاوەر ڕاپەڕیــووە 
بــەدژی بــەوە نایەتــەدی کــە تۆپەکــە بگەڕێندرێتــەوە 
بــۆ گۆڕەپانەکــەی و بەشــداری لــە هەڵبژاردنەکانیــدا 

بکــرێ.

کرۆکــی واقعــی و ئەرێنــی بایکۆتــی هەڵبژاردنــەکان 
پرولیتاریــای  جەمــاوەری  و  کرێــکار  چینــی  بــەالی 
بەرفراوانــەوە لــە هــەردوو ڕەگــەزی نێــر و مــێ، چ 
لەســەر کار و چ بێــکار، گەشــەپێدان و ڕێکخراوکردنــی 
خەباتــی کرێکاریــە لــە شــورا کریکارییــەکان و لــە 
نەقابــە و یەکیتیــە کرێــکاری و کــۆڕ و کۆمەڵەکانــدا. 
پرولیتاریــای  خەباتــی  یەکگرتووکردنــی  هەروەهــا 
سۆشیالیســتە لــە ڕێکخــراوی کۆمۆنســتی شۆڕشــگێڕدا بــە 
مەبەســتی پایەڕێــژی خەباتێکــی چینایەتــی کرێــکاری 
سەراســەری   لەئاســتی  نێونەتەوەیــی  و  سۆشیالیســتی 

عێراقــدا.

هەڵبــژاردن  بایکۆتــی  ئەرێنــی  کرۆکــی  هەروەهــا 
خەباتــی  پەرەپێدانــی  کۆمەڵــگاش  ئاســتی  لەســەر 
سیاســی جەمــاوەری شۆرشــگێر و دامەزراندنــی ڕێکخــراوە 
کــە  شۆڕشــگێرییەکانە  شــورا  و  جەماوەرییــەکان 
نوێنەرایەتــی ئیــرادەی سیاســیان دەکات لــە دەرەوەی 
چوارچێــوەی سیســتەمی پەرلەمانــی و لــە شــوینی ژیــان 
و گەڕەکەکانــی شــار و شــارۆچکەکان و لــە مەیدانــەکان 

و لــە شــوێنی کاریشــدا. 

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

دەکات. بەهێــز 

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

زەحمەتکێشــان. بەرژەوەنــدی 

بژی خەباتی جەماوەری زەحمەتکێشی شۆڕشگێر

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنستی لە عێراق

٨-٢-٢٠٢١
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 ئــه وه ی ژیــان خــۆش ده كا و ئــه وه ی كۆمه ڵگــه  پێــش
 ده خــا، دادپه روه رییــه . دادپه روه رییــش هــه م ئازادیــی
لــه  نــاو له مــه وه   دیموكراســییه ت،  هــه م   تێدایــه ، 
كــه  نابێتــه وه ،  جێگــه ی  گه نده ڵیــی   دادپه روه رییــدا 
 گه نده ڵییــش نه بــوو، واتــه  ســته م نییــه . ئــا ئه مانــه 
هیــچ مرۆڤــن.  و  كۆمه ڵگــه   خۆشــگوزه رانی   به هــای 
ئه گــه ر نایێــن،  بــه دی  به هایانــه   لــه م   یه كێكیــش 
ده ســه اڵتی هۆشــیار(  ســته مدیده ی  )خه ڵكــی   خه ڵــك 
خۆیــان شۆڕشــگێڕانه ی  ویســتی  ملكه چــی   سیاســی 
ــه ر ــه ، ئه گ ــه اڵتێكیش به خشــنده  نیی ــچ ده س ــه ن. هی  نه ك
به خشــنده یی )ناچــاری  نه كه یــن  به خشــنده ی   ئێمــه  
ماندێلــاكان و  گیڤــارا  بزانیــن،  ده بــێ   نه كه یــن(. 
هــه ره زۆربــه ی  هه یــه ،  ئــه وه ی  ده گمه نــن؛   یه كجــار 
دیكتاتــۆر ده ســه اڵتداره   ســه ركرده   و  ســه رۆك    زۆری، 
جیهــان بۆیه شــه   هــه ر  ملهوڕه كانــن.  و  خۆپه رســت   و 
لــه  و  خوێناوییدایــه   مانێــی  و  شــه ڕ  لــه    بــه رده وام 
ــدا جــوداوازی و بێدادییه كــی یه كجــار زۆری  كۆمه ڵگه كان

هه یــه چینایه تــی  و  . كۆمه اڵیه تــی 

ئــه وه ی ده ســه اڵته :  مــرۆڤ  كێشــه ی   ڕاســتییه كه ی 
نییــه  )واتــه  ئــه وه ی ده ســه اڵتی   ده ســه اڵتی هه یــه  و 
بپرســین: خۆمــان  لــه   ده بــێ  زۆرینــه (.  و   كه مینــه  
زۆربــه  بــه اڵم  و  هه یــه   ده ســه اڵتیان  هه ندێــك   بــۆ 
 نییانــه ؟ ئایــا فاكتــه ری په یدابوونــی ده ســه اڵت چییــه ؟
 زیره كییــه ؟ یــان فــرت و فێــڵ؟ یانیــش هێــزه  به رانبــه ر
 بــێ هێــزی؟ ئایــا ئــه وه  هــه ر خه ڵــك نیــن، كــه  هێــز و
 ده ســه اڵت بــه  وانــی دیكــه  )بــه  كه مینــه ( ده به خشــن؟
 بــه اڵم بــۆ زۆرینــه  وا ده كا؟ چــۆن كه مینــه  متمانــه ی
-لــه  زۆرینــه   بــۆ  ئایــا  ده هێنــێ؟  به ده ســت   زۆرینــه  
ــی كۆمه ڵگــه دا- ناتوانــێ ــه ی قۆناغــه  مێژووییه كان  زۆرب
 خــۆی بــێ و ئیــراده ی خــۆی ته ســلیمی كه مینــه  ده كا؟
 ئایــا ئه مــه  له بــه ر ئه وه یــه ، چونكــه  ناهۆشــیاره ؟ فێڵــی
 لــێ ده كــرێ؟ یــان كه مینــه  به هێــز و زۆرزانــن و لــه 
 ئاكامــی ئه مه شــدا زۆرینــه  فریــو ده ده ن و ده یانخه نــه 

ژێــر ڕكێفــی ده ســه اڵتی خۆیانــه وه ؟

 مــن پێموایــه  هــه ردوو دیــوه  زاتــی و مه وزوعییه كــه ی
واتــه  یه كــن.  ته واوكــه ری  و  ڕاســته   بابه تــه    ئــه م 
 ســاتێك لــه  ســاته كان و لــه  قۆناغێــك لــه  قۆناغه كانــدا
 كه مینــه  هێــز و درۆ بــه كار ده هێنــێ بــۆ چه واشــه كردن
 و ملپێكه چكردنــی زۆرینــه ، لــه م حاڵه تــه دا زۆرینــه ش
 بــه و پێیــه ی، كــه  ئامرازه كانــی هێــزی له بــه ر دســتدا

ــو ده خــوا و ــه ، فری ــی پێویســت هۆشــیار نیی ــه  و بای  نیی
.ملكه چــی ده ســه اڵتی كه مینــه  ده بــێ

 له مــه وه  هۆشــیاری سیاســی و كۆمه اڵیه تــی و چینایه تــی
 بــۆ زۆرینــه  یه كجــار پێویســت و گرنگــه : لــه  چوارچێــوه ی
 هۆشــیاریدا تاكانــی چینــه  مه حــروم و به شــمه ینه ته كان
و ده كــه ن  خۆیــان  ســته ملێكرانی  و  ســته م  بــه    درك 
 له مه شــه وه  درك بــه  به رژه وه نــدی هاوبه شــی چینایه تــی
ــه ر ــه  هه مب ــن ل ــه ن و ده توان ــان ده ك  و كۆمه اڵیه تــی خۆی
مافه كانــی داوای  و  بوه ســتنه وه   ده ســه اڵتدار   چینــی 

.خۆیــان بكــه ن

 ڕاســتییه كه ی تــا هۆشــیاری چینایه تــی و كۆمه اڵیه تــی
ســته می زووتــر  هێنــده ش  هه بــن،  نه ته وایه تــی   و 
 چینایه تــی و كۆمه اڵیه تــی و نه ته وایه تــی ناهێڵدرێــن
ماركســیزم فه لســه فه ی  دیــاره   ده بردرێــن.  له نــاو   و 
بــواری لــه   پێشــه نگه   پێشــه نگه :  بــواره دا   لــه م 
 هۆشــیاركردنه وه ی چینــی كرێــكار و چینــه  كۆمه اڵیه تییــه 
 زه حمه تكێشــه كان. خه بــات و مانێــی چینــی كرێــكار و
ئه وروپــا بیســتی  و  نــۆزده   ســه ده ی   زه حمه تكێشــانی 
.گه واهیــده ری ڕاســتی ئــه م قســه یه  و بۆچوونــه ی ئێمــه ن

ــۆر ــه ڕووی  تی ــر -چ ل ــه فه یه  دوات ــه م فه لس ــه ت ئ  هه ڵب
 و چ لــه  ڕووی پراكتیكیشــدا- بــه  بــێ كه موكــوڕی نه بــوو
 و لــه  ڕه خنــه ی فیكــری - بونیادیــی بــه ده ر نه بــوو؛ بــه اڵم
 ئه مــه  هه رگیــز لــه  خه ســڵه تی گه وره تریــن فه لســه فه 
ــه ری ــتیی سه رتاس ــی و مرۆدۆس ــای چینه كی  و ئایدیۆلۆژی

 مێــژووی مرۆڤایه تــی دایناماڵــێ؛ بــه اڵم گرنــگ ئه وه یــه،
ئایدیالۆژیــای قوربانیــی  نه كرێتــه   ماركســیزم   كــه   
 سیاســی دۆگمــا، وه ك كــه  لــه  ڕابــردوودا ئه مــه  كــرا و
 زیانێكــی زۆریشــی لــه  مســداقیه تی فیكــر و فه لســه فه ی

.ماركســیزم دا

و سیاســه ت  ته نهــا  ماركســیزم  بزانیــن!   ده بــێ 
و فیكــر  به ڵكــو  نییــه ،  سیاســی   ئایدیۆلۆژیــای 
سیاســی ماركســیزمی   ده شــێ  له مــه وه    فه لسه فه شــه  . 
 "كۆتایــی پــێ بــێ و بڕووخــێ"، بــه اڵم ماركســیزمی فیكــر
كه واتــه  نه مــره ؛  و  ناڕووخــێ  هه رگیــز  فه لســه فه    و 
 به رلــه وه ی ماركســیزم سیاســه ت و ئایدیۆلۆژیــای سیاســی
فره وانــی گۆشــه یه كی  فه لســه فه یه:  و  فیكــر   بــێ، 
و مــرۆڤ  كێشــه كانی  لــه   بیركردنه وه یــه    دیالیكتیكــی 
بیریــار هیــچ  ڕاســتیه كه ی  مرۆڤایه تــی.   كۆمه ڵگــه ی 
مــرۆڤ لــه   ماركــس  هێنــده ی  فه یله ســووفێك  هیــچ   و 
 نزیــك نه بــووه  )مــرۆڤ بــه  هــه ردوو چینــه  ناكــۆك و
پرۆلیتاریــا ســه رمایه دار،  و  كرێــكار   دژبه ره كه یــه وه : 
ئێســقان ســه ر  تــا  له مــه وه  ماركــس  بــۆرژوازی(.   و 
 مرۆڤدۆســته : مرۆڤدۆســتێكی دادپــه روه ر و ئازادیخــواز
و چــه پ  هــه رده م  ده بــێ  له مه شــه  وه   یه كســانیخواز.   و 
 ماركسیســته كان ده ســت بــه م پره نســیپه  مرۆییــه  نه مــره ی
یەکێــک به ڵــێ،  بگــرن!  ماركســیزمه وه    فه لســه فه ی 
ئــه م ماركســیزم  فکــری  جه وهه رییەکانــی  پایــە   لــە 

ه نســیپه یه . پر

ئــه رك لــه   یه كســانی  و  دادپه روه ریــی   به هه رحــاڵ 
مندااڵنیــش ته نانــه ت  كــه   گرنگــن،  هێنــده   مافــدا   و 
شــتێكیان هیــچ  دركــی  ئــه وان  ده كــه ن.  پــێ   هه ســتی 
 نه بــێ، بــه اڵم درك بــه  جیــاوازی كۆمه اڵیه تــی لــه  مــاف
 و ئه ركــی نێــوان خۆیانــدا ده كــه ن، كــه  ده شــێ گــه وره كان
كــردن جیــاوازی  به نموونــه :  بیكــه ن.  نێوانیانــدا   لــه  
 -له بــه ر هــه ر هۆكارێــك بــێ- لــه  نێــوان دوو منداڵــی
 یــه ك خێزانــدا )یــان لــه  فێرگــه  و هــه ر ده زگایه كــی
برینــدار تــه واوی  بــه   ئه وه یــان  هه ســتی   دیكــه دا(، 
 ده كا، كــه  مافــی كه متــری پــێ دراوه ، یاخــود ئه ركــی
هاوســه نگیی له مــه وه   سه رشــان؛  خراوه تــه    زۆرتــری 
ــاو ــی ن ــوان تاكان ــه  نێ ــی ل ــه رازووی دادپه روه ری ــای ت  ت
تــاك به ختــه وه ری  بــۆ  كۆمه ڵگــه دا   داموده زگاكانــی 
یه كجــار هه نگاوێكــی  كۆمه ڵگــه ش ،  پێشــكه وتنی   و 

. پێویســت و گرنگــه

١٥-٨-٢٠٢١

)٢٢-٨-٢٠٢١( لــە ســایتی "درەو"، مەریــوان وریــا 
قانع لەســەر ڕووداوەکانی ئەفغانســـتان، ووتارێکی 
ــاوا و  ــتان و خۆرئ ــاوی "ئەفگانسـ ــە ن باڵوکــردەوە ب
دەوڵەتــی نەتــەوە"! چەنــد خاڵێــك لــەو ووتــارەدا 
ــگ  ــرامانە وگرن ــەی تێـ ــە مای ــام ک ــەرنجی ڕاکێش س
ســەرنجی  تــرەوە  گۆشــەنیگایەکی  لــە  الم  بــوو 
ــوان  ــە کــە باســەکەی مەری ــتێ چونکــە پێموای بدرێـ
ئیشــکاالتی  تێدایــە،  گــەورەی  ئیشــکاالتێکی 
تێگەیشــتن لــە ڕەوتــی گۆرانکارییەکانــی دنیــا، بــە 
ــکا  ــاوەوە ســەربازییەکانی ئەمری ــبەتی چوونەن تایـ
ــیاسەتێك کــە لــە  ــتان و سـ لــە عێــراق و ئەفغانسـ

پشــتی ئــەم چوونەناوانــەوە وەســتاوە.
بڕگەیــەی  لــەم  مەریــوان  نووســینەکەی  کرۆکــی 
خۆیــدا کــورت دەبێـــتەوە، دەڵێــت: "ئــەوەی ئەمریــکا 
و هێــزە ئەوروپییــەکان تیایــدا فەشــەلیان هێنــا 
دروســتکردنی ئــەو بوونــەوەرە سیاســییەیە کــە دوو 
ســەدەیە نــاوی "دەوڵــەت نەتــەوە" یــان "دەوڵەتــی 

نەتــەوە"ی لێنــراوە".
نەمخوێندۆتــەوە  شــوێنێکدا  هیــچ  لــە  مــن 
لــە  ئەمریــکا  ئامانجــی  کــە  نەمبیســتووە  یــان 
داگیرکردنــی ئەفغانســتان یــان عێــراق، پێکهێنانــی 
دەوڵەتــی نەتــەوە بووبێــت بــۆ ئەفغانییــەکان یــان 
ــۆ دواوە.  ــەوە ب ــك بگەڕێین ــە کەمێ ــەکان! ب عێراقی

بدرێتــێ: ســەرنجی  گرنگــە  فاکــت  دوو 
یەکەم:

داگیرکردنــی ئەفغانســتان لــە الیــەن ئەمریــکاوە لــە 
ســاڵی ٢٠٠١، نــە شــەڕی تیرۆریزمــی ئیســامی بــوو 
نــە شــەڕی شارســتانییەکان. ئەمانــە پروپاگەنــدەی 
مێدیایــی جەنگــی بــوون زیاتــر. ١١ی ســـێپتەمبه ر 
پیشــاندانی  بــۆ  ئەمریــکا  بــۆ  بــوو  دەەرفەتێــك 
هەژموونــی دەســەاڵتی ســـیاسی و ســەربازی خــۆی 
لــە پــاش ئــەو بۆشــاییە ســـیاسی گەورەیــەی بــە 
لــە دنیــادا دروســت  کەوتنــی بلۆکــی خۆرهــەاڵت 
ســاڵ  بیســت  مــاوەی  بــۆ  مانەوەشــی  بووبــوو. 
دەوڵەتــە  ئــەو  دروســتکردنی  بــۆ  واڵتــە  لــەو 
نەتەوەییــە نەبــوو کــە تەعبیــر بێــت لــە "ئیــرادەی 

گشــتی" پێکهاتــە جیاوازەکانــی ئــەو واڵتــە، بــۆ 
درســتکردنی "هاوواڵتــی یەکســان" و "خــاوەن مــاف" 
لــە ئەفغانســتان  و "بەرپرســیار". خــۆ ئەمریــکا 
دەوڵەتێــك؟  چ  بــەاڵم  پێکهێنــا،  دەوڵەتێکــی 
دەوڵەتێــك کــە ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان پێکــی 
کەمتــر  هیچــی  پێکهاتەکەیــەوە  ڕووی  لــە  هێنــا 
کۆمەڵێــك  تاڵیبــان!  حکومەتەکــەی  لــە  نەبــوو 
ئەمیــری جەنگــی مشــەخۆر و دز کــە ئەگــەر لــە 
دەموچاوەکانــی تاڵیـــیبان خراپتــر نەبووبــن ئــەوە 

ــن. ــتر نیــ ــان باش بێگوم
خوێندنــەوەی بارودۆخــی ئەفغانســتان بــەم دیــدگا 
ــوون  ــێ ئاگادارب ــە ب ــیەوە ب ــتراکتە ئەکادیمیـ ئەبس
ــی  ــی بلۆک ــاش کەوتن ــای پ ــی دنی ــی سیاس ــە دۆخ ل
خۆرهــەاڵت و ڕیزبەنــدی و پۆالریزاســیۆنی تــازەی 
هێــز مایــەی هەژارییەکــی فیکــری نوســەری ئــەم 

بابەتەیــە.
دووەم:

تاڵیبــان و بزووتنــەوە جیهادییــەکان، بــە پــارە 
و ڕاهێنــان و یارمەتــی لۆجیســتی خــودی ئەمریــکا 
لــە حەفتاکانــی ســەدەی پێشــوەوە دروســت کــراوون 
"جەنگاوەرانــی  بــە  زۆریــش  ماوەیەکــی  تــا  و 
ڕاســتی  میدیــای  الیــەن  لــە  ئــازادی"  و  ئاشــتی 
پێــش  ئەگــەر  دەناســێنران.  ئەمریــکاوە  خــودی 
ــان  ــەوەی تاڵیب ــکا بزووتن ــاوەوەی ئەمری ــە ن چوون
ــوو،  ــەو واڵتــەی بەدەســتەوە ب ــە ســەدا بیســتی ئ ل
ئــەوا لەگــەڵ کشــانەوەی هێــزە هاوپەیمانــەکان 
بــە ئەمریکاشــەوە، لــە مــاوەی کەمتــر لــە یــەك 
هەفتــە زۆربــەی زۆری ناوچــەکان کەوتنــەوە دەســت 
تاڵیبــان، جــا یــان ئــەو ماســتە موویەکــی تێدایــە، 

ــە! ــی تێدای ــتە موویەک ــەو ماسـ ــان ئ ی
مەریوان دەڵێـت:

"پرســیاری ســەرەکیی ئەوەیــە بۆچــی دەوڵەتێکــی 
جێگیــر و کارکــەر و لــە الیــەن هەمووانــەوە وەك 
ــتنەبووە  ــراو، دروس ــتیی قبووڵک ــی گش چوارچێویەک
نابێــت  "هاواڵتیبــوون"  بۆچــی  دروســتنابێت؟  و 

و  سیاســیی  ژیانــی  نــاو  ســەرەکیی  پــرۆژەی  بــە 
هێــزە  وادەکات  چــی  ئــەو واڵتــە؟  کۆمەاڵیەتیــی 
جیاوازەکانــی نــاو ئــەو واڵتــە و دراوسێکانیشــی لــە 
ــە  ــۆ شوناس ــن ب ــی بەردەوامداب دۆخــی گەڕانەوەیەک
شــتێک  بــۆ  ئەتنییــەکان؟  و  دینیــی  و  ناوچەیــی 
هاوبەشــەوە  سیاســیی"  "نەتەوەیەکــی  بەنــاوی 
دروســت نابێــت کــە بــە هەمــووان شــتێک لــە شــوناس 
لــە چاوەڕوانــی  لــە متمانــە و شــتێک  و شــتێک 

پۆزەتیــڤ و شــتێک لــە کەرامــەت ببەخشــێت؟"
مەریــوان، ســـەرەتای وەاڵمەکــەی خــۆی بــە ڕەخنــە 
ــەس  ــە ک ــە دەســتپێدەکات ک ــە کولتووری ــەو ڕوانگ ل
کولتــوری قبوڵکــردن و ڕێزگرتــن لــە دەســەاڵتی 
نــاوی  بــە  شــتێك  خەڵــك  نیـــیە،  مەرکــەزی 
مەریــوان  قبوڵناکــەن.  و  ناناســن  دەوڵەتــەوە 
و  کێشــە  پــڕ  تــەواو  دیدگایــە  ئــەو  پێیوایــە 
ئیشــکالییە! بــە بۆچوونــی مەریــوان ئــەوەی بــە 
نەتــەوە  دروســتبوونی  لــە  ڕێگــرە  یەکــەم  پلــەی 
خــودی  کۆمەاڵیەتــی،  پەیمانــی  و  هاوواڵتیــی  و 
دەوڵــەت خۆیەتــی! ئــەو مۆدێلــە لــە دەوڵەتــە کــە 
و  گەندەڵــی حوکمڕانییەکــەی  و  ســیخوڕە  تــەواو 
لۆژیکــی ئیشــکردنی دەزگاکانــی ئاراســتە دەکات! 
ــوو  ــە هەم ــادە ل ــی سیســتەماتیك و ئام گەندەڵیەک
دەباتــەوە  پەنــا  کۆتایشــدا  لــە  ئاســتەکاندا.. 
بــۆ ئەرنســت گیلنــەر و تێزەکانــی ئــەو لــە مــەر 

نەتــەوە! دروســـتکردنی 
ئیشــکالێکی گــەورە لــەم قســانەی مەریوانــدا هەیــە 
ــدگا  ــەم دی ــە دروســتکردنی نەتــەوە. ئ ســەبارەت ب
سکوالســتیکییە بــۆ دەوڵــەت و شــێوازی دورســتبوونی 
دەوڵــەت ناتوانێـــت ئــەو گۆڕانکاریانە بخوێنـــێتەوە 

ــە کۆتایــی هەشــتاکانەوە لیبرالیزمــی نــوێ  کــە ل
کاری لەســەر دەکات و پەیوەســت دەبێـــتەوە بــە 
ئەزمــە و گەشــەکانی خــودی ســەرمایەداریی مۆدێــرن 

خۆیــەوە.
تێزەکانــی ئەرنســت گیلنەریــش کــە لــە کتێـــبەکەیدا 
و  هاتــووە  دا  ناســـیونالیزم[  و  ]نەتــەوەکان 
کۆمەڵێــك شــەرتی فەرهەنگــی وەك خوێـــندنێکی 
یەکگرتــوو، هوشــــیاریەکی بــەرزی هاوبــەش لەپــاڵ 
ــە پێشــمەرج  ــەنتراڵ دەکات ــی دەســەاڵتێکی س بوون
مۆدێــرن،  ناســیونالیزمێکی  دروســتبوونی  بــۆ 
ناتوانێــت خوێـــندنەوەیەکی بەســوودمان بداتــێ بــۆ 
بارودۆخــی عێــراق و کوردســتان، یــان تەنانــەت 
ئەفغانســتانیش. دروســتبوونی دەوڵەتێکــی پیســخۆر 
و گەنــدەڵ لــەو واڵتانــەی کــە قاچــی موبارەکــی 
ئەفغانســتان  و  عێــراق  وەك  تێچــووە  ئەمریــکای 
و گۆڕانــی دەوڵــەت بــە "دەغیلەیەكــی کــون" وەك 
ــارە،  ــن پ ــۆ دەرکێشــانی زۆرتری ــت ب ــوان دەڵێ مەری
لــە کورتتریــن دەربڕینــدا پانێــك و خواســتێکی 
عەقڵیەتێکــی  بوونــی  نــەك  خۆیەتــی  ئەمریــکا 
گەندەڵکارانــە الی ئەوانــەی فەرمانڕەوایــی دەکــەن 

ــەن. ــان ه ــە بێگووم ک
ناتوانــن  بــاوەکان  فەلســەفییە  و  فیکــری  تێــزە 
وەاڵمــدەرەوەی پرســیاری دروســتبوونی دەوڵــەت بــن 
لــە قۆناغــی ســەرمایەداری نیولیبراڵــدا. چونکــە 
ئــەوەی بــۆ ســەرمایەداری نیولیبــراڵ گرنگــە جوڵەی 
پەلهاویشــتنەکەیەتی،  و  بەرهــەم  و  ســەرمایە 
ڕێگربێــت  ناکرێــت  شــتێك  هیــچ  مانایــەك  بــە 
لەبــەردەم ئــەم جوڵــە و پەلهاویشــتنەدا. ئەگــەر 
ــی ســەرمایە  ــۆ گەشــە و بااڵکردن ــدی کاســیك ب دی
ئیســتقرار  و  ئاســایش  ڕابــردوودا  لــە  و قازانــج 
بــوو، ئــەوا لــە ناوەڕاســتی هەشــتاکانەوە واتــە 
قۆناغــی نیولیبرالیزمــی ئابووریــدا ئــەوا کەڵەکــەی 
ســەرمایە و قازانــج دەکرێــت لەڕێــی فــەوزا و بەبــێ 

بوونــی دەوڵەتــی مەرکــەزی بچنــە پێشــەوە.
ــنەری ئەمریــکا گێــل نەبــوو لــە  برایمــەر وەك نوێــ
دابــەش کردنــی دەوڵەتــی تــازە دروســت بــوو بەســەر 
کــورد و ســونە و شــیعەدا واتــە پێکهێنانــی دەوڵەتی 
گــوزەر  قۆناغێکــی  ئیتنیــك  دەوڵەتــی  ئیتنیــك. 
نەبــوو بــەرەو دەوڵەتــی ســەنتراڵی بەهێــز بەڵکــو 
کۆتــا ئامانجــی ئەمریــکا بــوو بــۆ ســەقامگیرکردنی 
ئــەم شــێوازە لــە دەســەاڵت لــە عێراقــی ئایـــیندە و 

بــە هەمــان شــێوەش بــۆ ئەفغانســتان.
دەوڵەتــی ئیتنـــیك، بــە کورتــی یانــی دەوڵەتــی 
کەوتــە  کوردســتان  هەرێمــی  میلیشــیاکان، 

خــوارووش  و  ناوەڕاســت  میلیشــیا،  دوو  دەســت 
کەوتــە دەســت دەیــان میلیشــیا. ئــەم جــۆرە لــە 
خــودی  پێشــنیاری  کــە  میلیشــیایی  حکومەتــی 
لەگــەڵ  گونجــاوە  تــەواو  بــوو،  ئەمریکیــەکان 
ــەرمایە لــە  ڕەوتــی بەرەوپێشــجوونی کەڵەکــەی ســ

جیهانــدا. لــە  و  ناوچەکــەدا 
و  عێــراق  وەك  واڵتانێکــی  لــە  ئەمریــکا  بــۆ 
مەرکــەز  دەوڵەتــی  دروســتکردنی  ئەفغانســتان 
)central state( تێجوونــی گەلێــك زۆرە بــۆ 
ســەرمایەداری و كەڵەکــەی ســەرمایە. دەوڵەتــی 
ــاف  ــی م ــی یاســاکان، دەزگاکان، یان مەرکــەزی یان
و بیـــمە کۆمەاڵیەتییــەکان، یانــی کەرتــی گشــتی و 
ــیە  یاســای کار و دروســتبوونی ســەندیکا و یەکێتیـ
کرێکارییــەکان، یانــی کێشمەکێشــی چینایەتــی و 
شــەڕ بــۆ مافــەکان. هەربۆیــە دەوڵەتــی ئیتنیــك 
کــە تێـــیدا کۆمەڵێــك هێــز بــە پێــی توانــاو هێــزی 
جوگرافیــدا  چوارچێوەیەکــی  لــە  میلیشـیایـــیان 
خەریکــی هەڵلوشــینی ئــاو و خــاك و کەرامەتــی 
و  دەوڵــەت  ئەلگــۆی  باشــترین  دەبێتــە  خەڵکــن 
دەســەاڵت بــۆ ئەمریــکا و بێگوومــان بــە دەوڵەتێکــی 
شــەرعیەتی  و  ناودەهێنرێــت  دیموکراســیش 

وەردەگرێــت. نێودەوڵەتیــش 
کەڵەکــەی  و  قازانــج  ئیتنیکــدا:  دەوڵەتــی  لــە 
ئــەو  و  دەجوڵێتــەوە  ئاســانتر  زۆر  ســەرمایە 
دەتوانێــت  مەرکــەز  دەوڵەتــی  کــە  ڕێگریانــەی 
لــە  نیـــیە.  بوونیـــان  لێــرەدا  بــکات،  دروســتی 
دەوڵەتــی ئیتنیکــدا زۆر ئاســان ڕیزەکانــی خەڵــك 
بچکۆلــەی  ڕووداوێکــی  دەکرێــت،  پارچەپارچــە 
بەرێـــتە  شــۆڤینیزم  ڕقــی  دەتوانێــت  دروســتکراو 
لیبکەوێتــەوە.  گــەورەی  کارەســاتی  و  ئاســمان 
ــە  ــك بێجگ ــچ جــۆرە مافێ ــدا هی ــی ئیتنیک لەدەوڵەت
لــە مافــی مــردن بــۆ هیـــچ کــەس نەســەلمێنراوە، نــە 
ــەت  ــە زەمان ــە، ن ــدی خەڵكدای ــە بەرژەوەن ــا ل یاس
ــە  ــە وە ن ــان هەی ــەکان بوونی ــە کۆمەاڵیەتیی و بیم
ــەوەی  ــۆ بەرزکردن ــت ب ــدا دەبێـ ــیەتێکیش پەی ئالیـ

داواکارییــەکان. و  خواســت 
لــە کۆتایـــیدا پێکهێنانــی ئــەم جــۆرە لــە دەوڵەتــی 
گەندەڵ و تاوانبار و سەرکوتگەر نەك هەر مایەی 
فەشــەل بەڵکــو مایــەی ســەرکەوتنێکی گەورەیــە بــۆ 
ئەمریــکا و سیاســەتاکانی لــە ناوچەکــەدا. ئــەم 
جــۆرە لــە دەوڵــەت باشــتر دەتوانێـــت وەاڵمــدەرەوە 
و زامنــی جواڵنــەوەی ســەرمایە بێــت تــا دەوڵەتێــك 

کــە تەعبیــر بێــت لــە "ئیــرادەی گشــتی".
٢٣-٨-٢٠٢١

عومەری خەتات

لــە  بەرگــری  لەپێنــاو  شــاعیرەی  ئــەو  عەلــی،  بەکــر 
خوێنکــرا خەڵتانــی  جەمــاوەر،  ڕەواکانــی  خواســتە 

دوای ئــەوەی کــە بەرپرســانی شــاری ســلێمانی لــە ســاڵی 
)١٩٩٤(دا، ســووربوون لەســەر ڕووخاندنــی خانــووە کەالوە 
و قوڕینەکانــی گەڕەکــی )حامیــە(، کــە بەلــەوح و مقەبــا 
و نایلــۆن ســەرەیان داپۆشــرابوو، جەمــاوەری ئــەو گەڕەکــە 
لە )١-٩-١٩٩٤(دا هاتنەســەر شــەقامەکان و دەســتیان بە 

ناڕەزایەتــی دەربڕیــن کــرد.

هێــزە چەکــدارەکان و میلیشــیای بەرپرســانی ئەوســای 
شــارەکە بــە فەرمانــی بەرپرســانی پارێــزگای ســلێمانی، 
ســەرەتا کەوتنــە هێــرش و پەالماردانــی خۆپێشــاندەران 
بــە مەبەســتی باڵوەپێکردنیــان، بــەاڵم بەهــۆی خۆڕاگــری 
و لەخۆبردووییــان شــەقامەکانیان چۆڵنەکــرد و درێژەیــان 
بــە خۆپێشــاندانەکەیاندا و داوایــان دەکــرد کــە ئــەو 
ڕووخاندنــی  لەبــری  یــان  هەڵبوەشــێتەوە  یــا  بڕیــارە 
خانــوو و تێکدانــی ماڵەکانیــان قەرەبــوو بکرێنــەوە و لــە 

ــن. ــر بکرێ شــوێنی تــری شــاردا جێگی

و  نــەدا  داخوازیەکانیــان  بــە  گوێیــان  بەرپرســان 
ــۆرە  ــچ ج ــێ هی ــەن بەب ــران بک ــەردا وێ ــان بەس ــن و ماڵەکانی ــان بڕوخێن ــە خانووەکانی ــەوەی ک ــەر ئ ــوربوون لەس س
قەرەبووکردنەوەیــەک، بۆیــە فرمانیــان بــە هێــزە چەکــدارەکان دابــوو کــە تەقــە بکــەن لــە خۆپێشــاندەران و ئــەوە 
بــوو کــە )بەکــر عەلــی( کــە نوێنــەری جێگەمتمانــەی خەڵکــی گەڕەکەکــە بــوو،  لــە شــەقامی بێســارانی کــە دەکەوێتــە 
نیــوان باخــی گشــتی و یانــەی فەرمانبەرانــەوە بــە گولـــلە پێکرابــوو، کــە هەمــوو مەزندەکانیــش ئــەوە دەســەلمێنن 
کــە بــە ئەنقەســت و مەبەســت تەقــەی لێکرابێــت، چونکــە وەک خۆپێشــاندەرانی بەشــداربوو لــەو کاتــەدا دەگێڕنــەوە 
دوای بریندارکردنیشــی چەکــدارەکان چونەتەســەری و بەبرینداریــش گولـــلەیکی تریــان نــاوە بــە ناوچاوانیــەوە.

بــەم شــێوەیە بــەر لــە )٢٧( لەمەوبــەر و  لــە )١-٩-١٩٩٤(دا، شــاعیرێک لــە پێنــاو بەرگــری لــە بەرژەوەندیــی و 
مــاف و خواســتە ڕەواکانــی جەمــاوەری زەحمەتکێــش کرایــە قوربانــی و خەڵتانــی خوێنکــرا.

شــایەنی باســە )بەکــر عەلــی( هەڵســوڕاوێکی چاالکــی ڕێکخــراوی )یەکێتــی بێــکاران لــە کوردســتان( بــوو، وە لــە 
مەراســیمی )یەکــی ئایــاری ١٩٩٤(دا کــە لەالیــەن ڕێکخــراوە جەماوەریــەکان و )حزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری عێــڕاق(
ەوە بەرپاکرابــوو، وەک نوێنــەری گەڕەکــی حامیــە وتارێــک دەخوێنێتــەوە، و تیایــدا وێڕای خســتنەڕووی خواســتەکانی 
جەمــاوەری ئــەو گەڕەکــە، ڕیسواکاریشــی لەســەر بەرپرســانی شــارەکە ئەنجامدابــوو کــە چــۆن وەاڵمــی خواســتەکانیان 

نادەنــەوە و دەیانەوێــت خانــوو و ماڵەکانیانیــان بەســەردا بڕووخێنــن.

لــە ناوەڕاســتی مانگــی هەشــتدا )ئۆگۆســتی ١٩٩٤( لەالیــەن )ئاسایشــی ســلێمانی(یەوە دەســتگیر دەکرێــت و بۆمــاوەی 
نزیــک بــە هەفتەیــەک زیندانــی دەکرێــت، تــا چاوترســێنی بکــەن و دەســتبەرداری نوێنەرایەتــی کــردن و ڕێکخســتن و 
ڕابەرایەتــی کردنــی جەمــاوەری ئــەو گەڕەکــە ببێــت، بۆیــە چ بریندارکردنەکــەی و چ ترۆرکردنەشــی بــە برینــداری 
ــە  ــە بەرپرســن ل ــلێمانی ئەوکات ــزگای س ــووە و بەرپرســانی پارێ ــەوە هەب ــەو ناڕەزایەتی ــدی ڕاســتەوخۆی ب پەیوەن

ترۆرکردنەکــەی.

کێســی تــرۆری )بەکــر عەلــی( وەک دەیــان و بگــرە ســەدان کێســی تــر لــە تــرۆری ئازادیخــوازان، ڕۆژنامەنوســان و 
ــێک و  ــەش بەش ــە ئەم ــکراوە، ک ــتانەوە پەردەپۆش ــی کوردس ــەن دەســەاڵتدارانی هەرێم ــی لەالی هەڵســوڕاوانی سیاس
گۆشــەیەک لــە ناوەڕۆکــی ئــەم دەســەاڵتە دەردەخــات کــە دژە ئــازادی و دژە بەرژەوەنــدی جەمــاوەری زەحمەتکێشــە 

لــەم هەرێمــەدا.

ڕەوت

سێپتێمبەری ٢٠٢١

به ختیار محه مه د

ڕونکردنەوە: سەبارەت بە دەستەواژەی )هەڵوێستێکی دەبەنگی(
 لە ژمارە )١٣(دا، لە وتاری "ئەوان دەیفرۆشــن تۆ بەتەمای چیت؟"/ ڕزگار عومەر، ئەو دەســتەواژەیە
 بەکارهاتــووە بەرامبــەر ئەندامێکــی مەکتــەب سیاســی حزبێــک کــە لەگــەڵ زمانــی ئەدەبیاتــی سیاســی
 ڕۆژنامەکــەدا نایەتــەوە و لــە کــەم دیقەتــی بەســەر دەســتەی بەڕێوەبــەردا تێپەڕیــووە و داوای لێبــوردن

.]لــەو کەســە دەکەیــن کــە ئــەو دەســتەواژەیە بەڕوویــدا بەکارهاتــووە
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بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  دامەزراندنــی  ســاڵیادی  ســێهەمین  بەبۆنــەی 
ــن  ــوزە، گەرمتری ــی )٢٥(ی تەم ــە ڕێکەوت ــراق( ک ــە عێ ــتی ل کۆمۆنیس
جەمــاوەری  و  کرێــکار  چینــی  ئاڕاســتەی  خۆمــان  پیرۆزبایــی 
زەحمەتکێشــی عێــراق و بزووتنــەوەی کرێــکاری و ڕەوت و چاالکوانانــی 
کۆمۆنیســتی ئەم بزوتنەوەیە و هەموو ئازادیخوازان و یەکســانیخوازان 
ئەکەیــن. هەروەهــا گەرمتریــن پیرۆزبایــی خۆمــان ئاراســتەی ســەرجەم 
هاوڕێـــیان، ئەندامــان و دۆســتان و الیەنگرانــی ڕێکخراوەکــە دەکەیــن.

ئــەو کێشــە و  چەلێنــج و ئەرکانــەی کــە ئــەم ڕێکخراوەیــە لــە ســاڵی 
ســێهەمیدا ڕووبەڕوویانــە، هــەر هەمــان ئــەو ئــەرک و چەلێنــج و 
کێشــانەن کــە ڕووبــەڕووی  خەباتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و 
بێبەشــان و گەنجانــی بێــکار و ژنانــی کرێــکار و چەوســاوە و هەمــوو 
ئەوانــەش بۆتــەوە کــە گیــرۆدەی ســتەم و ســەرکوتن، الکەوتــە و 
پەراوێزخــراون. )بەدیلــی کۆمۆنیســتی( ڕێکخراوێکــە لەنــاو جەرگــەی 
خەبــات و تێکۆشــانی ئــەو جەمــاوەرەدا تێدەکۆشــێ بــۆ بەدەســتهێنانی 
ژیانێکــی ئــارام و خۆشــگوزەران و ئایندەیەکــی گــەش و کۆمەڵگایەکــی 

ــازاد و  یەکســان. ئ

پێشــکەوتنەکانی  ئەنجامــی  لــە  کۆمۆنیســتی(  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی 
ــە عێراقــدا،  ــاو بزووتنــەوەی کۆمۆنیســتی ل ــی ن ــات و ملمانێکان خەب
وەک درێژەپێــدەری هێڵێکــی مارکسیســتی نــاو ئــەم بزوتنەوەیــە و 
لەمەوبــەر  ســاڵ  ســێ  کۆمۆنیســت،  چاالکەوانانــی  هەوڵەکانــی 
دامەزرێنرا. وە لەگەڵ بەرجەستەکردنەوەی ئەم هێڵە لە ڕێکخراوێکی 
سیاســی کۆمۆنیســتیدا و باڵوکردنــەوەی هێڵە بنەڕەتیــە بەرنامەیەکانی 
و دەرکردنــی بەیاننامــەی دامەزراندنــی لــە )٢٥ی تەمــووزی ٢٠١٨( 
و دواتــر بەســتنی کۆنگــرەی یەکەمــی، ئیتــر )ڕێکخــراوی بەدیلــی 
ــی پرۆلیتاریــای  کۆمۆنیســتی( کەوتــە نێــو کــۆڕی خەباتــی چینایەتیـ
ئەمــەش  دیــارە  تێکؤشــانەوە.  نەوعــی  قۆناغێکــی  و  کۆمۆنیســت 
بەهەمــوو ئــەو دینامیزمــە تازەیــەی خەبــات و ئــەرک و چەلێنــج و 

ئاســۆیەک کــە ئــەم  گۆرانکاریــە لەگــەڵ خۆیــدا هیناویەتــی.

ــی  ــراوی بەدیل ــی )ڕێکخ ــەر دامەزراندن ــاڵێک بەس ــی س ــاش تێپەڕین پ
کــە  ســەریهەڵدا،   )٢٠١٩( ئۆکتۆبــەری  ڕاپەڕینــی  کۆمۆنیســتی(دا، 
تاقیکردنەوەیــەک بــوو بــۆ ئــەم ڕێکخــراوە تازەیــە و چارەنووســی 
دواتــری. ئــەم ڕیکخــراوە توانــی ڕێبــازی مارکسیســتی بگرێتەبــەر، وە 
سیاســەت و تاکتیکی شۆڕشــگێڕانەی سۆسیالیستیشــی لێ بەدەســتبهێنێ 
و  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  جەمــاوەری  ڕاپەڕینــی  بــە  بەرامبــەر 
گەنجانــی کــچ و کــوڕی شۆڕشــگێڕ، هەروەهــا توانیشــی ئــەو سیاســەتە 
پڕۆلیتاریانەیــە پیــادە بــکات و دەســتبداتە خەباتێکــی بێووچــان بــۆ 
ڕاگەیانــدن و باڵوکردنەوەیــان، لەگــەڵ هەوڵوتەقــەال بــۆ پەرەپێدانی 

ڕاپەرینەکــە و بەســەرکەوتنگەیاندنی.

)ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی( توانــی پێگەیەکــی شایســتە لەنــاو 
ڕاپەرینەکــە و ڕیــزی تاڕادەیــەک فراوانــی خۆپێشــاندەران و گەنجانــی 
ــی  ــە ڕێکخراوێک ــەش چونک ــتبهێنێ. ئەم ــگێڕ بەدەس ــوڕی شۆڕش ــچ و ک ک
کۆمۆنیستیـــیە و هەڵوێســتێکی خەباتکارانەی شۆڕشــگێڕانەی گرتبۆبەر 
و هیــچ  ســازش و ســەوداکاریەکی نەکــرد لەگــەڵ بــورژوازی ئیســامی 
و قەومــی و لیبرالیــدا، چ ئەوانــەی لــە حوکمــدا و چ ئەوانــەش لــە 
ئۆپوزســیۆن. ئەمــە و چاوپۆشیشــی نەکــرد لــە هــەر ڕەوت و حــزب 
و هێــز و گروپێــک، کــە بەنــاوی کۆمۆنیــزم و کرێــکارەوە ئەدوێــن، 
بــەاڵم بەکــردەوە شــۆینکەوتەی بــورژوازی و ئاســۆکانی و ئامــڕازی 
گواســتنەوەی نفوزەکــەی ئــەون بــۆ نــاو جەمــاوەری زەحمەتکێــش و 
چەوســاوە، و ڕێگــری پەرەســەندنی خەباتــی ســەربەخۆی شۆڕشــگێڕانە 

ــاوەرەن. ــەم جەم و کۆمۆنیســتی ئ

خەبات بۆ بەدەســتهێنانی ئازادی و یەکســانی ژنان و بەرەوپێشــبردنی 
بزوتنــەوەی ئازادیخوازانەیــان لــە پێشــەوەی ئەرکــە ســەرەکیەکانی 
تێکۆشــانی )ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیســتی(دایە، وە هەر لە ســەرەتای 
دامەزراندنیــەوە، ئــەم ڕیکخــراوە بەشــێوازی جۆراوجــۆر تیکۆشــاوە بــۆ 
بەدیهێنانــی ئــەو ئامانجانــە. چــاپ و دەرکردنــی ئەدەبیــات؛ ڕۆژنامــە 
هاوبــەش  خەباتــی  هەروەهــا  میدیایــی،  چاالکــی  و  باڵوکــراوە  و 
لەگــەڵ ڕێکخــراوە ئازادیخوازەکانــی ژنــان و داکۆکیــکار لــە مــاف و 
ئازادیـــیەکانی ژنان و یەکسانیـــیان، بەڵێ وێڕای چاالکی میدیایـــی، 
خەباتــی هاوبەشــیش لەگــەڵ ئــەو ڕێکخراوانــەی کــە پشــت و پەنــا و 
پەناگــە بــوون بــۆ قوربانیانــی توندوتیــژی پیاوســاالری و خێڵەکــی و 
ڕزگاربــوان لــە داعــش و هاوشــێوەکانی، ئــەو وێســتگە خەباتکارانەیەن 

کــە جێگــەی شــانازین بــۆ ئــەم ڕیکخــراوە.

دەســتکەوتەکانی  هەمــوو  بۆســەر  دەســەاڵتدار  بــۆرژوازی  هێرشــی 
کرێــکاران و  زەحمەتکێشــان بــە تیکشــکاندنی کەرتــی گشــتی لــە بــوارە 
ــوزاری، وە  ــدن و خزمەتگ ــتی و خۆین ــە تەندروس ــدا، ل جۆراوجۆرەکان
بێباکی دەســەاڵتداران لە بەرامبەر ئاســایش و ئاســودەیی هاوواڵتیان 
و باڵوبونــەوەی گەندەڵیەکــی بــێ ســنوور و خۆدەربازکردنیــان لــە 
بــە  گۆێنــەدان  ســەرباری  ئەمــە  بێــکاری،  بیمــەی  پێشکەشــکردنی 
کارەســاتەکانی پەتــای کۆرۆنــا، ئەمانــە هەمــووی ژیانــی ملیونەهــای 
ــی و  ــەرمایە و گەندەڵ ــازاڕ و س ــی ب ــەی میکانیزمەکان ــە بارمت کردۆت
تیــڕۆر و ســەرکوت و دەســەاڵتی میلیشــیایی. تــەواوی ئــەم بارودۆخــە 
ــەر  ــەپاندووە بەس ــری س ــاتی زیات ــوون و کارەس ــی و هەژارب نەهامەت

زۆرینــەی زۆری دانیشــتواندا.

لەنێــو ئــەم هەلومەرجــە ناهەمــوارەی نەهامەتــی ئابــووری و بێــکاری 

بیشــوماردا، خەبــات و ناڕەزایەتــی کرێــکاران ڕۆژ بــە ڕۆژ پــەرەی ســەندووە و 
کۆمۆنیســتی(  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  هەڵکشــاندایە.  لــە  بەرچــاو  شــێوەیەکی  بــە 
توانیویەتــی بەشــیک بێــت لــە خەباتــی کرێــکاران، لــە هــەر شــۆینێکی عێــراق کــە 
ئــەم ڕێکخــراوەی لــێ بووبێــت. ناڕەزایەتــی و تێکۆشــانی کرێکارانــی ڕۆژانەکــرێ 
و گریبەســت، لــە پەیوەنــد بــە بڕیــاری )٣١٥(، وێســتگەیەکی گەشــی خەباتــی 
بزووتنــەوەی کرێــکاری بــوو، کــە ئەندامانــی کرێکاری ئەم ڕێکخراوە بە چاالکیـــیەکی 

ــڕا. ــان گێ ــدا کــرد و ڕۆڵێکــی کاریگەری ــیان تێ بەرچــاوەوە بەشداریـ

هەڵوێســتی ئــەم ڕێکخــراوە دەربــارەی سیاســەتە نیوـلیبراڵیـــیە ئابووریـــیەکانی 
دەوڵــەت و "پــەڕەی ســپی" ڕێکهاتۆتــەوە و تەبــا بــووە لەگــەڵ هەڵوێســتی کرێــکاران 
و ســەندیکا و فیدراســیۆنە کریکاریـــیەکان و کریکارانــی کەرتــی پێشەســازیدا. 
هەروەهــا شانبەشــانی ســەندیکا و فیدراســیۆنە کریکاریــە ســەربەخۆکانیش لــە 
ــاو  ــە پێن ــە ل ــە ئیستاشــدا هــەر بەردەوام ــردووە و ل ــوورودا خەباتــی ک ســااڵنی ڕاب
و  کریــکاری  ســەندیکایی  ســەربەخۆی  و پەرەســەندنی خەباتــی  بەرەوپێشــچوون 
یەکخســتنی خەباتــی کرێــکاران بــەڕووی ســەرمایە و ئــەم هێرشــە دڕاندانەیــەی 
ــاوەری زەحمەتکێــش  ــکار و جەم ــی کرێ ــۆ ســەر چین ــی ب ــی و ناخۆی ــورژوازی جیهان ب

ــدا. ــە عێراق ل

)ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی( بــە تونــدی دژی هــەر پێشێلکاریـــیەکی مافــی تــاک 
و مافە مەدەنی و سیاسیـیەکان، و هەر دەرکەوتەیەکی ڕەگەزپەرستی و جیاکاریـیە 
لەســەر بنەمــای ســێکس و جەنــدەر و ڕەنگــی پێســت و تەمــەن و نەتــەوە و ڕەگــەز  
و مەزهــەب و بیروبــاوەڕ، وە یــان توانایـــیە بەدەنــی و فیکریـــیەکان. ئــەم ڕیکخــراوە 
خەباتــی کــرددوە لــە هەمــوو ئــەم بوارانــەدا، لــە ڕێگــەی ئەدەبیــات و باڵوکــراوە و 

چاالکیـــی ڕۆژانەوە.

وەاڵم بــەو ئــەرک و کێشــە سیاســی و ڕێکخراوەیـــی و فکریـــیە هەمەالیەنانــەی کــە 
ڕووبــەڕووی ئــەم ڕێکخراوەیــەن؛ بــە بەکارهێنانــی ڕێبــازی مارکسیســتی و ئامادەبوون 
ــەو شــتەیە کــە دەتوانێــت  ــکاردا، ئ ــی کرێ ــدووی چین ــە نێوجەرگــەی خەباتــی زین ل
ــز  ــای کۆمۆنیســتی بەهێ ــدات و حزبێکــی پڕۆلیتاری ڕێکخــراوی کۆمۆنیســتی پەرەپێب
و بەتوانــا دروســت بــکات کــە چاالکوانانــی بزوتنــەوەی کرێــکاری و پڕۆیتاریــای 

سۆشیالیســت لەسەراســەری واڵت لــە ڕیزەکانــی خۆیــدا کۆبکاتــەوە.

لەســەر  ســوورین  ئێمــە  ڕێکخراوەکــەدا،  دامەزراندنــی  ســاڵیادی  ســێهەمین  لــە 
بەرەوپێشــبردنی خەبــات و هیــوای تەواومــان هەیــە بــە گەیشــتن بــە ئامانجــە 

کۆمۆنیســتەکانمان.

بژی سۆشیالیزم

بژی سیهەمین ساڵیادی دامەزراندنی ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عیراق

موئەیەد ئەحمەد
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