
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

ڕێکخــراوی ئــازادی ژن لــە عێــراق  رۆژی ٢١.١١،٢٠٢١  لەبــەردەم دادگای کازمیــەی لــە بەغــدا  
گردبونەوەیەکــی ناڕەزایەتــی رێکخســت بــە دژی گرێبەســتی  بەشــودانی کچێکــی ١٢ ســاڵە کــە 
ــەدا  ــەم ناڕەزایەتی ــە  ل ــی مناڵەک ــی.  دایک ــی دووەم ــرای ژن ــە ب ــوو ب ــەوە دراب ــی ی ــەن باوک لەالی
بەشــداری چاالکانــەی بــوو. لــە ژێــر گوشــاری ئــەم گردبونەوەیــەدا ، دادگا بڕیــاری وەســتاندن و 

هەڵوەشــانەوەی عەقــدی هاوســەگیرییەکەی ڕاگەیانــد. 

وە لــە چوارچێــوەی کەمپینــی توندوتیــژی دژی ژنــان و بەشــونەدانی منااڵنــی کچ، رۆژی ٢٦.١١.٢٠٢١ 
لــە شــاری میســان چاالکــی جۆراجۆریــان ئەنجامدا.

لــە ڕۆژی ســێهەمی خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتیــدا، ســێ شــەممە )٢٣-١١-٢٠٢١( خوێندکارانــی زانکــۆ و 
پەیمانگاکانــی هەرێمــی  کوردســتان کەوتنــە بــەر هەڵمەتــی دڕندانــەی هێزەکانــی دەســەاڵت کــە بــە 
تەقەکــردن بەســەریاندا و بــە بەکارهێنانــی کێبڵــی کارەبایــی و گازی فرمێســکڕێژ ڕووبەڕوویــان بوونــەوە و 

ــردن. ــان پێک ــز باڵوەی ــگ و هێ ــە زەبەروزەن ــردن و ب ــێ بریندارک ــیان ل ــن کەس چەندی

ئــەم خوێندکارانــە لــە شــارەکانی ســلێمانی، هەولێــر، هەڵەبجــە، کۆیــە، ڕانیــە، کــەالر و قــەاڵدزی و 
ــە ســاڵی )٢٠١٤(ەوە  ــە ل ــدن ک ــی دەرماڵــەی خوێن ــۆ وەرگرتن ــە ســەر شــەقامەکان ب شــوینەکانی تــر، هاتن
حکومەتــی هەرێــم ڕایگرتــووە، وە بــۆ چارەســەری بــاری خراپــی بەشــە ناوخۆییــەکان و نەبوونــی پێداویســتی 
ســەرەکی و خزمەتگــوزاری. لــە شــاری دهۆکیــش بــە زەبــری هێــز هــەر لەســەرەتاوە بــاڵوە بــە خوێندکارانــی 

خۆپێشــاندەر کــرا.

ئەم بارودۆخە خراپەی خوێندکاران لە بڕینی دەرماڵە و خراپی شوێنی حەوانەوە لە بەشە ناوخۆییەکان، 
کەمدەرامەتــی  و  مالــی  قەیرانــی  ئاکامــی  نــەک  دەســەاڵت،  فریوکارانــەی  بانگەشــەی  بەپێچەوانــەی 
ــزب  ــژراوی ح ــۆ داڕێ ــان ب ــووری پ ــی ئاب ــەتێ نیولیبرالیزم ــی سیاس ــی پیادەکردن ــو ئاکام ــە، بەڵک حکومەت
وهێزەکانــی دەســەالت و حکومەتــی هەریمــی کوردســتانە،  کــە بەپێــی ڕێنماییەکانــی )بانکــی نێودەوڵەتــی( 
و )ســندوقی دروای نێودەوڵەتــی( و دەستخۆشــانەی دەوڵەتــە ئیمپریالیســتەکانی ڕۆژاوا بەڕیــوە ئەبــری، بــۆ 
بەتایبەتیکردنــی کەرتــی خوێنــدن و تەندروســتی و خزمەتگوزاریــەکان ڕادەســتکردنیان بــە کۆمپانیاکانــی  
ئــەم کەرتــە و ســەرمایەدارانی هەرێمەکــە کــە زوربەشــیان بــە جۆرێــک ســەریان بــە حزبەکانــی دەســەاڵتەوە 
بەنــدە. هــەر لــەم ڕاستایەشــدا، مەبەســت لێــی دریژەدانــە بــە شــانخاڵیکردنی حکومــەت لــە بەرپرســیاری 
دابیــن کردنــی ســەرەتایترین پێدوایســتەیەکانی باشــبژێوی بــۆ جەمــاوەر وە هــەر مەســەلەیک کــە پەیوەنــدی 

بــە خۆشــگوزەرانی گشــتیەوە هەبێــت. 

ئــەم سیاســەتە کەرتــی خوێندنــی کردۆتــە مەیدانــی ســود و قازانــج لەســەر حیســابی ڕووتاندنــەوەی 
خوێندکاران و داســەپاندنی سیاســەتی سکهەڵگوشــین بەســەریاندا. ئەمە لە کاتێکیشــدا کە کوڕان و کچانی 
خانــەوادە زەحمەتکێشــەکان ونــەداران دوای تەواوکردنــی خوێندنیــش بەپێــی میکانیزمەکانــی ســەرمایەداری 
نیولیبرالیــزم و هەمــان سیاســەتیک کــە حکومەتــی هەرێــم گرتوویەتیەبــەر، ریزیکــی بەریناینیــان لــی بێــکار 
ئەبــن و بــێ بــەش دەبــن لــە دامەزرانــدن لــە کەرتــی گشــتیدا و پەیوەســت دەبــن بــە ئــۆردووی بێکارانــەوە لــە 
کۆمەڵگــەدا. کــۆچ و ڕەوی بەکۆمەڵــی هــەزاران گەنــج و الوی ئــەم هەرێمــە بــەرەو ئەوروپــا بــۆ ئایندەیەکــی  

باشــتر گۆشــەیەکی ئــەم تڕاژیدیایــە.

ئــەم دەســەاڵتە گەنــدەڵ و ســەرکوتگەرە و ئــەم بارودۆخــە کارەســاتبارە بــۆ ئێمــەی کرێــکار و زەحمەتکێــش، 
ژنــان و الوان و خوێنــدکاران لەســەر پــرش و بــاڵوی و ڕێکخــراو نەبوونــی ڕیــزی ناڕەزایەتــی و خەباتمــان 

وەستاوە.

کچان و کوڕانی خوێندکار

خۆڕاگریتــان لەســەر خواســتەکان گەرچــی مەرجــی یەکــەم و بنەمایــە بــۆ بەدەســتهێنانیان، بــەاڵم هیــچ 
ــەدار نابێــت، بەبــێ ڕێکخــراو بوونــی ریزەکانــی خۆتــان  و بەبــێ  دەســتکەوت و ســەرکەوتنێکی کاتــی پای
ئاســۆی بەگژاچوونەوەی  ســەرجەم  ئەم سیســتمە و ئەو سیاســەتە ئابووریەی ســەرمایەداریەی نیولیبرالیزم 

کــە ئــەم بارودۆخــە زاڵمانەیــەی داســەپاندووە بەســەر ئێــوەدا.

دایکان و باوکان، جەماوەری زەحمەتکێش و ئازادیخوازان

نــەک هــەر منااڵنــی کــچ و کــوڕی خوێنــدکاری ئێــوە بەڵکــو خۆشــتان و خانەوادەکانتــان  وەک ئــەوان بەدەســت  
ئــەم بارودۆخــەوە دەناڵێنــن،  بانگەوازتــان ئەکەیــن کــە بێــن بــە دەم خەباتــی  ڕۆلەکانتانــەوە.

ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عیــراق بەتونــدی ســەرکۆنەی هێزەکانــی دەســەاڵتی هەریمــی کوردســتان 
ــە  ــاڕازی، و پەیگیرانــە  پشــتیوانی  ل و کــردارە ســەرکوتکارنەکانیان ئــەکات بەرامبــەر بــە قوتابیانــی ن
خواســتی ڕەوای خوێنــدکاران ئــەکات بــۆ وەرگرتنــەوەی دەرماڵەکانیــان وجێبەجێکردنــی داواکاریەکانیــان و 
جەخــت لــە ســەر ئــەوە ئــەکات کــە پێویســتە حوکومەتــی هەرێــم دەســتبەجێ ئــەو داواکاریانــە جێبەجیبــکات. 
هــاوکات شانبەشــانی ریــزی خەباتــی ئازادیخوازانەیــان دەوەســتێت و لەهەوڵــدا دەبێــت بــۆ فەراهەمهینانــی  

پالپشــتی بــۆ خەباتیــان لــە ســەر ئاســتی هەمــوو عیــراق. 

سەرکەوتوو بێت خەباتی خوێندکاران 
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ها وسه رگيري مناالن تاوانه !
كه مپيني ريكخراوي ئازادي ژن له عيراقدا
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مه هزه لــه   نوێنه رايه تــى؛  سيســته مى  و  ديموكراســى 
ده موچــاوەکان،  گۆڕينــى  بــۆ  ده ســه اڵته   كۆميديــاى  و 
نــه ك سيســته مى حوكمڕانــى. پێشــتر جه ختمــان لــه و 
په رله مانــى  سيســته مى  كــه   كردۆتــه وه   هاوكێشــه يه  
ده كات،  به هێــز  كه مينــه ى  حوكمڕانيــى  لــه   گوزارشــت 
ئۆليگارشــيى  ميديــا(.   ← هێــز   ← )پــاره   خــاوه ن 
كــوردى/ شــێعی/ ســونی، له ڕێگــه ى تااڵنکردنــی ســامانی 
گشــتییەوە، هێــز و پێگــه ى خۆیــان )لــه  ناوخۆ و ده ره وه ( 
پتــه و ده كــەن، دواتريــش له ڕێگــه ى ميدياكانيانــه وه  ڕاى 
گشــتى ده گه وجێنــن و ئيديعــاى ســه ركه وتنى ديموكراســى 
ده كــەن. شــێركۆ بێكــه س يه كه ميــن نووســه رى كــورده ، 
كــه  ده ســته واژه ى ســێڕيزكێنى ديموكراســى ده هێنێتــه  نێــو 
كايــه ى ڕووناكبيريــى ئێمــه وه ، و لــه  قه ســيده يه كيدا دژ 
به و حيزبانه  ته وزيفى ده كات كه  پێيان وايه  شۆڕشــيان 
ــه ى ديموكراســى ده ســه اڵتيان  ــه  گه م ــردووه  و ئێســتا ب ك
گرتۆتــه  ده ســت، بــه اڵم ســه ره نجام ســته م و ناعه داله تــى 
ده كــه ن. ئەمــڕۆ چينــى بۆرژوازیــی عێراقــی، كۆمارەکــەی 
و  ئابــوورى  هێــزى  به ڵكــو  نانێــت،  بونیــاد  ناپليــۆن 
ــازاڕدا،  ــه  ب ــیەکان ل ــه  سیاسیـ ــاى اليه ن پێگــه ى كۆمپاني
ــى  ــه  بڕياره كان ــه نگيان ل ــه وه  ده دات س ــه ر ئ ــار له س بڕي

حكومه تــدا چــى بێــت. بۆيــه  به رژه وه نديــى ئابووريــى 
هێــزه  ڕكابــه ره كان هه رگيــز ڕێگانــادات يه كێكيــان ئــه وى 
تريــان به تــه واوى ڕيشــه كێش بــكات و له نــاوى ببــات 
)»مه حــو«ى بــكات(. پێشــتر ئــه م به رژه وه نديـــيه مان 
ناونــا »خزمايه تيــى پــاره »، ئــه و خزمايه تيـــيه يه  كــه  
بارزانــى،  تاڵه بانــى،  بنه ماڵــه ى  هه ميشــه   واده كات 
شاســوار و به رهــه م لــە کوردســتان، و مالیکــی، عامــری، 
ســەدر، حکیــم.. هتــد لــە عێــراق، پێكــه وه  هه ڵبكــه ن.

و  عێــراق  هەڵبژاردنەکانــی  لــە  ئەمــڕۆ  ئــەوەی 
ــە،  ــی هەڵبژاردن ــاوە، دروســتبوونی حیزب کوردســتاندا ب
ــاوەری عاتفــی و هــەرزە دەبەســێت.  ــە جەم ــە پشــت ب ک
ــو  ــن، بەڵک ــد و پرەنســیپێک نی ــچ دی ــی هی ــە خاوەن وات
بانگەشــەی هەڵبــژاردن ڕایــان دەگۆڕێــت، ڕەنگــی ئــەم 
پــێ  پشــتیان  بۆیــە  هــەر  خۆڵەمێشیـــیە.  دەنگانــە؛ 
لــە نەبوونــی ئایدیــادا ئاراســتەکانیان  نابەســرێت و 
تێکــەڵ دەبــن. ئایدیــای “نــە ســپی نــە ڕەش” داهێنــراوی 
ئۆپۆزســیۆنێکی  پۆستمۆدێرنیســتەکانە،  پلورالیزمــی 
بێــوەی و میانــڕەو بەرهــەم دەهێنێــت، کــە دەیەوێــت 
ئەرکــی  بکاتــەوە.   بچــوک  دەســەاڵت  کەلێنەکانــی 

تــۆڕی  و  پــرد  ئەوەیــە  ڕاســتەقینە  ئۆپۆزســیۆنی 
نــەک  بپچڕێنێــت  دەســەاڵتداران  نێــوان  هاوبەشــی 
کۆنکرێتــی بــکات، لــە هــەر شــوێنێک ئۆپۆزســیۆن لەبــری 
حکومــەت؛ ســوتەمەنی و ئــاو دابەشــبکات، واتــە نیــازی 
نەهێشــتنی گاپــی نێــوان خەڵــک و حکومەتــە، ڕوویەکــی 
تــری دەســەاڵتە بــۆ پڕکردنــەوەی کەموکورتیـــیەکانی 
حکومەت. ئەم ســيناريۆ كۆميدی/ تراژیدیـــیە؛  بريتيـــيه  
لــه  سه رخســتنى کۆمەڵێــک بــازرگان بــۆ ســه ر مه نه ســه ى 
ــە(.  ئۆپۆزســيۆن )خەمیــس خەنجــەر و شاســوار بەنموون
چيتــر  كــه   تێگه يشــتبوو،  لــه وه   ده ســه اڵت  چونکــە 
ناڕه زايه تيــى خه ڵــك، حيزبــه  ئۆپۆزســيۆنەکانی نێــو 
ــە، بەمەبەســتی  ــت. هــەر بۆی ــش تێده په ڕێنێ پەرلەمانی
خنكاندنــى ئيــراده ى جه مــاوه رى نــاڕازى، هاوبــەش و 
زمانحاڵــى  و  ده مڕاســت  دەکەنــە  خۆيــان  هاوپشــكی 
ده نگــه  ناڕازييــه كان. ئــەم نوێنــه ره  تازانــەی خه ڵكــى 
ده ســه اڵته وه   له اليــه ن  كــه   عێــراق،  به شــمه ينه تی 
لــه   كلكــى  بيه وێــت  ده ســه اڵت  هــه ركات  ديزاينكــراون 
هيــچ  واتــا  ده كــه ن،  ڕيشه كێشــیان  و  مشــتياندايه  
په يوه نديـــيه كى ئۆرگانيـــیان بــه  جه مــاوه ره وه  نيـــيه .

حكومه تێكــى  دامه زراندنــى  وابــوو  پێــى  ماركــس 
ــگاى  ــه  كۆمه ڵ ــەوە( ل ــەی هەڵبژاردن ديموكراســى )لەڕێگ
پێشــمه رجى  چونكــه   مه حاڵــه ،  ســه رمايه داريدا 
ــودى  ــى خ ــى بنه ماكان ــه  گۆڕين ــته  ب ــى په يوه س ديموكراس
فه يله ســوفێكى  هه ربۆيــه   ده وڵه تــه وه .  و  كۆمه ڵــگا 
ــه   ــه  ده ســه اڵت ده گرن ــه ى ك ــه  ئه وان وه ك ڕانســێر پێیواي
ده ســت خــاوه ن پێگــه  و نازنــاون، به حوكمــى پێگــه ى 
له دايكبــوون و نــه ژاده وه  ده بنــه  ده مڕاســت و نوێنــه رى 
لــه و  ڕه خنــه   ماركــس  لەمەوەیــە  كۆمه ڵــگا.  زۆرينــه ى 
ئايديــا دەگرێــت كــه  مافــى مــرۆڤ ته نهــا لــه  مافــى 

ــوو مافێكــى شــكڵييه   سياســيدا كورتبكرێتــه وه ، پێــى واب
و ته نهــا ده وڵه مه نــده كان ده توانــن موماره ســه ى بكــه ن، 
كۆمه اڵيه تــى  مافــى  ئايديــاى  له ســه ر  ده رگاى  بۆيــه  
جه مســه ره كانى  دووفاقییەتــی  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ  كــرده وه . 
سيســه ته مى ســه رمايه دارى ڕوونتــر دەبێتــەوە، ئەوەتــا 
ڕاى  بێئه رزشــكردنى  له ڕێگــه ى ئه تككــردن و  خه ريكــن 
لــه   كۆمپرادۆره كانيــان  و  مافيايــى  گرووپــه   خه ڵــك، 
موســته عميره كاندا به هێزتــر ده كــه ن و هيــچ بوارێــك 
جه مــاوه رى  بزووتنــه وه ى  و  نــاڕازى  خه ڵكــى  ڕاى  بــۆ 
به رژه وه نديــى  چونكــه   ناهێڵنــه وه .  نيشــتيمانى  و 
كۆمپانيــا نه وتــى و فره ڕه گــه زه كان ئــه وه  ده خوازێــت؛ 
تاكــو  ده اڵڵه كانيــان  و  عێراقــی  ئۆليگارشــيى  كــه  
ته وابوونــى مــاوه ى گرێبه ســته  بازرگانــى و سياســييه كان 

بمێننــه وه . ده ســه اڵتدا  لــه  

لــه   ڕه خنــه   هه ميشــه   سياســى  چه پــى  لێره وه يــه  
لەبنەڕەتــدا  ده گرێــت.  نوێنه رايه تــى  سيســته مى 
ســه رهه ڵدانى ده ســته واژه ى چه پــى سياســى په يوه ســته  
و  ئۆپۆزســيۆنبوون  ئايديــاى  ســه رهه ڵدانى  بــه  
يه كه ميــن  بااڵده ســتەوە.  و  بــاو  دۆخــى  گۆڕينــى 
نوێنــه ره   له اليــه ن  كــه   ئه وه بــوو  هه ڵوێســتيش 
ئۆپۆزســيۆن و دژبه ره كانــى په رله مانــى فه ره نسيـــيه وه  
شــانزه هه م  لويســى  پادشــا  سياســه ته كانى  لــه دژى 
موماره ســه كرا، چونکــە ئــه و نوێنه رانــه ى گوزارشــتيان 
لــه  توێــژى كرێــكار و هــه ژاران ده كــرد لــه الى چه پــى 
لەوکاتــەوە  داده نيشــتن.  فه ره نسیـــیەوە  په رله مانــى 
ئیتــر ئايديــاى چــه پ هاوشوناســكرا بــه  مافــى گــه الن 

ــى  ــى و ئازادي ــى كۆمه اڵيه ت ــتهێنانى عه داله ت ــۆ به ده س ب
و يه كســانى لــه  دابه شــكردنى ســاماندا. بــه اڵم دواتــر 
ــت  ــووه  نه ري ــيه  ب ــكى و هه ڕه مه كيـ ــتنه  خۆڕس ــه م دانيش ئ
پــاش  ئينســانێكى عه داله تخــواز.  و شوناســى هه مــوو 
نــاوى  ده بێتــه   چــه پ  ده ســته واژه ى  ســه ده   چه نديــن 
كۆمۆنيــزم،  فه لســه فيه كانى  و  فيكــرى  قوتابخانــه  
سۆســياليزم، ماركســيزم و ســه دان فه يله ســوف و فيگــه رى 
پێشــكه وتنخواز خۆيــان بــه  چه پــڕه و لــه  قه ڵــه م ده ده ن.

لێرەوەیــە ئايديــاى بزووتنــەوەی چــه پ جه خــت لــه وه  
ده كاتــه وه ؛ كــه  ته نهــا بــه  گۆڕينى ســتراكتۆرى كۆمه ڵگاى 
ڕاســته قينه   ديموكراسيـــيه تى  بــه   ســه رمايه دارى، 
ده گه يــن. چونكــه  ديموكراسيـــيه تى به شــداريى گشــتى 
لــه الى ماركــس بريتيبــوو لــه  هه ڵبژاردنــى گشــتى نــه ك 
هه مــووان  ده بێــت  واتــە  نوێنه رايه تــى.  سيســته مى 
پێكهاتــه ى  لــه   كۆمه ڵــگاوە  كرۆكــى  و  خــواره وه   لــه  
سياســيدا به شــداريى بكــه ن، هــەر لــه  ئاســتى كۆمۆنــه ى 
كشــتوكاڵى يــان ئه نجومه نــى كرێــكاران، و ئه نجومــه ن و 
شــوراى گه ڕه كــه كان تاكــو ده گاتــه  لوتكــه ى هه ره مه كــه ، 
پاندانانــى  ســه ره نجام  نيشــتيمانى.  كۆمه ڵــه ى  واتــا 
ئامرازه كانــى  به كۆمه ڵــى  موڵكدارێتيــى  مه ركــه زى، 
كــه   ڕاســته وخۆ.  ديموكراسيـــيه تى  به رهه مهێنــان، 
ســۆڤێته كاندا  كۆمــارى  لــه   و  هــات  لينيــن  دواتــر 

. به رجه ســته يكرد

سەرەتای نۆڤێمبەری ٢٠٢١

لــە عێــراق و کوردســتان؛ چ ئەوانــەی فەرمیــن، چ  ســەندیکا کرێکاریـــیەکان 
ئەوانــەی نیمچــە ســەربەخۆن، بــەدەر لــە گرفتەکانــی بــەردەم  ”ســەربەخۆ” بــوون، 

ــەرەوڕوون. ــی تــری جــدی ب ــن گرفت ــە چەندی ب

مامەڵــە کردنــی مەیدانیــی لەگــەڵ ســەندیکا و یەکێتیـــیە کرێکاریـــیەکان ئــەو 
دەرفەتــەت بــۆ دروســت دەکات کــە لــە دەرەوەی حوکمــە بــاوەکان و تێگەیشــتنە 
ــە  ــی ل ــکاڵ بوون ــەوە” و ڕادی ــەردەم ” نوێبوون ــی ب ــی گرفتەکان موتڵەقــەکان بتوان

گۆشــەنیگایترەو ببینــی، لــە وێشــەوە ڕێگاچــارەکان دەستنیشــان بکرێــن.

کەمبوونــی ئەندامگیــری لــە ســەندیکا و یەکێتیـــیە کرێکاریـــیەکان گرفتێــك و 
دیاردەیەکــی جیهانیــە، بــەاڵم ئــەم کەمبوونــە تایبتەمەنــدی خــۆی هەیــە کــە دەبــێ 
جێگــەی ســەرنجی هەمــوو هەڵســوڕاوێکی ســەندیکایی یــان هــەر کەســێك بێــت کــە 

هاوبەشــی نوێکردنــەوەی ســەندیکاکان و ڕادیــکاڵ کــردن بێــت.

ــیدا لــە کێشــەی کەمبوونــی  ــە ئاســتی جیهانیـ گرفتێکــی بەربــاڵوی ســەندیکاکان ل
ئەندامێتــی تەنیــا ”چەندایەتــی” نیــە بەڵکــو ”چۆنیەتــی” یشــە. لــە ئاســتی 
جیهانــدا ئەندامبوونــی ”گەنــج” چەندیــن دەیەیــە ڕوو لــە خــوارە، لەبــەر چەندیــن 
ــە  ــە گشــتی و ب ــەت” ب ــە ”سیاس ــان ب ــدی گەنج ــە نائۆمێ ــاواز، لەوان ــۆکاری جی ه
لــە  چ  پاڵنــەر  سیاســیی  کاراکتــەری  نەبوونــی  ڕێکخراوەیــی،  کاری  تایبەتــی 
ڕووی ئەکتیــڤ بوونــی ســەندیکاکان چ لــە ڕووی ئــەو حیــزب و ڕێکخراوانــەی 
ــیەکان. ئــەم  ــیە کرێکاریـ کــە ”تازەگــەری” بخەنــە نێــو بــوون و ئامانجــی یەکێتیـ
خشــتەی خــوارەوە چەنــد ڕاســتیەکمان پێدەڵێــت دەربــارەی ئــەم بابەتــە لــە عێــراق 

و هەرێمــی کوردســتان:

(خشتەی ژمارە یەک )١

تەمەنــی ئاســتی  و   ڕێــژە 
مەکتەبــی  ئەندامانــی 
)تەنفیــزی(  جێبەجێکردنــی 
لــە کرێکاریـــیەکان   یەکێتیـــیە 

کوردســتان و  عێــراق 

ڕێژە لە کۆی گشتی ژمارەی ئەندامان تەمەن ژ

%0 0 30-20 1

%14.81 4 40-31 2

%37.04 10 50-41 3

22.22 6 60-51 4

%25.93 7 70-61 5

%100 27 سەرجەم

ــەم  ــتان ئ ــراق و کوردس ــە عێ ــن ل ــەك )١( بکەی ــارە ی ــەیری خشــتەی ژم ــەر س ئەگ
ــەی  ــەو ڕابەران ــەوەی ئ ــە مان ــۆ حاڵەتێکــی ”چەســپاو” ل ــر بۆتــەوە ب ــە جەب گرفت
کــە لــەڕووی تەمــەن و تەندروستیـــیەوە پێویســتە یــان خانەنشــین بــن یــان 
خیبــرەی خۆیــان بــە میکانیزمێکــی گونجــاو بگوێزنــەوە بــۆ شــوێنگرەوەیەکی خۆیــان 
لــە تەمەنێکــی گەنجتــر. خشــتەی ژمــارە یــەك )١( دەریدەخــا کــە ڕێــژەی ئــەو 
ڕابەرانــەی لــە مەکتەبــی جێبەجێکردنــن واتــا لــە هەرەمــی ئیداریــن و تەمەنیــان 
لــە نێــوان )٦١-٧٠( ســاڵە ڕێــژەی لەســەدا بیســت و پێنــج پۆینــت نــەوەت و ســێ 
(٢٥.٩٣%(  پێــك دەهێنــن، تەمەنــی )٢٠-٣٠( ســاڵیش کــە کاتەگــۆری گەنجانــە 

ــە ســەدا ســفر )٠%(. ــە ل بریتی

ئــەم دۆخــە دیمۆگرافیـــیەی تەمــەن لــە هەرەمــی ســەرەوەی ســەندیکا کرێکاریـــیەکان 
لــە گەیشــتنی  لــە دینامیکیەتــی ”نوێنەرایەتــی”  ”پچڕان”ێــك دروســت دەکات 
دەنگــی گەورەتریــن قەبــارەی کۆمەاڵیەتــی لــە کۆمەڵگــەدا. ئــەم دۆخــە کاریگــەری 
ــی  ــا ڕێکەوت ــرس ت ــی بەرپ ــا هەتای ــر”ی هەت ــوری ”جێگی ــە کلت ــێ ل ــراپ دادەن خ
نادیــار، ئەمــە بــەو مانایــە نیــە کــە ئەوانــەی بــە تەمەنــن و لــە هەرەمــی ئیــداری 
ــی  ــە هەرەم ــە ل ــە ک ــە نی ــارەی ئەوان ــن، پرســەکە دەرب ــیاو” نی ســەندیکاکانن ”ش
ئیداریــن، بەڵکــو دەربــارەی ئەوانــەن کــە لــە هەرەمــی ئیداریــی نیــن، بــە تایبەتــی 
”گەنجــان” کــە ئێســتا گەورەتریــن هێــزی کۆمەاڵیەتــی عێــراق و کوردســتانن، 
ئــەم دۆخــە دەبێتــە گــەرای ”بیروکراســیەت” لــە ســەندیکا کرێکاریــەکان، قوفــڵ 
کردنــی ئاڵوگــۆڕ لــە هەرەمــە ئیداریــەکان و جۆرێــك لــە کلێشــە و ســتایڵی نەگــۆڕی 

ئیــدارەدان و ڕابــەڕی کــردن، ئەگــەر ســەیری خشــتەی ژمــارە دوو )٢( بکەیــن:

(خشتەی ژمارە دوو )٢

بەرپرســیاریەتی  مانــەوەی 
کارگێــڕی دەســتەی   ئەندمانــای 
ــە ــەندیکاکان ل ــیەکان و س  یەکێتیـ

کوردســتان و  عێــراق 

ڕێژە لە کۆی گشتی ژمارە مانەوە بە سال ژ

%0.0 0 4-1 1

%7.41 2 8-5 2

%7.41 2 12-9 3

%85.19 23 16-13 4

%100 27 سەرجەم

لێــرەدا دەبینیــن ئەوانــەی لــە هەرەمــی ئیداریــن و گەورەتریــن پشــکیان هەیــە لــە 
بەرپرســیاریەتی کــە پۆلبەنــدی تەمەنەکانــی )٤١-٥٠( و )٦١-٧٠( دەگرێتــەوە ، 
کــە کــۆی ڕێژەیــان لــە دەســتەکانی کارگێــڕی دەکاتــە لەســەدا شێســت و دوو پۆینــت 
نــەوەت و حــەوت )٦٢.٩٧%( لــە خشــتەی ژمــارە )١( خراوەتــە ڕوو، لــە خشــتەی 
ــی لــە تەمــەن خاوەنــی درێژتریــن  ژمــارە )٢( ڕوون دەبێتــەوە کــە دوو کاتگۆریـ
ماوەکانــی مانــەوەن لــە هەرەمــی ئیداریــی کــە دوو جــۆر مــاوە دەگرێتــەوە )٩-١٢( 

ســاڵ و )١٣-١٦( ســاڵ!

ــیەتی  ــیەکانی تەمــەن و ئالیـ ئــەم واقیعــە؛ تەنیــا کــورت نابێتــەوە لــە ناکۆکیـ
نوێنەرایەتــی و بوونــی ”دەنگــی گەنــج” وەکــو گەورەتریــن قەبــارەی کۆمەاڵیەتــی 
بــۆ  پەلدەکێشــێ  بەڵكــو  کرێکاریـــیەکان،  ســەندیکا  ئیداریــی  هەرەمــی  لــە 
ناکۆکیـــیەکیتری زیندوو کە ئەویش بەاڵنســی جێندەریە لە هەرەمە ئیداریەکانی 

ــیەکان، ئەگــەر ســەیری خشــتەی ژمــارە )٣( بکەیــن: ســەندیکا کرێکاریـ

(خشتەی ژمارە سێ )٣

 دابەشــبوونی جێنــدەری ئەندامانــی
  دەســتەی کارگێــڕی بــە پێــی ڕەگــەز
کرێکاریـــیەکان یەکێتیـــیە   لــە 
و عێــراق  لــە  ســەندیکاکانی   و 

کوردســتان

ڕێژە لە کۆی گشتی ژمارەی ئەندامان ڕەگەز ژ

%87.88 29 نێر 1

%12.12 4 مێ 2

%100 33 سەرجەم

ــە  ــژەی نێرین ــدا، ڕێ ــر و مێ ــژەی نێ ــوان ڕێ ــە نێ ــن ل ــەورە دەبینی ــی زۆر گ گاپێک
لەســەدا هەشــتا و حــەوت پۆینــت هەشــتا و هەشــت )٨٧.٨٨%(ە و ڕێــژەی مێینــە 
ــە جــۆرەکان  ــزە پۆینــت دوانــزە )١٢.١٢%(ە، ئەمــە بــە جۆرێــك ل لەســەدا دوان
دەکــرێ بکرێتــە پەیکــەری ســەرەکی هــەر پڕۆژەیەکــی ڕیفــۆرم کردنــی ســەندیکا 
و یەکێتیـــیە کرێکاریـــیەکان. ڕێــژەی مــێ لەســەرجەم هاواڵتیانــی عێــراق )٤٩%( 
پێــك دێنێــت، لــەم ڕێژەیشــدا مێـــی گەنــج گەورەتریــن قەبــارەی هەیــە، کەچی لە 
هەرەمــی ســەندیکا کرێکاریـــیەکان چانســی ڕەگــەزی مــێ لــە هــەردوو پۆلبەنــدی 
ــارەی  ــوون و قەب ــە جۆرێکــە کــە شایســتەی ب ــەکان ب ــج و بەتەمەن ــی گەن تەمەن
کۆمەاڵیەتــی ئــەو نیــن، کــە دیــارە بــە دڵنیایــی پێوانەکــە تەنیــا قەبــارەی 
کۆمەاڵیەتــی چیــن و توێــژەکان نیــە، بەڵکــو خســتنە ڕووی ئــەو دۆخانەیــە کــە 
دەکــرێ پــڕۆژەی ڕیفــۆرم و تــازە کردنەوەی ســەندیکا کرێکاریـــیەکان دەستنیشــانی 

ئــەو کەلێنانــە بــکات کــە بتوانــێ بیــکات بــە خاڵــی دەســتپێك.

-.-.-

سەرچاوەی داتاکان:

ئــازادی کاری ســەندیکایی و ڕەوشــی یەکێتــی ســەندیکاکانی کرێــکاران لــە عێــراق 
و هەرێمــی کوردســتاندا/ ئامادەکردنــی: ڕێکخــراوی ئاشــتی و ئــازادی ٢٠١٧

“ئۆپۆزسیۆنی کارتۆنی”

ناجی ئەفراسیاو

ڕزگار عومەر

ڕاگەیەنــدکاری  لێدوانەکانــی  دەنگوباســی  ماوەیەکــە 
بەناوبانگــی واڵتانــی عەرەبــی )جــۆرج قرداحــی( کە ئێســتا 
وەزیــری ڕاگەیاندنــە لــە لوبنــان، دەربــارەی شــەڕی یەمــەن، 
ــتدرێژیکەر  ــە دەس ــی ب ــعودیە و هاوپەیمانان ــدا س ــە تیای ک
ناوبــرد و ســەرکۆنەی ئــەو پەالمــارەی ئەوانــی کــرد بــۆ ســەر 
واڵتــی یەمــەن، بوەتــە یەکێک لە ناونیشــانە ســەرەکیەکانی 
هەواڵــی سیاســی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، شــایانی 
وتنــە کــە ئــەم پەیامــەی قرداحــی کاتێــک بــوو کــە هێشــتا 

پۆســتی وەزیــری ڕاگەیاندنــی وەرنەگرتبــوو.

پەرچەکــرداری ئــەم هەڵوێســتەی قرداحــی وای لــە ســعودیە 
ــن،  ــارات، بەحرەی ــداو )ئیم ــی کەن ــە وواڵتان ــک ل و هەندێ
کوەیــت( کــرد کــە باڵوێزەکانیــان لــە لوبنــان بکێشــنەوە و 

باڵوێــزی لوبنانیــش لــەو واڵتانــە دەرکــەن.

بــە  ببەســتنەوە  کێشــەکەش  چارەســەری  دەرگای 
داوای  و  هەڵوێســتەی  لــەو  قرداحــی  پاشــگەزبونەوەی 
لێبــوردن لــەو واڵتانــە، دواتریــش داواکــە بــوو بــە مەرجــی 
دەســت لــەکار کێشــانەوەی ناوبــراو بــۆ دووبــارە ئاســایی 
کردنــەوەی پەیوەندیەکانــی ئــەو واڵتانــە لەگــەڵ لوبنــان.

هــەردووک بــەرەی دەرگیــر لــە زوربــەی کێشــەکانی لوبنــان 
ــەردووک واڵت،  ــیان، ه ــەیە، خۆش ــەم کێش ــدا ئ و لەناویان
ــران و ئاڵــۆزی گــوزەر دەکــەن، محەمــەدی  ســەردەمێکی قەی
کــوڕی ســەلمان جێنیشــینی پاشــایەتی ســعودیە کــە ئەمــڕۆ 
لــەم واڵتــە، چەندیــن  بــە کــردەوە دەســەاڵتی یەکەمــە 
شکســتی سیاســی خــواردوە، لەوانــە شــەڕی یەمــەن کــە خــۆی 
هەاڵیســێنەری بــوو ئێســتا بۆتــە زەلکاوێــک بــۆی و نازانــێ 
چۆنــی لێدەربــاز بــێ، ڕوژنامــە نــووس )جەمــال خاشــقچی( 
بــە  بــوو  ناوبــراو  سیاســەتەکانی  بەرهەڵســتکاری  کــە 
شــێوەیەکی دڕندانــە لەنــاوی بــرد و بــۆی بــوو بەمایــەی 
بــێ ئابڕویــی لەســەر ئاســتی جیهــان، گەمارۆدانــی واڵتــی 
قەتــەر و بڕینــی پەیوەندیەکانــی لەگــەڵ ئــەو واڵتــەوە 
دواتر پاشەکشــەی، ئەمانەو ســەرباری کێشــە ناوخۆیەکانی 
لــە کپکردنــی هەردەنگێکــی ئــازاد و بێمافــی ژنــان، وای 

ــێ. ــتبادانەش بدۆڕێن ــەم دەس ــەوێ ئ ــە نای ــردوە ک ک

ئابــوری و سیاســیی  دەورانێکــی قەیرانــی  کــە  ئێرانیــش 
ــاوەر  ــی جەم ــدا ناڕەزایەت ــوزەر دەکا و لەناوخۆش ــەخت گ س
وەک بەرمیلێــک بــارود دەشــوبهێنرێ، ئەویــش مەبەســتیەتی 

لــەم دەســتبادانە ســەرکەوێ و نەیارەکــەی بیدۆڕێنــێ.

ــەک  ــە ی ــگاوی قەیران ــو پەن ــە ئێســتادا لەنێ ــە ل ــان ک لوبن
لــە دوای یەکەکانــدا گیــری خــواردەوە، هــەر لــە قەیرانــی 
و  ئابــوری  قەیرانــی  دەگاتــە  تــا  بیگــرە  سیاسیـــیەوە 
کۆمەاڵیەتــی، ئەمەشــی بــۆ بــوو بەســەربار، ئــەوەی واشــی 
خۆیــدا  لەشــوێنی  دوایــی  قەیرانــەی  ئــەم  کــە  کــردوە 
لــەکار  دەســت  بــۆ  قرداحیــە  ڕەفــزی  بــێ،  چەقبەســتوو 

کێشــانەوە.

ئــەم  ئــەم وواڵتــە  مێــژووی  لــە  کــورت  ئاوڕدانەوەیەکــی 
ڕاســتیەمان بــۆ دەردەخــا کــە هــەر لــەو کاتــەی لوبنــان 
ــە فەرەنســا،   ســەربەخۆیی خــۆی وەرگــرت ســاڵی )١٩٤٣( ل
ئارامیەکــی ئەوتــۆی  بەخۆیــەوە نەدیــوە. فەرەنســا کــە 
نزیــک بــە )٢٠( ســاڵ ئــەم وواڵتــەی داگیرکــرد، کاتێــک 
تائیفییانــەی  دابەشــکردنی  شــێوازێکی  هێشــت  بەجێــی 
بەهەمــوو  )مەســیحیەکان  بەجێهێشــت  خــۆی  لەبــری 
ــا  ــیعە، هەروەه ــونە و ش ــە س ــەوە، ئیســام ب تەیافەکانیان
دورزیەکانیــش(، دەرئەنجامــی ئــەم دابەشــکردنە تائیفیـــیە 
شــەڕی ناوخــی ســاڵی )١٩٧٥- ١٩٩٠(ی لێکەوتــەوە کــە بــووە 
هــۆی قوڵکردنــەوەی ئــەم تائیفیـــیەگەریە و بــە ڕێکەوتنــی 
ــەی  ــعودیە نەخش ــە س ــەری ١٩٨٩( ک ــف - ٢٢ ئۆکتۆب )تایی
ــن  ــان ڕێکەوت ــی هەم ــی هــات، بەندەکان بۆداڕشــتبوو کۆتای
ــە  ــەربازی بنێرێت ــزی س ــا هێ ــوریا ت ــۆ س ــردەوە ب دەرگای ک
ئــەو واڵتــە بــۆ ”بەرقــەراری ئاســایش” )١٩٧٦ – ٢٠٠٥(  
و هەمــوو میلیشــیاکانیش، جگــە لــە میلیشــیای حزبــواڵی 

شــیعە، چەکبکرێــن.

لە شــەڕی لوبنان و ئیســرائیل لەســەر ناوچەی )کێڵگەکانی 
شــەبعا( کــە دەکەوێتــە نێــوان هــەردووک واڵت و حزبــواڵ 
نەخشــی ســەرەکی تێدا دی، ئیســرائیل ناچار بە پاشەکشــە 
کــرا و ئەمــەش میلیشــیای حزبــواڵی ئەوەنــدەی تــر بەهێــز 
کــرد وای لێکــرد ســوپایەک، بەکۆمــەگ و هــاوکاری لــە 
ــکا کــە  ــت ب ــامی ئێــران، دروس ســنوربەدەری جمهــوری ئیس
زۆر بەهێزتــر و پڕچەکتــر لــە ســوپای خــودی لوبنــان بــێ و 

بــەم شــێوەیە بڕیــاری سیاســی ئــەو واڵتــە کەوتــە ژێــر چەنــگاڵ 
و هەژموونــی ئێــران لــە ڕێــگای حزبــواڵوە.

هەڵکەوتــەی جوگرافــی لوبنــان کــە دەکەوێتــە ســەر دەریــای 
ســپی ناوەڕاســت وای لــەو واڵتــە کــردوە بەدرێژایــی مێــژوو 
بــەردەوام واڵتانــی ئیقلیمــی و نێودەوڵەتــی چــاوی تەماعــی 
تــێ ببــڕن، فەرەنســا کــە کۆنــە داگیرکــەری لوبنانــە پشــتی 
بــە مەســیحیەکان بەســتوە، ســعودیە بــە ســونەکان و ئێرانیــش 
بــە شــیعەکان، هــەر بۆیــە هیــچ کام لــەو الیەنانــە ڕێــگا نــادا 
ئــەم واڵتــە ببێتــە مەیدانــی تەراتێنــی ئــەوی تــر بــە جۆرێــک 
کــە ژیانــی دانیشــتوانەکەی بــە بەردەوامــی لــە ژێــر هەڕەشــەی 

ــوە. ــیر ڕاگرت ــەورەدا وەک یەخس ــاتی گ ــار و کارەس پەالم

ئــەم کێشــەیەی قرداحیــش دەچێتــە نێــو هەمــان هاوکێشــەوە و 
بــەو دڵۆپــە ئــاوە وەســف دەکــرێ کــە پەرداخەکــەی پڕکــرد و 

لێوانڕێــژی کــرد.

ســەرەکیەکانی  مەیدانــە  لــە  یەکێــک  بۆتــە  لوبنــان  ئەمــڕۆ 
پێکدادنــی هــەردووک بــەرەی )ســونە و شــیعە( کــە ســعودیە لــە 
الیــەک و ئێــران لــەو الی تــری نوێنەرایەتــی دەکــەن، ســەرباری 
هەمــوو ئەوانــەش قەیرانــی ئابــوری ئــەم واڵتــەی خســتۆتە 
ــەو  ــی ئ ــە ئەنجام ــش ل ــیدار ئەوی ــی مەترس ــواری هەڵدێرێک لێ
ــیە ئاڵــۆزەدا هاتۆتــە گــۆڕێ. ــیەی لــەو فــەزا سیاسیـ گەندەڵیـ

لــە ئۆکتۆبــەری ســاڵی )٢٠١٩( هــاوکات لەگــەڵ ســەرهەڵدانی 
ــە خــوار و ناوەڕاســتی  ــراون ل ــاوەری بەرف ــی جەم بزوتنەوەیەک
عێــڕاق، لــە لوبنانیــش بەهەمــان شــێوە ڕاپەڕینێکــی جەمــاوەری 
هەمــوو  کــە  ڕاپەڕینێــک  هەڵــدا،  ســەری  جۆشــوخرۆش  پــڕ 
ســنوورە تائیفیــی و نەتەوەیـــیەکانی وەالنــا  و خستیـــیە دوای 
ــەرزە و  ــە ل ــە واڵتــە هێنای ــەوە و پایەکانــی دەســەاڵتی ل خۆی
ــازادی و  ــی ئ ــن کردن ــنگدار و دابی ــی پڕش ــە دواڕۆژێگ ــد ب ئومێ
ــبوونی  ــەاڵم بێبەش ــەوە. ب ــی گرت ــەری لوبنان ــانی سەراس یەکس
ئــەو ڕاپەڕینــە لــە ئۆرگانێکــی سیاســی خەباتــکار هەڵقــواڵوی 
و  کرێــکار  جەمــاوەری  ڕاســتەخۆی  و  ســەربەخۆ  ئیــرادەی 
ڕاپەڕینــە  ئــەو  الوازی  خاڵــی  وواڵتــە  ئــەو  زەحمەتکێشــی 
دواتریــش  و  کۆرۆنــا  پەتــای  ســەرهەڵدانی  ســەرباری  بــوو 
ــە  ــەوە بەناوبانگەکــەی ڕۆژی )٤(ی ئۆگەســتی )٢٠٢٠( ل تەقین
بەنــدەری بەیــروت لــە ئەنجامــی عەمبارکردنــی هــەزاران کیلــۆ 
لــە مــادەی قابیلــی تەقینــەوە کــە نزیــک بــە حــەوت ســاڵ 
بــوو لــەو بەنــدەرە عەمبــار کرابــوو و ئەنجامەکەشــی کوشــتنی 
نزیــک بــە )٢٠٠( کــەس و وێرانکردنــی بەشــێکی بەرچــاوی ئــەو 
شــارە و دەبــەدەری ســەدان هــەزار کەســی لێکەوتــەوە، هەمــوو 
ــە  ــەو ڕاپەڕین ــە خامۆشــی ئ ــە هــۆکاری جۆرێــک ل ــە بوون ئەوان

پــڕ شــکۆیە.

ســەرمایەداری ئەمــڕۆ لــە گشــت جیهانــدا و بەتایبــەت لــە 
واڵتانــی لــە شــێوەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســیت، بــە پیادەکردنــی 
سیســتمی ئابــوری نیولیبرالــی، کــە وەحشــیگەری ئــەم سیســتمە 
دەگەیەنێتــە چڵــە پۆپەکــەی و دوا شــیلەی ژیانــی خەڵکــی 
ــی  ــود و قازانج ــە س ــژێ و دەیکات ــش دەم ــکار و زەحمەتکێ کرێ
مەبەســتی  بــە  بەرەنگاربوونەوەیــە  بــە  پێویســتی  خــۆی، 
پوچەڵکردنــەوەی. هەربۆیــە خەڵکــی کرێــکار و زەحمەتکەشــی 
ئــەو واڵتانــە هیــچ چارەیەکیــان نیــە جگــە لــە پێکهێنانــی 
ڕیــزی ســەربەخۆی خۆیــان و جیاکردنــەوەی لــە ڕیــزی حزبــە 
تائیفــی و قەومــی و بەردەوامیــدان بــەو هەڵچــوون و ڕاپەڕینــە 
ــی  ــە گۆڕنان ــە مەبەســتی ل ــەی دەســتیان داوەتــێ ب جەماوەریان
ــی کۆمەڵــگای  ــەرەو دامەزراندن ــان ب ــەم سیســتمە، و هەنگاون ئ
خۆشــگوزەران  ژیانێکــی  و  ئــازادی  تیایــدا  کــە  سوشیالســتی 
بــۆ دانیشــتوانی ئێســتا و نەوەکانــی دوا ڕۆژ دابیــن بکــەن. 
لوبنانیــش یەکێکــە لــەم واڵتانــەی کــە پێویســتە ڕێچکــەی ئــەم 

ــەر. ــە ب ــە بگرێت خەبات

سەرەتای نۆڤێمبەری ٢٠٢١

عەبدواڵ ساڵح

چه ند سه رنجێك ده رباره ى هه ڵبژاردن و 
سيسته مى نوێنه رايه تى
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چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەی ڕەوت لەگەڵ نوێنەری 
مامۆستایانی وانەبێژ بەڕێز کارزان فیزیک

لەگــەڵ دەســتپێکردنەوەی وەرزی خوێندنــدا شــەپۆلێک 
وانەبێــژ  مامۆســتایانی  ناڕەزایەتــی  و  مانگرتــن  لــە 
بایکۆتــی  گرتۆتــەوە،  کوردســتانی  سەرتاســەری 
لەســەر  و  ڕاگەیانــدوە  خوێندنیــان  هۆڵەکانــی 
شــەقامەکان دەســتیان داوەتــە خۆپێشــاندان و خوازیــاری 
مامۆســتای  وەک  هەمیشــەیی  بەشــوەیەکی  کــە  ئــەوەن 

دابمەزرێــن. )میــاک( 

نەوزاد بابان لە ڕۆژنامەی )ڕەوت( هەڵساوە 
بەئەنجامدان ئەم چاوپێکەوتنەی خوارەوە.

ڕەوت:  ئایــە پلــەی "وانەبێــژی" بــۆ مامۆســتا قۆناغێــک 
ــی  ــۆ دامە زراندن ــگاوی یە کــە م ب و پرۆســە یەکە  وە ک هە ن
هە میشــە یی واتــا چە نــد ســاڵێک وەک گرێبە ســت دەبــن و 
دواتــر دەبــن بە هە مە يشــە یی؟، ئایــە هیــچ بڕگە یە کــی 
یاســایی هە یــە  بــۆ ئــە م کارە؟  یــان دەســەاڵت دەیەوێــت 
لــەم ڕێگەیــەوە کە رتــی پــە روە ردە ش وە ک ناوە ندە کانــی 
وە ک  هــەر  بــکات،  تایبە تــی  کە رتــی  ڕادەســتی  تــر 
دە بینیــن لەئێســتادا کردنــەوەی قوتابخانــە ی کە رتــی 

تایبــە ت ڕۆژ لــە  دوای ڕۆژ لــە  هە ڵکشــاندایە ؟

کارزان فیزیــک: ســەرەتا زۆر سوپاســی بەڕێزتــان دەکــەم 
ــەروەردە  ــی پ ــەم گفتوگۆیــە لەســەر ڕەوشــی کەرت بــۆ ئ
بەگشــتی و دۆخــی مامۆســتایان بەتایبەتــی. پێــم خۆشــە 
ــت  ــتای گرێبەس ــە مامۆس ــە ئێم ــەوە ک ــت بکەم ــەوە ڕاس ئ

نیــن، بەڵکــو مامۆســتای وانەبێژیــن.

پرسیارەکەی بەڕێزتان دوو الیەنی هەیە:

ســەبارەت بــە بەشــی یەکــەم، لــە ڕابــردوودا چــوار جــۆر 

ناونیشــانی مامۆســتا بوونــی هەبــووە، مامۆســتای میاک، 
ــتای  ــژ، مامۆس ــتای وانەبێ ــت، مامۆس ــتای گرێبەس مامۆس
خۆبەخــش. لــە یــەک دوو ســاڵی ڕابــردوو مامۆســتایانی 
بــە  بــوون  واتــە  هەمیشــەیی،  بــە  کــران  گرێبەســت 
میــاک. وە بــۆ ســاڵی خوێندنــی )٢٠٢١-٢٠٢٢( وەزارەتــی 
پــەروەردە بڕیاریــدا کــە نابــێ مامۆســتای خۆبەخشــیش 
هەنــگاوە  بچوکتریــن  لــە  یەکێــک  ئەمــە  هەبێــت. 
گرنگــەکان بــوو کــە نــراوە بــۆ نەهێشــتنی چینایەتــی 
و پۆلێنکــردن و هــەاڵواردن لەنێــوان مامۆســتایاندا، بــۆ 
ئــەوەی تەنهــا یــەک جــۆر تایتــڵ و ئەدرێــس بــۆ مامۆســتا 
ــاو و ناونیشــاندا  ــر یــەک ن بوونــی هەبێــت، واتــا لەژێ

بێــت کــە ئەویــش مامۆســتای )میاکــە(.

لــە ئێســتا تەنهــا دوو جــۆر مامۆســتا بوونــی هەیــە، 
ئەویــش مامۆســتای میــاک و مامۆســتای وانەبێــژە، ئێمــە 

ــن. ــتای وانەبێژی مامۆس

ســاڵە   )١٠( دە  نزیکــەی  مــاوەی  هەرێــم  حکومەتــی 
ــووە،  ــدا ڕاگرت ــێکتەرەکانی حکومەت ــە س ــی ل دامەزراندن
بەدیاریکراویــش لەنــاو ســلکی پــەروەردەدا، کــە ئەمــەش 
گەورەتریــن لێدانــە لــە پــەروەردە و خوێندن لە هەرێمی 
ئــەم  مــاوەی  لــە  پــەروەردە  وەزارەتــی  کوردســتاندا. 
ــی  ــاو هۆڵەکان ــایی ن ــەوەی بۆش ــۆ پڕکردن ــاڵەدا ب دە س
ــاوە  ــەزراوەکان هێن ــۆ دەرچــووە دانەم ــای ب ــدن هان خوێن

ــەوە. ــە بڵێن ــژ وان ــتای وانەبێ ــە وەک مامۆس ک

پاشــان ئەگــەر بــەوردی ســەرنجی پــەروەردە و خوێنــدن 

بدەیــن لــە هەرێمــی کوردســتان، بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە 
کــە هیــچ ســتاندارد و فلتەرێــک لەئــارادا نەبــووە و 
نیـــیە بــۆ شــێوازی دامەزراندنــی مامۆســتا لەنــاو کەرتــی 

پــەروەردەدا! ڕەنگــە بپرســن: بۆچــی؟ یــان چــۆن؟

مــن چەنــد خاڵێــک بــۆ بەڕێزتــان ڕوون دەکەمــەوە، کــە 
نــەک ســتاندارد و فلتــەر بوونــی نیــە، بەڵکــو هیــچ یاســا 
و ڕێســایەک بوونــی نیــە لەنــاو ســلکی پــەروەردەدا بــۆ 
باشــترکردن و بەرەوپێشــبردنی پــەروەردە لــە هەرێمــی 

کوردســتاندا.

دامــەزراو  مامۆســتایانی  بڕوانامــەی  تەماشــای  گــەر 
ئەمانــەت  پــەروەردە  وەزارەتــی  لەنــاو  بکەیــن 
یــان  بەرچــاو دەکەوێــت، وەک شــەهادەی ئامادەیــی، 
دەرچــووی بەشــی وا هەیــە کــە کــراوە بــە مامۆســتا 
کــە هیــچ پەیوەنــدی بــە مامۆستایەتیـــیەوە نەبــووە، 
لەنێــوان  چینایەتــی  و  جیــاکاری  دروســتکردنی  یــان 
گرێبەســت،  )میــاک،  مامۆســتای  وەک  مامۆســتادا، 
وانەبێــژ، خۆبەخــش( ئەمــەش جۆرێکــە لــە بــێ فلتــەری 
و بــێ ڕێنمایــی و بــێ یاســا و ڕێســایی کــە لەنــاو 

دەگوزەرێــت. پــەروەردەدا  وەزارەتــی 

لێــرەوە دەتوانیــن بڵێیــن بــێ گومــان هیــچ ســتاندارد 
و فلتەرێــک نیــە بــۆ شــێوازی دامەزراندنــی مامۆســتا 
لەنــاو وەزارەتــی پــەروەردەدا، بــۆ نمونــە وەزارەتــی 
لــە دوو  پــەروەردە و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان 
بــە  کــرد  گرێبەســتیان  مامۆســتای  ڕابــردوودا  ســاڵی 
ســاڵ  لــە )١  کــە خزمەتیــان  مامۆســتای هەمیشــەیی 
هەتــا ٥ بــۆ ٦ ســاڵ( هەیــە، بــەاڵم مامۆســتای وانەبێــژ 
ــە مامۆســتای گرێبەســت  ــرە ل ــی زۆر زیات ــە خزمەت هەی
بــۆ نمونــە مامۆســتا هەیــە مــاوەی )٦ ســاڵ زیاتــر هەتــا 
١٣ ســاڵ( خزمەتــی وانەبێــژی هەیــە و وەک مامۆســتای 
وانەبێــژ دەرس دەڵێتــەوە و ئێســتاش بەردەوامــە لــە 

وانەوتنــەوە، بــەاڵم تــا ئێســتا نەکــراوە بــە مامۆســتای 
هەمیشــەیی واتــە: )میــاک(.

ئەگــەر یاســا و ڕێســا و ڕێنمایــی هەبووایــە ئــەوا دەبــوو 
بــە پلەبەنــدی بووایــە، کــە ســەرەتا مامۆســتای وانەبێــژ 
بکرێت بە گرێبەســت پاشــان مامۆســتا گرێبەســتەکانیان 
نــەک  میــاک(.  )واتــە  هەمیشــەیی  بــە  بکردایــە 
پشــت  و  هەمیشــەیی  بکەیتــە  گرێبەســت  مامۆســتای 
بکەیتــە مامۆســتای وانەبێــژ، بــە کورتــی: مامۆســتای 
وانەبێــژ پێویســت بــوو بکرایــە بــە گرێبەســت، پاشــان 
مامۆســتای گرێبەســت بکرێتــە هەمیشــەیی. لــە کاتێکــدا 
هەبێــت،  گرێبەســت(  و  )وانەبێــژ  مامۆســتای  نابێــت 
بەڵکــو دەبێــت یــەک جــۆر مامۆســتا هەبێــت ئەویــش 

مامۆســتای میاکــە )مامۆســتای دامــەزراوە(.

خواســتی ئێمەش وەک مامۆســتایانی وانەبێژ خواســتێکی 
چاکســازییە، ئامانجــی ئێمــە بریتیــە لــە نەهێشــتنی 
جۆرایەتــی  و  چینایەتــی  و  هــەاڵواردن  و  جیــاکاری 
لەنێــوان  مامۆســتایاندا و لەنــاو کەرتــی پــەروەردەدا، 
پێویســتە هەموومــان لەژێــر یــەک چەتــردا بیــن کــە 

چەتــری )مامۆســتایی(یە.

بەداخــەوە  پرســیارەکەت،  دووەمــی  بەشــی  بەنســبت 
ــەواوی  ــی کوردســتانەدا ت ــەم هەرێم ــن ل ــەوەی دەیبینی ئ
ســێکتەرەکان بــەرەو کەرتــی تایبــەت دەچــن و لەژێــر 
هەمــوو  ئــەم  بوونــی  نامێنێــت،  گشــتیدا  کەرتــی 

زیادبوونیــان  و  ناحکومیانــە  قوتابخانە/خوێندنگــە 
پێدەڵێــت  ئەوەمــان  ســاڵ،  بــە  ســاڵ  و  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ 
کــە ســێکتەری پــەروەردەش وەک ســێکتەرەکانی دیکــە 
بۆخــۆی  ئەمــەش  دەچێــت،  تایبــەت  کەرتــی  بــەرەو 
ــەروەردە  ــی پ ــر داڕوخاندن ــۆ زیات ــە ب ــی دیکەی هۆکارێک
نــەوەی هاونیشــتمانیانی  منــداڵ و  و دوورخســتنەوەی 
هەرێــم لــە کەرتــی پــەروەردە، چونکــە تەنهــا کــوڕ 
لــە  دەتوانــن  دەوڵەمەنــدەکان  و  بەرپــرس  کچــی  و 
ــەکان(  ــا حکومیی ــەکان )ن ــە ئەهلیی قوتابخانە/خوێندنگ
ــن  ــەژارەکان ناتوان ــەوادە ه ــی خان ــوڕ و کچ ــن، ک بخوێن
لــە فێرگــە ئەهلیەکانــدا بخوێنــن و ئەمــەش دەبێتــە هۆی 
زیاتــر بوونــی ڕێــژەی نەخوێنــدەواری و باڵوبوونــەوەی 

نــا هۆشــیاری تــاک و کۆمەڵــگا.

ڕەوت: ئێــوە ئێســتا لە ســە ر شــە قامن ئایــا ئــەم هاتنــە  
مە یدانــە ی ئێــوە خۆڕســکە  یــان ڕێکخــراوە وە ســە قە فی 

داواکانتــان چیـــیە ؟

وانەبێــژ  مامۆســتایانی  وەک  ئێمــە  فیزیــک:  کارزان 
بــە شــێوەیەکی ڕێکخراوەیــی و خۆڕســکانە هاتوینەتــە 
ــەر  ــان گرتۆتەب ــی شــەقام و فشــاری مەدەنیانەم مەیدان
بــۆ داواکردنــی مــاف، کــە مافی هەموو هاونیشــتمانییەکە 
لــە  دوور  بــکات  داوای  کــە  جیهانــدا  هەمــوو  لــە 
هەمووجــۆرە تونــد و تیــژی و بــە شــێوازێکی مەدەنیانــە.

ئێمــە وەک مامۆســتایانی وانەبێــژ مــاوەی )٦( ســاڵە 
لەســەر شــەقامین، و ڕێــژەی لــە ســەدا بیســت )%٢٠(
ی مامۆســتا لەنــاو وەزارەتــی پــەروەدەدا پێکدەهێنیــن، 
بــە نزیکەیــی ژمــارەی مامۆســتایانی وانەبێــژ دەگاتــە 
ئــەم  وانەبێــژ،  مامۆســتای  هــەزار   )٢٣( لــە  زیاتــر 
داخســتنی  و  حکومــەت  پانــی  بــێ  بەهــۆی  ژمارەیــە 
دەرگای دامەزرانــدن، ڕۆژ بــە ڕۆژ ژمــارەی مامۆســتای 
ئێمــەی  پاشــان  دەکات،  زیادبــوون  لــە  ڕوو  وانەبێــژ 
لــە  زیــاد  ژمــارە  داتــا و  بــە  مامۆســتایانی وانەبێــژ 
(٥٠٠( یاداشــتمان پێشــکەش بــە وەزارەت و حکومــەت 
و پەڕلەمــان و ... هتدیــی کــردووە کــە بێــن بــەدەم 
داواکاری ئێمــەی مامۆســتایانی وانەبێــژەوە، کــە ســەقفی 
داواکارییەکانمــان بریتیــە لــە خزمەت کردن و چاکســازی 
و باشــترکردنی پڕۆســەی خوێنــدن و خوێنــدەواری لــە 
هەرێمــی کوردســتاندا، ئەویــش دامەزراندنــی مامۆســتای 
لــە  واتــە  هەمیشــەیی،  مامۆســتایی  بــۆ  وانەبێــژە 
مامۆســتای وانەبێــژەوە بکرێـــینە مامۆســتای هەمیشــەیی 
)مامۆســتای میــاک(، ئەمــەش بــۆ پاراســتنی مافەکانــی 
مامۆســتایانە بــە گشــتی و گەڕاندنــەوەی شــکۆیە بــۆ 
ــاوەی دە  ــە م ــان، بەداخــەوە ک مامۆســتا و بڕوانامەکانم

(١٠( ســاڵە بڕوانامەکانمــان کەرەنتینــە کــراوە.

ڕەوت: کار و چاالکیەکانی ئێوەی مامۆســتایانی وانەبێژ 
پە یوە ندیتــان  ئایــا  سە راســە ریە ،  یــان  لۆکاڵیــە  
بۆئــە وە ی  هە یــە   تــرە وە   شــارۆچکەکانی  و  شــار  بــە 

بکــە ن؟. دروســت  سە راســە ری  ڕێکخراوێکــی 

ــێیەم، کار و  ــیاری س ــبەت پرس ــە نس ــک: ب کارزان فیزی
وانەبێــژ سەرانســەریە  مامۆســتایانی  ئێمــەی  چاالکــی 
بــۆ  نســبییە،  گشــتگیرییەکەی  بــەاڵم  گشــتگیرە،  و 
نمونــە، تــا ئێســتا خۆپیشــاندانی بــەردەوام و بایکۆتــی 
گشــتی لــەم پەروەردانــەدا ڕاگەیەنــدراوە: پــەروەردەی 
پشــدەر  ســلێمانی،  ڕۆژئــاوای  و  ڕۆژهــەاڵت 
و  کار  قــەرەداغ،  و  شــارباڕێژ  ڕانیــە،  و 
و  سەیدســادق  و  شــارەزوور  دەربەندیخــان، 

چەمچەمــاڵ.

هەروەهــا بەشــێک لــە مامۆســتایانی وانەبێــژی 
پــەروەردەی ئاکــرێ و بــەردەڕەش لــە پارێزگای 
دهــۆک، وە کۆیــە و بەشــێک لــە مامۆســتایانی 
وانەبێــژی پــەروەردەی چۆمــان و ســۆران لــە 
لــە  دیکــە  بەشــێکی  و  هەولێــر،  پارێــزگای 
ســەرجەم شــار وشــارۆچکەکان، مامۆســتایانی 
وانەبێــژ لــە هەمــوو ئــەم شــار و شــارۆچکانەدا 
و لــە ئێســتادا بایکۆتــی هۆڵەکانــی خوێندنیان 
و  خۆپیشــاندان  لــە  بەردەوامــن  و  کــردووە 
ناڕەزایــی دەربڕیــن بەشــێوەیەکی مەدەنیانــە.

دەمەوێــت ئــەوەش بڵێــم: لــەو پەروەردانــەی کــە 
ناومــان هێنــا پڕۆســەی خوێنــدن ڕاگیــراوە بــۆ 
مــاوەی دوو هەفتــە زیاتــر دەبێــت، وە ســەرجەم 
کــە  ماڵــەوە  بــۆ  نێردراونەتــەوە  فێرخــوازان 
ئەمــەش خواســتی ئێمــەی مامۆســتایانی وانەبێژ 
نیــە، بەڵکــو خواســتی ئێمــە بریتیـــیە لــە گەشەســەندنی 

کەرتــی پــەروەردە.

ــەک  ــگ و بەی ــەک دەن ــە ی ــەوە ب ــەش پێک ــوو ئەمان هەم
دەســت بــێ جیــاوازی بیــر و ئایدیــای سیاســی و ئاینــی 
وانەبێــژ(  مامۆســتایانی  گشــتی  )نوێنەرانــی  تــەواوی 
بیــروڕای  لــە  دوور  و  ڕێکخراوەیــی  بەشــێوەیەکی 
و  خزمەتکــردن  بــۆ  دەکەیــن  کار  ئاینیــی  و  سیاســی 
باشــترکردنی دۆخــی خوێنــدن لــە هەرێمــی کوردســتاندا، 
و  ویســت  و  خواســت  بــە  گەیشــتن  بــە  ئەمــەش  کــە 
ــش  ــە ئەوی ــە دی ک ــژ دێت ــتایانی وانەبێ داواکاری مامۆس
دامەزراندنــی مامۆســتایانە لــە  وانەبێژیـــیەوە بــۆ بــوون 

بــە هەمیشــەیی )بــوون بــە میــاک(.

ڕەوت: ئە گە ر دە ســە اڵت بە دەم داوکە تانە وە  نە هات ئێوە  
هە ربــە ردە وام دە بــن لــە  خۆپیشــاندان و ناڕە زایە تــی، وە  
پە یامتــان چیــە  بــۆ خە ڵکــی کوردســتان، بە تایبە تــی 

بــۆ دایــک و باوکــی خوێنــدکاران؟

کارزان فیزیــک: لێــرەوە و ســەرەتا داواکاری ســەرەکیمان 
ئاڕاســتەی بەڕێزانــە لــە دەســتەی ســەرۆکایەتی حکومەت 
وەزارەتــی  و  کوردســتان  پەڕلەمانــی  ســەرۆکایەتی  و 
هەرێمــی  حکومەتــی  دارایـــی  وەزارەتــی  و  پــەروەردە 
کورســتان، و هەروەهــا ئاڕاســتەی ســەرجەم ئەندامانــی 
ــە  ــدارە سەربەخۆکانیشــە، ک ــزگا و ئی ــی پارێ ئەنجومەن
بــەدەم داواکاری مامۆســتایانی  بێــن  بەزووتریــن کات 

»هەڕەشە و بێڕێزی و چاو سورکردنەوە بووەستێنن لە دژی مامۆستایانی 
وانەبێژ کە لە ئێستادا بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنیان کردووە«

ــان  ــە  هە ر لە ســە رە تاوە  پێشــبینی ئە وە م ئێم
کــە  خە ڵکــی عێــراق و کوردســتان  دە کــرد 
نایە کــی گــە ورە  دە دە ن بــە  دە ســە اڵت و ئــە م 
ــە  حوکومە تــی میلیشــیایی  جــۆری سیســتمە  ل
قەومــی و تائیفــی،  کە  ســااڵنێکی دورودرێژە  
فەرمانڕەوایــی  میلیشــاکانیانەوە  لەڕێگــەی 

ــراق و کوردســتاندا دەکــەن. عێ
مــن لێــرە  دە مــە وێ ئامــاژە ی پــێ  ئــە وە ی 
هە ڵبژاردنــە   کــە  ئــە م  ئە وە یــە   بــدە م 
خە ڵکــی  وە   دۆڵێــک  خســتە   دە ســە اڵتی 
ناڕازایشــی خســتە  دۆڵێکــی تــر، زۆرینــە ی 
وە  بە شــێکیش  کــردوە   بایکۆیتــی  خە ڵــک 
ســوتاندوە ،  دە نگە کانیــان  دە نگــدە ران  لــە 
و  دەســەاڵت  ئــە م  بە تە واوە تــی  کە وابــوو 
سیســتە مە  لە الیــە ن خە ڵکــە وە  کارتــی ســوری 
وە رگرتــوە و بە تە واوە تــی ڕەتکراوەتــەوە،   
کــە  ئە مــە  بۆخــۆی وە ک هە نــگاوی یە کــە م 
پە رچە کردارێکــی زۆرباشــە  کــە  جێگــە ی زۆر 
لــە  ئێســتادا  بــە اڵم  ئومێــد و دڵخۆشــیە،  
پرســیارێک دێتــە  پێشــە وە  بۆچــی ئــە م نایــە  
ئە وە تــا  نە گــۆڕی؟  هاوکێشــە کانی  گــە ورە  
فشــاری  و  باقیـــیە   هە ر  دە ســە اڵتە   ئــە م 
دەکــەن  زیــاد  بــە ڕۆژ  ڕۆژ  قەیرانە کانیــش 
و  ســوتە مە نی  و  بــازاڕ  وەک  گرانبوونــی 
خە ســتە خانە  لە الیــە ک  و  کارە بــا  و  ئــاو 
ــی  ــۆ دامە زراندن ــە اڵت ب ــتی دە س و بێدە ربە س
فە رمانبە رانــی  و  وانە بێــژ  مامۆســتیانی 
کورســیە کانی  نە بوونــی  و  گرێبە ســت 
دواکە وتنــی  و  خوێنــدکاران  بــۆ  زانکــۆکان 
گە نجــان  بە لێشــاوی  کۆچــی  موچــە  و 

تــرەوە. لەالیەکــی 
باقیـــیە  و  ئە مــە  هە ر  کــە  هــۆکار چیـــیە 
نابێــت؟  بە رجە ســتە   ڕیشــە یی  گۆڕانــکاری 
 لە بە رئە وە یــە  کــە  هێــزی زۆرینــە  ڕێکخــراو 
نیــە  بۆیــە دە رە قە تــی ئــە و کە مینــە  مشــە  
گۆڕینــی  بــۆ  ڕێکخراوە یــە   نایــە ت.  خــۆرە 
تــەرازوی هێــز لــە بەرژەوەنــدی کرێــکاران 
و زەحمەتکێشــان و ئازادیخــوازان    پێوســتە  
لــە  ئێســتادا خە ڵکــی نــاڕازی و ڕاپە ڕیــوی 
ــەن،  ــان  ڕێکخراوک ــتان خۆی ــراق و کوردس عێ
و  کرێــکاری  ڕێکخــراوە  و  ســەندیکا  لــە 
جەماوەریەکانــدا، کۆمیتــە  شۆڕشگێڕیـــیەکان 
خۆیــان  ناڕە زایە تیـــیە کانی  ناوە نــدە   و 
کاردا  و  ژیــان  شــوێنی  لــە  کــە ن  دروســت 
ئە مــە  تە نهــا ڕێگــە ی زامنــی دە ربازبوونــە  
لــەم  بارودۆخــە  چــە ق بە ســتوە ی کــە  ئێســتا 

تیـــیادا ڕاگــوزە ر دە کە یــن.
هێشــتا  کــە  هە لومە رجێکــدا  لــە   هــاوکات 
بزووتنــەوەی جەمــاوەری زەحمەتکێــش خــۆی 

کۆنەکردۆتــەوە و ڕێکخــراو نیــە، حــزب و 
قەومــی  لیبــڕاڵ  ئۆپۆزیســیۆنی  الیەکانــی 
کــە هەمــوو تواناکانــی خۆیــان خســتەگەر 
هەڵبژاردنــی  شــانۆگەری  بەشــداری  بــۆ 
جەمــاوەری  کێشــکردنی  و  پێشــوەختە 
لــە  گاڵتەجاڕیــە،   ئــەم  نــاو  بــۆ  نــاڕازی 
شــە پۆلی  ســواری  دەیانەوێــت  ئێســتادا 
وەک  بــن،  خە ڵــک  ناڕە زایە تیە کانــی 
تەواوکــەری ڕۆڵــی دژە شۆڕشیـــیانەیان بــۆ 
بەالڕێدابردنــی بزوتنــەوە ناڕەزایەتیەکانــی 
قەتیســکردنی  و  زەحمەتکێــش  جەمــاوەری 
لــە چوارچێــوەی ڕیفۆڕمێکــی پــوچ و شــکڵی و 
ڕووکەشــدا، هە ر وەک چــۆن لــە بزووتنــەوەی 
(١٧ی شــوبات(ی )٢٠١١(دا گــۆڕان و حزبــە 
کــردە  بزووتنەوەیــان  ئــەم  ئیســامیەکان 
لــە  ئیمتیــاز  وەرگرتنــی  بــۆ  دەســتمایە 
دەســەاڵت، لــە ئێستاشــدا )نــەوەی نــوێ( 
چ بــە هەوڵدانــی بــۆ کێشــکردنی جەمــاوەری 
نــاڕازی بــۆ نــاو شــانۆگەری هەڵبــژرادن و 
ــۆ ســواربوونی شــەپۆلی  ــی ب ــە هەوڵدان چ ب
ڕۆڵ  هەمــان  دەیەوێــت  ناڕەزایەتیــەکان 
و  ناسیونالیســت  هێــزە  کــە  ببینێتــەوە 
ئیســامیە سازشــکار و ڕیفۆڕمیســتە پــووچ 
پێــی  خــۆی  پێــش  بێناوەڕۆکەکانــی  و 

هەڵســاون.
جەمــاوەر بــە بایکۆتــی بەرفــراوان و بــە 
شــەقامەکان  ســەر  دەربڕینــی  ناڕەزایەتــی 
ئــەوە  مانگرتنەکانیــان  و  خۆپێشــاندان  و 
ــد حزبێکــی  ڕادەگەێنــن کــە نــەک هــەر چەن
قەومــی و ئیســامی ڕەتدەکەنــەوە بەڵکــو 
دەســەاڵت و سیســتەمەیان  ئــەم  ســەراپای 
ناوێــت، بــەاڵم ئــەم جەمــاوەرە ڕێکخــراو نیــە 
و ئاســۆیەکی سۆشیالیســتی شۆڕشــگێڕانەش 
بزوتنەوەکەیــدا  بەســەر  نەکێشــاوە  باڵــی 
بــۆ  بێــت  ڕێنیشــاندەری  و  ڕابــەر  تــا 
و  ئێســتا  دەســەاڵتەی  ئــەم  هەڵپێچانــی 
کــە  شــوێنیدا  لــە  دەســەاڵتێک  هێنانــەدی 
ــرادەی  ــی ئی ــت لەســەر ئۆڕگانەکان دامەزرابێ
جەمــاوەر لــە شــۆرا و ڕێکخــراوە جەماوەریــە 

جۆراوجۆرەکانــدا.
و  سۆشیالیســت  هەڵســوڕاوانی  ئەرکــی 
جەماوەریەکانــە  بزووتنــەوە  چاالکوانانــی 
جەمــاوەری  ڕێکخراوبوونــی  لەڕاســتای  کــە 
ئاســۆیەکی  بــە  زەحمەتکێشــدا، 
سۆشیالیستیـــیەوە چاالکانــە ڕۆڵــی خۆیــان 

بگێــڕن.
کۆتایی ئۆکتۆبەری ٢٠٢١

نەوزاد بابان

حکومــەت  بەرپرســانی  ئەگــەر  خــۆ  وانەبێــژەوە، 
وەک  ئێمــە  ئــەوا  داواکاریـــیەکانمان،  بــەدەم  نەیــەن 
مامۆســتایانی  نوێنەرانــی  و  وانەبێــژ  مامۆســتایانی 
وانەبێــژ بــەردەوام دەبیــن لــە بایکــۆت و خۆپیشــاندان و 
مانگرتــن و هەمووجــۆرە فشــارێکی مەدەنــی دەگرینەبــەر 
و ناڕەزایەتــی سەرشــەقام فراوانتــر دەکەیــن لەپێنــاو 
بەدەســتهێنانی ســەرەتاییترین مافمــان کــە بریتیـــیە لــە 

دامەزرانــدن بــە هەمیشــەیی.

بەڕێوەبەرایەتــی  ســەرجەم  لــە  داواکاریــن  هەروەهــا 
و  ئیــدارەکان  و  پارێــزگا  لــە  پــەروەردەکان  گشــتی 
و  قــەزاکان  پــەروەردەی  بەڕێوەبەرێتــی  ســەرجەم 
و  هەڕەشــە  تــر  چــی  قوتابخانــەکان  بەڕێوەبــەری 
وانەبێــژ  مامۆســتایانی  بــە  بێڕێــزی  و  ســوکایەتی 
لــە  بووەســتێنن  ســورکردنەوەکانیان  چــاو  و  نەکــەن 
و  گەورەتریــن  چونکــە  وانەبێــژ،  مامۆســتایانی  دژی 
زۆرتریــن ئەرکمــان لەســەرە و کەمتریــن مافمــان هەیــە، 
ــژ دڵســۆزترین  ــان مامۆســتایانی وانەبێ بەشــاهێدی خۆی
و  ڕێکخــراو  ســەرجەم  لــە  داواکاریــن  مامۆســتان، 
ســەرجەم  و  مەدەنــی  چاالکانــی  و  دەســتە  و  گــروپ 

و  کەســایەتیەکان  و  خۆشەویســت  هاونیشــتمانیانی 
دایــک و باوکــی فێرخــوازان و کەســوکاری مامۆســتایانی 
وانەبێــژ کــە پاڵپشــتی داواکاری مامۆســتایانی وانەبێــژ 
بــن و ئەوانیــش هاوشــانی ئێمــەی مامۆســتایانی وانەبێــژ 
هەمــوو جــۆرە فشــارێکی مەدەنــی بگرنــە بــەر بــۆ ئــەوەی 
کات  بەزووتریــن  وانەبێــژ  مامۆســتایانی  داخــوازی 

بهێننــەدی.

بەڕێــز  ئێــوەی  بــۆ  ســوپاس  زۆر  زۆر  کۆتاییــدا  لــە 
لــە )ڕۆژنامــەی ڕەوت( بــۆ ئــەم گفتوگۆیــە، بەهیــوام 
لــەم ڕێگەیــەوە کێشــەکانمان زیاتــر و زووتــر بگاتــە 
و  پشــتیوانی  بەهێزکردنــی  بــۆ  هاواڵتیــان  الی 
هەروەهــا  دەســەاڵت،  و  بەرپرســان  فشارخستنەســەر 
هــەر لــەم ڕێگەیــەوە کێشــەکانمان زووتــر بگاتــە الیەنــە 
ڕیشــەیی  و  بنەڕەتــی  چارەســەرێکی  و  بەرپرســەکان 
بــۆ کێشــەکانی مامۆســتایانی وانەبێــژ بدۆزرێتــەوە و 
کۆتایــی بــە کێشــە و گرفتەکانــی مامۆســتایان بهێنرێــت.

کۆتایی ئۆکتۆبەری ٢٠٢١

؛
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موئەیەد ئەحمەد

هەڵبژاردنوراپەرین    
پەرلەمانــی  دوایـــیەی  ئــەم  هەڵبژاردنەکانــی   
عیــراق، هەڵبژاردنێکــی هێزەکانــی دژە شــۆرش بــوو، 
ئەمــەش بەســادەیی لەبەرئــەوەی هەڵبــژاردن کاتیــک 
بەهێزتریــن  کــە  ســازبدرێت  و  بخرێتــەڕوو  توانــرا 
کرێــکاران  جەماوەریــی  شۆڕشــگێرانەی  هەڵچوونــی 
و زەحمەتکێشــان و نــەداران و الوانــی کــچ و کــوڕی 
بەلێشــاو  و  ســەرکوتکران  تۆێژانــە،  و  چیــن  ئــەم 
نوقمــی خۆیــن کــران. لــە ئاکامــی ئــەم تاوانــکاری و 
خوێنڕێژییـــەی ڕژێمــی بــورژوا  ئیســامی و قەومــی و 
میلیشــیاکانی، زیاتــر لــە )٨٠٠( خۆپێشــاندەر کــوژران 
ــێ سەروشــوێن  ــڕۆر و ب ــرا و تی و هەزارانیشــیان لێگی
کــران، و دەیــان هەزاریشــیان برینــدار کــران. لــە 
هەرێمــی کوردســتان و بەدیاریکــراوی لــە دێســێمبەری 
خەڵتانــی  خۆپیشــاندەریان  ژمارەیــەک  (٢٠٢٠(دا 
خۆیــن کــرد و بــە زەبروزەنــگ و گرتــن و ڕاوەدوونــان 
توانیــان بەشــێوەیەکی کاتــی کۆنترۆلــی بارودۆخەکــە 
بکــەن، و لــەم دوایانەشــدا ڕاپەرینــی خوێنــدکاران 
بــۆ  لــە زۆربــەی شــارەکانی کوردســتان  و گەنجــان 

چەندیــن ڕۆژ بــەردەوام بــوو.

گەر لە شوێن و پێگەی ڕاپەرینی ئۆکتۆبەر لە عێراق 
و نارەزایەتیەکانــی خەڵــک لەهەرێمی کوردســتانەوە، 
و لــە هیــوا و ئامانجــە ئازادیخوازەکانیانــەوە، ورد 
بـبـــینەوە لــەوەی کــە گــوزەراوە و ئەگــوزەرێ، تابلــۆی 
ئــەم  جەســتەی  لەســەرجەم  ئەبینیــن  خۆینتــکان 
هــەزاران  ئەشــکەنجەکانی  ئــازار  و  هەڵبژاردنــەدا، 
بێسەروشــۆینکراوان و گیــراوان و برینــداران و ناڵــەی 
کەســوکاریان ئەخۆێنـــینەوە، و ڕیســوایی هەمــوو ئــەو 
الیــەن و کەســانە ئەبینیــن کــە بەنــاوی ڕاپەرینــەوە 
ــە  ــەم تابلۆی ــرد. ئ ــان ک ــەم هەڵبژاردنەی ــداری ئ بەش
شۆڕشــەیە  دژە  هەڵبژاردنــە  ئــەم  مانــای  و  واقــع 
بــە  کــە  ئــەم کۆمەڵگەیــە  نــەداری  بــۆ جەمــاوەری 
پیاهەڵخۆیندنەکانــی  پێچەوانــەی  بــە  پلــە   )١٨٠)

دەســەاڵتداران و هێــز و حزبەکانیانــە.

هەڵبژاردنــی  جیاکــەرەوەی  سیاســی  کارکتــەری 
لەوانــەی  عێــراق،  پەرلەمانــی  بــۆ  جــارە،  ئــەم 
ــیەی هەڵبــژاردن بــوو بــە  پێشــووتر، ئــەم پەیوەندیـ
ســەرکوتی ڕاپەرینــەوە. جەوهــەری  هەڵبــژاردن، وەک 
کردەوەیەکــی سیاســی و ئامڕازێکــی دەســتی هێزەکانــی 
دژە شــۆرش، بریتــی بــوو لــەم پەیوەندیـــیە و لــەم 
ســەرەکی  پلــەی  بــە  لێــی  مەبەســت  و  ســەرکوتە، 
چنینــەوەی بەرهەمەکانــی ســەرکوتی ڕاپەریــن بــوو 
و  قەومــی  و  ئیســامی  بــورژوازی  بەرژەوەنــدی  لــە 
نیولیبرالــی دەســەاڵتدار نــەک جێبەجێکردنــی ئامانــج 

ڕاپەڕیــن. داوکاریەکانــی  و 

ئامرازێکــی  هەڵبــژاردن  دەســەاڵت  هێزەکانــی  بــۆ 
ســەرکوتی  "نــەرم"ی تەواوکــەری پڕۆســەی  سیاســی 
شــێواندنی  و  لیڵکــردن  بــوو.  ڕاپەریــن  خۆێنــاوی 
کــە  بــەوەی  ڕاپەریــن  داواکاریەکانــی  و  ئامانــج 
داواکاری  جێبەجێکردنــی  پێشــوەخت  هەڵبژاردنــی 
ڕپەراینــی ئۆکتۆبــەرە و بەقســەی موســتەفا کازمــی 
بــۆ فەراهەمهێنانــی "دەوڵــەت و ڕیفــورم و ڕەفــزی 
تەواوکاریــەی  ئــەم  ئاشــکرا  بــە  بــوو،  گەندەڵــی" 
لــەم  کازمــی  دەرئەخــات.  ســەرکۆت  پرۆســەی 
ــەوە  ــەر ئ ــەیک لەس ــە قس ــەر ن ــە تیوت ــدا ل گوتەیەی
ئــەکات کــە ڕاپەریــن بــە دژی سیســتم و نایەکســانی 
و هــەژاری و بیــکاری بــوو و نــە ئەچێتــە ســەر ئــەوەی 
کــە ئامانــج و دروشــمی ڕاپەریــن ڕوخاندنــی ســەرجەم 
ڕژێمەکــە و دەســەاڵتی حزبــەکان بــوو، وە نــە باســی 
ئــەوەش ئــەکات کــە جەمــاوەری شۆرشــگێر ئەیەویســت 
سیســتم  وەک  و  هەڵکێشــێ  مێخــەوە  لــە  گەندەڵــی 

دایڕمێنــی.

هــەروەک ئامــاژەم پێــدا، هەڵبــژاردن، وەک نەخشــە و 
سیاســەتی بــورژوازی دەســەاڵتدار، لــە پەیوەندیدا بە 
ڕاپەرینــەوە، بــۆ چنینــەوەی بەرهەمەکانــی ســەرکوتی 
و  خرایــەڕوو،  ڕژێــم  ســەقامگیرکردنی  و  ڕاپەریــن 
لــەم ڕاستایەشــدا بــۆ کەمکردنــەوەی ئاســەوارەکانی 
ــیە  ــن سرەواندیـ ــە ڕاپەری ــەی ک ــە گەورەی ــەو کوتەک ئ
ــی  ــۆژی ئیســامی سیاس ــی و ئایدیۆل ــەرەی سیاس پەیک
کــە  ســتراتیژێک  عیراقــدا.  لــە  تایفەگەریەتــی  و 
و  بــرد  بەڕێوەیــان  بــوارەدا  لــەم  ڕژێــم   هێزەکانــی 
ئــەو  چەناڵیزەکردنــی  ئەبــەن  بەڕێــوەی  ئیســتاش 
ڕاپەریــن  کــە  فیکریانەیــە  و  سیاســی  گۆڕانکاریــە 
لــە  ببــن  هــەرس  بەئارامــی  تــا  فەراهەمیهینــاوە 
جەســتەی ســەرخانی سیاســی و فیکــری سیســتمی زاڵــی 
ســەرمایەداری و ببنــە هــۆی ســەقامگیرکردنی ڕژێمــی 

ــم. ــی حاک سیاس

سیاســیەکانی  و  فکــری  ڕەوتــە  و  هێــز  و  حــزب 
بــورژوازی هــەم لەنــاو دەســەاڵتدا و هەم ئەوانەشــیان 
کــە لــە ئۆپۆزســیۆندان وە یــا لــە بــەرەی بایکــۆت 
دان، و هەندێــک لەوانــەش کــە لەنــاو ڕاپەرینــدا 
بــوون، و بەنــاوی "تشــرینەوە"، واتــە ئۆکتۆبــەرەوە، 
ئەدوێــن، هەمــوو ئەمانــە بەکــردەوە خەریــک بــوون و 
ئیســتاش بەردەوامــن کــە بەربەســتی ئــەو زەڕبەیــە 
بکــەن کــە ڕاپەریــن داویەتــی لــە پەیکــەرەی رەوتــی 
ئێســامی سیاســی و نیزامــی سیاســی بــورژوازی لــە 
عێراقــدا. هەڵبژاردنــی پەرلەمانیــش ســاتێک بــوو 
لــە ســاتەکانی ئــەم پرۆســەیە، و یەکانگیرکردنــەوەی 
ئــەم هەوڵوتەقــەال کۆنەپەرســتانەیەی هەمــوو ئــەم 
مەبەســتی  بــە  بــوو  و چەنەاڵیزەکردنــی  الیەنانــە 
و  دەســەاڵتدار  سیاســی  نیزامــی  جێگیرکردنــی 
دەســتکەوتە  لەســەرخۆی  و  هێــواش  تواندنــەوەی 
فیکــری و سیاســیەکانی ڕاپەریــن لەنــاو سیســتم و 

ڕژێمــدا.

بەرهەمهێنانــەوەی  ســەرلەنۆێ  میکانیزمــی 
دەســەاڵتداریەتی هێــزە ئیســامی و قەومیــەکان، و 
دینامیزمــی سیاســی نــاو کۆمەڵگــەی بــورژوازی لــە 
جۆراوجــۆر  بەشــیوەی  و  بــەردەوام  بــە  عێراقــدا، 
کۆمەڵگەیــە  ئــەو  نــەداری  و  کرێــکار  خەڵکــی 
بێــکاران و ژنانــی ســتمەدیدە و  ڕیــزی بەرینــی  و 
ــەم  ــاری قورســی ئ ــر ب ــی شۆرشــگیر ئەخاتــە ژێ الوان
هێرشــە ئایدیۆلــۆژی و تیــۆری و سیاسیـــیەی ڕەوت و 
الیەنەکانــی بــۆرژوازی و سیاســەتە دوژمنکاریەکانــی 
هێزەکانــی دژە شــۆڕش. ئەمــەش بەمەبەســتی ئــەوەی 
کــە نەهێڵرێــت خەباتــی ســەربەخۆی ئــەم چیــن و 
نــەدار و چەوســاوانە بەرەوپێــش بچێــت و  تۆیــژە 
خۆیــان  شۆڕشــگێڕانەی  هەڵچوونــی  ئاکامەکانــی 
بچننــەوە و دەســتکەوتە شۆڕشــگێرانەکانیان ببێتــە 
هــۆکاری بەرزکردنــەوەی زیاتــری هوشــیاری سیاســی و 
فیکــری ســەربەخۆیان و جێگیرتــر ببێــت لــە ئاســتێکی  

بەرینــدا. کۆمەاڵیەتــی 

بــۆرژوازی  هێزەکانــی  ڕاستایەشــدا،  لــەم  هــەر 
دەســەاڵتدار و پاڵپشــتە نێودەوڵەتەکانیــان و بــە 
مەبەســتی ملنــەدان بەهیــچ داواکاریەکــی ئابــوری و 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی ئازادیخوازانــەی جەمــاوەری 
نــەدار و شۆرشــگێڕ و هێــزە کۆمەاڵیەتــی و چینایەتیە 
لــە  هەڵبژاردنیــان  ڕاپەریــن،  پرۆلیتاریەکــەی 
بەرژەوەنــدی  لــە  بۆخــۆی  کــە  دانــا  جێگەیــدا 
جێگیرکردنــی سیســتمی زاڵــی بورژوازیــە. دیارە ئەوان 
بــاش ئەزانــن کــە داســەپاندنی ســادەترین داواکاری 
ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی و سیاســی ئازادیخوازانــەی 
ئــەو جەمــاوەرە نــەدار و شۆڕشــگێڕە بەســەر بــورژوازی 
نــەک  جێگیــر  دەســکەوتی  ئەبێتــە  ڕژیمەکەیــدا  و 
هــەر بــۆ ئەنجامدانــی باشــبژێوی لــە ژیانــی چیــن 
و تۆیــژە نــەدارەکان بەڵکــو بــۆ گۆڕینــی پارســەنگی 
هیــزی چینایەتــی بــەالی ئــەم چیــن و تۆیژانــەدا 
ــە  ــان و ل ــی و فیکری ــتی سیاس ــەوەی ئاس و بەرزکردن
ــی پرۆســەی خەباتــی  دواشــیکردنەوەدا بەهیزترکردن

شۆڕشــگێڕانە لــە کۆمەڵگــەدا.

تەقــەال  و  هــەوڵ  ئــەو  هەمــوو  لەگــەڵ  بــەاڵم 
کــەس  شــۆرش،  دژە  بــەرەی  کۆنەپەرســتانەیەی 
ئــەوە ڕەت بکاتــەوە کــە ڕیــزی بەرینــی  ناتوانــی 
جەمــاوەری زەحمەتکێــش و نــەدار و بیکارانــی کــچ 
ناڕەزایەتیــەکان  و  بێزاریــدان  لەوپــەڕی  کــوڕ  و 
و  دێــت  جمــەی  کۆمەڵگــەدا  دەروونــی  لەنــاو 
هەمەالیەنەتــر بــووە، و ڕێــژەی بــەرزی بایکــۆت و 
دەنگنــەدان بەگۆیــرەی راپۆرتــەکان نزیکــەی )%٨٠(
ی دەنگــدەران بــوو و هەمــوو هیــزە ســەرەکیەکانی 
ژمــارەی دەنگەکانیــان کەمتــر بوەتــەوە.  دەســەاڵت 
و  قــوڵ  قەیرانیکــی  دیــاردەی  ئەمانــەش  هەمــوو 
بەرینــە کــە نیزامــی سیاســی و ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی 
ــە  ــەردەم ئەبێت ــی، و ه ــدا دەرگیریەت ــە عیراق زاڵ ل
هــۆی بەردەوامیــی ناڕەزایەتــی و هەوڵوتەقەالکانــی 
نــەداران و کرێــکاران و بێــکاران و گەنجــان بۆ گۆرینی 
دۆخــی زاڵ. لــە ئیســتادا ئەبینیــن خۆپێشــاندانەکانی 
بەردەوامــە  کوردســتاندا  لــە  الوان  و  خوێنــدکاران 
و پێشــبینی ئــەوە ئەکرێــت کــە دەورەیەکــی نــوێ 
لــە ناڕەزایەتیــە جەماوەریــەکان لەئاســتی هەمــوو 
زەمینەیەکــی  ســەر  لــە  دەســتپێبکاتەوە  عیراقــدا 

هەمەالیەنەتــر. و  بەهێزتــر 

دۆخی دوای هەڵبژاردن و 
سەقامگیکردنی ڕژێمی سیاسی 

بورژوازی

ڕژێمــی سیاســی لــە پێــش هەڵبــژاردن و لــە دوای 
و  تایفــی  سیســتمی  بنەمــای  لەســەر  هەڵبژاردنــدا 
قەومــی و هێــزی میلیشــیایی دامــەزراوە و درێــژەی 
ئــەم  دەســتکاری  نــەک  هەڵبــژاردن  و  پێئــەدرێ، 
سیســتمە نــاکات، بەڵکــو چاکســازیەکانیش کــە بــە 
ســەرلەنوێ  بــۆ  ئەکــری  لێــوە  باســی  فۆڕماڵیســتی 
ئــەم  زیاتــری  جێگیرکردنــی  و  بەرهەمهینانــەوە 
سیســتمەیە. بــەاڵم ئــەوەی کــە گرنگــە ئەوەیــە کــە 
ئــەم سیســتمە خــۆی دەرگیــری قەیرانــە و زۆربــەی 

لێگرتــووە. ســەنگەریان  جەمــاوەر  زۆری 

خاســیەتی ســەرەکی ئــەم دەورەیــەی پــاش هەڵبــژاردن 
قەیرانــی  بەرینتربونــەوەی  و  قوڵتربوونــەوە 
دەســەاڵتداریەتی بــورژوا ئیســامیزم و ناســیۆنالیزمە 
لە عێراق و کوردســتاندا و سەرچاوەکەشــی، بە پلەی 
ــی  ــی کۆمەاڵیەتی ــەوەی قەیرانێک ــەرەکی، قوڵتربون س
توندوتیژبوونــەوەی  هەڵقــواڵوی  کــە  بەرینــە 
ناکۆکیـــیەکانی سیســتمی ئابــوری زاڵــی ســەرمایەداری 
نیولیبرالیــزم و دینامیزمــی ژیانــی کۆمەاڵیەتیـــیە لــە 
چوارچێوەیــدا، و هەروەهــا لەقبــوون و لێکترازانــی 
هیژمۆنــی ئایدیۆلۆژیــا و ئاســۆی سیاســی و فیکــری 
زەینــی  بەســەر  قەومیـــیە  و  سیاســی  ئیســامی 
جەمــاوەری بەرینــی نــەداران و کرێــکاران و الوانــی 
كــچ و کــوڕی ئــەم کۆمەڵگەیــە.  بۆیــە ئــەم قەیرانــە 
سیاســیەی ڕژێــم و ئــەم جەمســەرگیریەی جەمــاوەر 
ــەکات  ــەنە ئ ــەردەم تەش ــەاڵتدا ه ــەر دەس لــە بەرامب
و قوڵتــر ئەبێتــەوە و کار بەئاســتێک گەیشــتۆتە کــە 
بەناچــاری ئەبــێ ئاڵوگۆڕیـــیەک، لــە بەرژەوەنــدی 
جەمــاوەر یــا بــە دژی، بێتــە ئــاراوە و ئــەوەی ئیســتا 

هەیــە و زاڵــە تێپەڕێنــرێ.

ــی  ــۆ فەراهەمهێنان ــە ب ــە ک ــەرەکی ئەوەی ــیاری س پرس
و  چینایەتــی  هێــزە  هــەم  ئاڵوگۆڕیـــیە،  ئــەو 
کۆمەاڵیەتیـــیەکانی کریــکاران و نــەداران و گەنجانــی 
كــچ و کــوڕی نــاڕازی و سۆشیالیســت و ئازادیخــواز 
لــە کێشمەکێشــدان لــە بەرامبــەر چینــی بــۆرژوازی 
بااڵدەســت و ڕەوت و حــزب و هیــزە سیاســیەکانی، 
لەنــاو دەســەاڵت وە یــا لــە نــاو  ئۆپۆزســیون، وە 
هــەم ئــەم حــزب و هێزانــەی بۆرژوازیــش کەوتونەتــە 
گیانــی یەکتــری و لــە ملمانێــدان و لە هەمانکاتیشــدا 
یەکدەســتن بــە دژی پرۆلیتاریــا و بــەرەی شــۆرش.

تــا ئــەو شــوێنەی باســەکەمان لەســەر دەســەاڵت و 
دەوڵەتــە لــە عێراقــدا،  کێشمەکێشــی نیــوان هێــز و 
ــە  باڵەکانــی دەســەاڵت تەنهــا الیەنێــک و بەشــێک ل
کارەکتــەری دەوڵــەت و نیزامــی سیاســی لــە عێراقــدا 
لــەم  بناغەیــی  مەســەلەی  بــەاڵم  ئە هێنــی،  پێــک 
بــوارەدا ئەوەیــە کــە هێــزە سەرەکیـــیەکانی دەســەاڵت 
و گــەورە ســەرمایەداران و تۆێــژە دەستڕۆیشــتووەکانی 
بــورژوازی ناوخۆیــی و هەروهــا بــۆرژوا ئیمپریالیزمــی 
ڕۆژئــاوا و هاوپەیمانــە نیودەوڵەتیەکانــی و تەنانەت 
 هێــزە ناوچەیەکانیــش، لەوانــە ئیــران، چوونیەکــن 
دەســەاڵتی  ســەقامگیرکردنی  لەســەر  یەکدەســتن  و 
دەوڵەتــی بــورژوازی لــە ڕیگــەی ئــەم فۆرمــە سیاسیـــیە 
ــە  ــە ل ــە هەی ــکێنەیەی ک ــە پشکپش ئیســامی و قەومی

عیراقــدا.

هــەر  نــەک  بــورژازی  هێزانــەی  ئــەم  هەمــوو 
کێشــەیەکیان نیـــیە لەســەر ئــەوەی کــە پاراســتنی 
نیزامــی ســەرمایەداری و کارکــردی جوڵــە و کەڵەکــەی 
ســەرمایەی  لەجوڵــەی  بەشــێکە  کــە  ســەرمایە، 
جیهانــی، بــەم ڕژێمــە گەنــدڵ و ســەرکوتگەرە دابیــن 
بکــەن، بەڵکــو وەک زەرورەتێــک مامەڵــەی لەگــەڵ 
ئەکــەن و لــە هەوڵــی ســەقامگیرکردنیدان. هەروەهــا 
ــەن و  ــم ســەقامگیر بک ــەن ڕژی ــەوە ئەک کار لەســەر ئ
شۆڕشــگێڕانەی   هەوڵوتەقەالیەکــی  هــەر  ئیحتــوای 
و  ئازادیخــوازن  و  نــەدارن  و   پرۆلیتاریــا 
سۆشیالیســتەکان بکــەن، و نەهێڵــن لــە سەروســیمادان 
بــەو ئاڵگۆریــەی کــە بوەتــە ناچــاری ڕۆلیــان هەبــێ 
و هــەر لــەم ڕاستایەشــدا قەیرانەکەیــان بەجۆرێــک 
جێگیرترکردنــی  هــۆی  بـبـێـــتە  کــە  چارەســەربکەن 
و  قەومــی  و  ئیســامی  بــورژوازی  دەســەاڵتداریەتی 

بــورژوازی. دکتاتۆریەتــی  و  دەوڵــەت  پایەکانــی 

بــۆ ئەمریــکا و بــورژوازی نێودەوڵەتی هاوپەیمانانی، 
گرنــگ ئەوەیــە کــە ئــەم هێزانــە بتوانــن ڕژێمەکــە 

ــەر  ــی س ــردی هێزەکان ــدەن و دەور و کارک ــژە پێب درێ
و  بکەنــەوە  کــەم  ئێــران  ئیســامی  جمهــوری  بــە 
هەنــگاو بنێــن بــۆ ســەقامگیرکردنی ڕژێمــی سیاســی 
بــورژوازی لــە واڵتــدا. ئیتــر ئــەوە نــەک هــەر گرنــگ 
نیــە بۆیــان کــە کۆنەپەرســترین هیــزی وەک )ســەدر(
یـــیەکان و )پارتی(یــەکان و )حەلبوســی(یەکان و 
ــە  ــی زۆرین ــن حکومەت ــان بتوان ــی تری هاوپەیمانەکان
دامەزرێنــن و پایەکانــی ڕژیمــی سیاســی بــورژوازی 
بــەم شــێوەیە ســەقامگیر بکــەن، بەڵکــو  جێگــەی 
دەستخۆشــانە و پشــتگیریانە. )سەدر(یـــیەکان چــۆن 
سەرکوتی هاواڵتیان ئەکەن و چ بێمافی و دیلیەتیک 
چــی  )پارتــی(  و  ئەســەپێنن،  ژنانــدا  بەســەر 
بەســەر جەمــاوەری کوردســتاندا ئەهێنــی و حوکمــی 
بەهێزتــر  کوردســتاندا  لــە  چــۆن  ئاســای  بەعــس 
چ  هاوپەیمانانــی  و  )حەلبوســی(یەکان  و  ئــەکا، 
ــی  ــتوانی ناوچەکان ــی دانیش ــە چارەنوس ــەودایەک ب س
ڕۆژئــاوای "غەربیــە"ی عێراقــەوە ئەکــەن، ئەمانــە 
هیچیــان نیگەرانیەکانــی ئــەوان نیــن و هێنانــەدی 
بەرژەوەندیــە ئابــوری و سیاســی و جیۆسیاســیەکانیان 

مەشــغەڵەتیانە.

چەڵێنجی سەرەکی بەردەم 
پرۆلیتاریا

لەگەڵ ســەرکوتکردنی ڕاپەرین، هێزە کۆمەاڵیەتیـــیە 
پرۆلیتاریەکــەی کەوتــە ئــەو دۆخــەی کــە  ناچــار 
بێــت لــە فۆرمــی تــردا بەردەوامــی بەخەباتــی بــدات 
جەمــاوەری.  هەڵچوونــی  تــازەی  دەرەویەکــی  تــا 
چاالکەوانانــی  لــە  بەشــێک  سیاســی  گەندەڵــکاری 
و  بەحوســن  کــە  ڕاپەریــن  نــاو  ئۆپۆرتیونیســتی 
ڕەزای خۆیــان بونەتــە پاشــکۆی ڕژێــم و بەشــێکیان 
بونەتــە هەڵمــات بەدەســت الیەنەکانــی ئۆپۆزســیۆنی 
دەوڵەتــی  ئــەو  دەوڵــەوت  بــەم  ســەر  بــورژوازی، 
دیــاردەی داڕوخانــی  جیهانــی و ناوچەیــی، تەنهــا 
ــی  ــن و هیچ ــی ڕاپەری ــە چاالکەوانان ــەیە ل ــەم بەش ئ
بەرەوپیشــچوونی  پرۆســەی  لــە  بەشــێکە  و  تــر، 
دژە  و  شــۆرش  هیزەکانــی  زیاتــری  جەمســەرگیری 
شــۆرش، هێزەکانــی گۆرانــکاری و کۆمەڵگــەی نــوێ و 

ئیســتبداد. و  کۆنەپارێــزی  هێزەکانــی 

عێــراق  لــە  زەحمەتکێشــی   و  کریــکار  جەمــاوەری 
خــۆی،  دیاریکــراوی  بەشــێوەی  کوردســتانیش  لــە  و 
بارودۆخــی  لــە  گەورەدایــە  لەبــەردەم چەڵینجێکــی 
ســەقامگیربوونی  هەڵبــژاردن.  ئەنجامدانــی  پــاش 
ئیســامی  بــورژوازی  دەوڵەتــی  و  بــورژوازی  ڕژیمــی 
و قەومــی لــە عێراقــدا کــە ڕێــک بێتــەوە لەگــەڵ 
بەرژەوەندیەکانــی بــورژوازی نێودەوڵەتــی و کەمپــی 
ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی، لــە بارودۆخــی ئیســتادا 
بــە شــیوەیەکی ئاڵــۆز و ڵێکهەڵپیکــراو لــە ئارادایــە، 
بەرژەوەندیەکانــی  ئەکــەن  پێشــیلی  کــە  ئــەوەی  و 
فەراهمهێنانــی  بــۆ  عێراقــە  نــەداری  جەمــاوەری 

ڕیشــەیی. ئاڵوگۆریــی سیاســی شۆرشــگێرانە و 

تەمومــژی  بــۆ  بــوار  دەورەیــەدا  لــەم  بۆیــە  هــەر 
سیاســی نەماوەتــەوە و ڕەوەنــدی کێشمەکێشــی سیاســی 
چینایەتــی نێــو کۆمەڵگــە جەمســەرگیری ڕۆشــنتری بــە 
خۆیــەوە دیــوە و بــۆرژوازی دەســەاڵتدار و هاوپەیمانــە 
نێودەوڵەتیـــیەکانیان ئەیانەوێــت دەوڵەتــی بورژوازی 
و  ئیســامی  سیاســیە  فورمــە  بــەم  عێراقــدا  لــە 
و  بکــەن  ســەقامگیری  و  بچەســپێنن  قەومیەیــەوە 
ــاوە  ــتیان هین ــەوەی بەدەس ــانی ئ ــە ئاس ــت ب نایانەوێ
لــە دەســتی بــدەن. هــەر بــەم پێیــەش دەوری ئــەو 
بەشــە لــە ڕابــەران و چاالکەوانانــی ڕاپەریــن، کــە 
کەوتونەتــە ژێــر کاریگەریەکانــی ئــەم ســتراتیژەی 
بــورژوازی، بەســەرچووە، و دیــاردەی پاشــکۆبونیان 
بــۆ ڕژێــم و بــۆ هێــزە ئۆپۆزســیونەکانی بــۆرژوازی، لــە 
نێوانیانــدا گەشــەیکردووە و ئۆپۆرتیۆنیزمــی سیاســیان 

ــوابوو. ــی ڕیس ــە پراتیکێک ــووە ب ب

دیــارە تەیفــی تــازەی ڕاپەرینــکاران و پرۆلیتاریــا 
بــەاڵم  جمووجوڵدایــە،  لــە  کۆمەڵگــەدا  نــاو  لــە 
ئــەوەی گرنگــە سیاســەتی ئۆپۆرتۆنیســتی الفلێدەرانــی 

ڕیفــۆڕم و چاالکەوانانــی گەندەڵــکار و دژە حزبــی و 
ــان  ــەری جارانی ــن کاریگ دژە سیاســی پێشــوو، ناتوان
هەبــێ لەســەر ئــەو  جموجۆڵــەی کــە لــە دەرونــی 

کۆمەڵگــەدا لــە پێشــکەوتندایە.

گەشــەدان بــە باڵوکردنــەوەی خوڕافاتــی قەومــی و 
دینــی و تایفەگــەری کارکتــەری ســەرکی سیاســەت و 
ڕەفتــاری باڵەکانــی بورژوازیــە، کــە بەپلەی ســەرەکی 
وەزیفــەی دژە شــۆرش بوونیــان بەرجەســتە ئەکاتــەوە 
ــۆ تێپەڕاندنــی ئــەم  ــیە لــە هەوڵەکانیــان ب و بریتیـ
شۆڕشــگێڕانەی  پۆتینســی  بێهیزکردنــی  بــە  دۆخــە 
کولکردنــی  و  زەحمەتکێــش  و  نــەدار  جەمــاوەری 
شۆرشــگێرانە.  و  سۆشیالیســتی  ئایدیایەکــی  هــەر 
ئەمــە ســەرباری ئــەوەی لەژێــر کوتەکــی شــۆرش و 
ئەگــەری  شۆرشــگێریدا  پڕۆســەی  بەرەوپێشــجوونی 
بەهێزکردنــی  بــەر  بەرنــە  پەنــا  هەیــە  ئــەوە 
دڕندانەتریــن ڕەوتــی فاشیســتی و میلیتاریزەکــردن 
دۆخەکــە و بەرپاکردنــی جەنگــی پرۆکســی و تیــرۆر 

و تەنانــەت داگیرکردنــی ســەربازی.

تاکــە زەمانــەت لــە بەرامبــەر هەمــوو ئــەم ئەگەرانەدا 
یەکخســتنی ڕیــزی ســەربەخۆی کرێــکاران و نــەدارن و 
زەحمەتکێشــانە لە دەوری ئاســۆی سیاســی سەربەخۆی 
خۆیــان و ئەڵتەرناتیڤــی  سۆشیالیســتیان. ئەزمونــی 
ڕاپەرینــی ئۆکتوبــەر و هەمــوو ئەزمونــە شۆڕشــگیریە 
بــۆ   ئەمەمــان  ناوچەکــە  تــری  جەماوەریەکانــی 

ئەســەلمێنی.

بەدیلی سۆشیالیستی

خاڵــی دەســتپیکردنی ناســینی خــودی ئــەو قەیــران 
ئەگــوزەرێ  کــە  هەمەالیەنەیــەی  كێشمەكێشــە  و 
و  کولـلیـــیەتێک  وەک  ناســینیەتی  عیراقــدا  لــە 
پرۆســەیەکی نەوەســتاو و لێکهە ڵپێکــراو. مەســەلەی 
و  شۆرشــگیرانە  بەدیلــی  کــە  ئەوەیــە  ســەرەکی 
ئــەم  بتوانــی  چــۆن  ئازادیخــوازی  و  سۆشیالیســتی 
کێشمەكێشە سیاسی و کۆمەاڵیەتیـیە بە ئاراستەیکدا 
بەرەوەپێــش بەرێــت کــە هــەردەم ســەربەخۆیی سیاســی 
ــا زامــن بــکات  و چینایەتــی سۆشیالیســتی پرۆلیتاری
و فەراهەمــی بهێـنێـــتەوە لــە هەمــوو وەرچەرخانــە 

سیاســیەکاندا.

هەمــوو هیزەکانــی بــورژوازی بــە هەمــوو ئەوانــەی کــە 
لەناو دەسەاڵتدان و ئەوانەشی کە لە ئۆپۆزسیۆندان 
کۆمەڵگــە  بــۆ  نیــە  ئابوریــان  بەدیلێکــی  و  مۆدیــل 
و ڕێکخســتنی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و ئابوریـــیەکەی 
جگــە لــە کەپیتالیزمــی نیولیبرالیــی هاوچــەرخ، و 
ــیە کــە  هێــچ ئاســۆیکی ئابــوری لــە ئەجندەیانــدا نیـ
ــەش  ــن بــکات. ئەم ــاوەر دابی ــۆ جەم ــگوزەرانی ب خۆش
بۆخــۆی خاڵــی الوازیانــە و زەمینــەی ئــەو قەیرانــە 
کۆمەاڵیەتیـیـــەیە کــە هــەردەم قەیرانــی سیاســیان 
بەپیجەوانــەی  هەربۆیــە  ئەکاتــەوە.  توندوتیژتــر 
بانگەشــەکانی دوژمنانــی سۆشــیالیزم و کۆمۆنیــزم کــە 
ــتی  ــی بەدیلــی سۆشیالیس ــی کۆتاییهاتن ــەردەم باس ه
ســەرمایەداری  ئــەوە  ئەکــەن،  کۆمۆنیســتی  و 
کارەســاتبارەکانیەتی  ناکۆکیــە  و  نیولیبرالیــزم 
کــە کۆتایــی پێهاتــووە، و بــە زەبروزەنــگ و بــە 
هــۆکاری پارســەنگی هیــزی سیاســی چینایەتــی لــە 

بەرژەوەنــدی بــورژوازی بەڕێــوە ئەبــرێ.

خوالنــەوە لــە بازنــەی فەراهەمهێنانــی ڕیفــورم لــە 
ســەرخانی سیاســی نیزامــی ســەرمایە و خوالنــەوە 
لەنــاو کایــەی سیاســەتی بــورژوازی بەبــێ گرتنەبەری 
و  سۆشــیالیزم  و  ئابــوری  گۆڕانــکاری  ئاســۆی 
چارەســەری کولـلیـــیەتی ئــەم بارودۆخــە هیچ دەردێکی 
ــەلەکانی  ــاکات. كێشــە و مەس ــان ن ــا دەرم پرۆلیتاری
جەمــاوەری نــەدار و زەحمەتکێــش نــە لــە بازنــەی 
هەڵبــژاردن و بایکۆتــدا وەاڵم وەرئەگرنــەوە، وە نــە 
ــرەی  ــە گۆێ ــی سیســتمی سیاســی ب ــەی گۆڕین ــە بازن ل

مۆدێلەکانــی بــورژوازی و ڕیفۆرمیــان.

چوونەپــای  سۆشیالیســت  پرۆلیتاریــای  بــۆ 
سیاســی  كێشمەکێشــی  و  چینایەتــی  خەباتــی 
نیـــیە  مانایەکــی  خــۆی  ســەربەخۆی  چینایەتــی 
بەبــێ بەرزکردنــەوەی ئــااڵی سۆشــیالیزم و ئاســۆی 
ــە  ــوون ل ــوری و ڕزگارب ــکاری شۆرشــگیرانەی ئاب گۆران
ــا  ــەو تەنه ــدی ســەرمایە و ســەرمایەداری. ئ کۆتوبەن
ئینتەرناسیۆنالیســتیەوە  سۆشیالیســتی  ئاســۆی  بــە 
ئــەم  ڕووی  بــەرەو  توانــاوە  و  بەهیــز  ئەتوانــێ 
دەورەیــە لــە گۆرانکاریــە سیاســی و کۆمەاڵیەتیــەکان 
ببێتــەوە و لــە بەرژەوەنــدی نــەداران و زەحمەتکێشــان 
بیانشــکێنێتەوە، و تەنانــەت ڕیفورمێــش لــە پرۆســەی 
ئــەم خەباتەیــدا بەدســتبهێنێ  بــۆ ئــەوەی شــۆرش 
ســەرخانە  ئــەو  هەمــوو  بەســەر  بــکات  بەرپــا 
سیاســیەی کــە بــورژوازی قەومــی و دینــی و لیبرالــی 
لــە عێراقــدا کردویانــە بــە قــەاڵی کۆنەپەرســتی 
و درێژەدانــی دیلیەتــی ملیونەهــا ئینســان و ژیانــی 

کارەســاتباریان.

٢٩ نوڤەمبەری ٢٠٢١
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ژمارە 15و 16 تشرینی یەکەم و دووەمی 2021ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

بــە  ســەبارەت  )ڕەوت(  ڕۆژنامــەی  چاوپێکەوتنــی 
پێشــوەختەی  هەڵبژاردنــی  دوای  دەرهاویشــتەکانی 

عێــڕاق. 

هەڵبــژاردن  پێــش  ڕاپرســیەکانی  هەمــوو  ڕەوت: 
دەســەاڵتدارانی  کــە  ڕاســتیەبوون  ئــەو  دەرخــەری 
عێراقــی و حکومەتــی هەرێــم لەالیــەن بەشــێکی یەکجــار 
دەکرێنــەوە،  ڕەد  عێراقــەوە  دانیشــتووانی  فراوانــی 
ئەوەبــوو بایکــۆت ســەروو ســەدا حەفتــای تێپەڕانــد، 
-ڕەدکــراوە  براوەکانــی  الیەنــە  کاتــدا  لەهەمــان 
ــێ کێشــە خەریکــی ســازکردنی  ــەن خەڵکــەوە- بەب لەالی
حکومــەت و دابەشــکردنی شایســتەکانی )ئیســتحقاقاتی( 

هەڵەیــە؟ نێــوەدا  لــەم  چــی  هەڵبژاردنــن، 

ئــەوەی  پێــش  ڕاســتە  ئەمیــن:  محەمــەد  عەلــی 
هەڵبژاردنیــش ئەنجــام بدرێــت، دیاربــوو کــە ڕێژەیەکــی 
کوردستانیشــەوە،  بــە  عێــراق،  هاواڵتیانــی  لــە  زۆر 
نــادەن،  دەنــگ  گاڵتەجارانــەدا  نمایشــێکی  لەوەهــا 
ئــەم ڕەوشــە نــەک هــەر ڕاپرســیەکانی ڕێکخراوەکانــی 
پەیوەندیدار بەڕاپرســی و هەڵبژاردن دەیان ســەلماند، 
نــەک هــەر دامودەزگاکانــی ڕاگەیاندنــی حیــزب و الیــەن 
و ڕەوتــە سیاســی و ڕێکخــراوەکان باســیان لێدەکــرد، 
بەڵکــو بەردەوامــی ناڕەزایەتــی خەڵــک، ئاماژەیەکــی 
گرنــگ بــوو بــەو ڕاســتیەی کــە زۆرینــەی ئــەو حیــزب 
بەشــداری  کــە  سیاســیانەی  بزوتنــەوە  و  الیــەن  و 
لەالیــەن  هەیــە،  کاندیدیــان  و  پرۆســەیەن  ئــەو 
ڕەدکراونەتــەوە،  ســتەملێکراوەوە  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
ــە  ــانیان داوە ک ــردەوە نیش ــان بەک ــەر هەمووی ــە ه چونک
ئــەوان کاراکتــەری هەڵســوڕاو بــوون لــە هاتنەکایــەی 
تانوپــۆی  هیــچ  کــە  ترســناکدا،  وەهــا  بارودۆخێکــی 
ئارامــی و خۆشــگوزەرانی و ئــازادی پێــوە دیارنەبــێ.

ســەبارەت بــەوەی کەوایــە بۆچــی ئەوانــەی دەرچــوون 
بێبــاک لــەم ڕەدکردنــەوە و دەنگنەدانــە، هــەر خەریکــی 
ئیســتحقاقاتی  دابەشــکردنی  و  حکومــەت  پێکهێنانــی 
هەڵبژاردنــن، بــەڕای مــن ئەمــە چاوەڕوانکــراوە لەالیــەن 
ــتنی  ــان پاراس ــم و خەمی ــوو هەم ــەر هەم ــە ه ــک ک گەلێ
سیســتمی حوکمڕانــی و دەســەاڵت و دابەشــکردنی پلــە و 

ــتن. ــە و پۆس پای

کــە  سیاســی  الیەنــی  کۆمەڵێــک  لــە  چاوەڕوانکــراوە 
خوازیــاری هەرچــی زیاتــر دەســگرتنن بەســەر ســەروەت 
تازەکردنــەوەی  و  دەســەاڵت  پاراســتنی  و  ســامان  و 
دەوڵەتانــی  تەنانــەت  و  یەکتــری  بــۆ  الیەنگیریــان 
دراوســێ و دوور، ئێمەومانان لە پێشتریشــدا، ئاماژەمان 
بەوەکــردووە کــە دەســبردن بــۆ هەڵبــژاردن و پێکهێنانــی 
بــۆ  دیاریشــە  هەوڵێکــی  نــوێ،  بەنــاو  حکومەتێکــی 
النــی  و  خەڵکــی  ناڕەزایەتیەکانــی  خامۆشــکردنەوەی 
ــەوەی  ــە بەشــداربووەکانیان ب ــی بەشــێک ل کــەم فریودان
کــە دەکــرێ لــە حکومەتــی نوێــدا جێــگا و پێگەیــان 
داخوازیەکانیــان  و  داواکاری  لــە  بەشــێک  و  هەبــێ 
الیەنانــە  و  حیــزب  ئــەم  هــاوکات  جێبەجێبکــرێ، 
کــە  ســەردارەکانیاندا،  و  ئاغــا  لەبــەردەم  دەخــوازن 
دەوڵەتانــی زلهێــز و ناوچەکــەن ئارایشــتێکی نــوێ بــە 
سیســتم و شــێوازی حوکمڕانــی بــدەن، بــەاڵم هــاوکات 
ــەت و دابەشــکردنی  ــەم ســازدانی حکوم ــن ئ ــرێ بڵێی ناک
سەرئێشــەیە،  و  کێشــە  بــێ  پۆســتەش  و  پلەوپایــە 
ئێســتا ســەرەڕای  هــەر  نەخێــر پێــش هەمــوو شــتێک 
ئەنجامدانــی هەڵبــژاردن و هەوڵــدان بــۆ پێکهێنانــی 
عێــراق  لەسەرتاســەری  ناڕەزایەتیــەکان  حکومەتیــش 
بــەدی  خۆشــخەیااڵنە  چاوەڕوانــی  و  بەردەوامــە  دا 
ناکــرێ و داواکاری و دروشــمەکانی ســەبارەت بــە نــان، 
کار، ئــازادی، بــەرز ڕادەگیــرێ، لەالیەکــی تریشــەوە 
بــە  هــەروا  الیەنانــە  و  حیــزب  ئــەم  نیــە،  ئاســان 
و  پێکبهێنــن  بەخۆیــان  دڵخــواز  حکومەتــی  ئاســانی 
ــەر  ــەوەی ه ــان هەبێــت، لەبەرئ ــزی خۆی ــای یەکڕی توان
دەوڵــەت  ئــەو  و  ئــەم  بــۆ  الیەنگیریــان  یەکەیشــیان 
هەیــە و پێکهاتــەی هەریەکەیــان تاڕادەیــەک جیــاوازە و 
زۆرێکیــان هێــزی چەکــداری تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە 
و بــێ لەمانــەش زۆرێکیــان دەســتیان ســورە  بــە خوێنــی 
یەکتــری و هێشــتا گیانــی تۆڵــە و ڕقەبەرایەتــی لــە 
ناویانــدا ســەروەر و دەســەاڵتدارە، هــاوکات لــەم بــازاڕە 
شــێواوەی عێراقــدا کۆمەڵێــک ســەرمایەدار و بــازرگان 
و  گــران  داکوتــاوە،  ڕیشــەیان  سیاســی  تااڵنــکاری  و 
ســەختە کــە ڕێگابــدەن بەرژەوەندیەکانیــان بکەوێتــە 
کــە  بڵێــم  ئــەوەش  پێویســتە  لێــرەدا  مەترســیەوە، 
بایکۆتکردنــی هەڵبــژاردن.  ڕەدکردنــەوەی دەنگــدان و 
بــەو ڕێــژە زۆرە گورزێکــی کاریگــەر بــوو بــۆ ســەرجەم 
بــۆ  بــوو  نەخێــر  بــەرز  بەدەنگــی  و  الیەنانــە  ئــەو 
پرۆســەی هەڵبژاردنیــان، بــۆ سیســتمی حوکمڕانیــان، بــۆ 
ســەروەری و دەســتێوەردانی ئاغاکانیــان، ئەگەرچــی ئــەم 
الیــەن و ڕەوتــە سیاســیانە بەڕواڵــەت گــوێ نادەنــە ئــەم 
بایکــۆت و دەنگنەدانــە، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ترســیان 
لــێ نیشــتووە کــە هەوڵەکانیــان هــەرزوو ســەرنەگرێ و 
ڕێســی فریــودان و چەواشــەکاریان بێتــەوە بــە خــوری 
ناکۆکیەکانــی  تەقینــەوەی  مەترســی  تەنانــەت  و 

ناوخۆشــیان بێتــە کایــە، ئەوەتــا هەندێکیــان بەئاشــکرا 
ــە و  ــی خەریکــی هەڵســەنگاندنی بارودۆخەک ــە نهێن و ب
شــەن و کەوکردنــی هۆکارەکانــی بایکــۆت و دەنگنەدانــن 
و هەوڵــی دۆزینــەوەی ڕێگاچــارەی گونجــاو ئــەدەن بــۆ 

دوبــارە فریــودان و چەواشــەکردنی خەڵکــی.

قورســایی  و  کاریگــەری  ئێــوە  بەبــڕوای  ئایــا  ڕەوت: 
ئاڵوگــۆڕی  ئاســۆی   لەســەر  توڕەیــە  ئــەم جەمــاوەرە 
ــەی دڵخۆشــکردن  ــا مای ــت، ئای شۆڕشــگێرانە  چــۆن دەبێ
و لــێ ووردبوونەوەیــە بــۆ ئــەو دوورکەوتنــە گەورەیــەی 

لەنێــوان ئــەو دوو بەرەیــەدا پێکهاتــووە؟

ــی  ــن فریونەخواردن ــڕوای م ــن: بەب ــەد ئەمی ــی محەم عەل
و  گاڵتەجاریــە  نمایشــە  بــەم  خەڵکــی  زۆرینــەی 
مایــەی  زۆرەوە،  ڕێــژە  ئــەو  لەالیــەن  ڕەدکردنــەوەی 
هەڵســوڕانی  و  لەســەرکردن  کار  و  ووردبوونــەوە  لــێ 
جدیــە لەنێویــدا، بــەاڵم نابــێ ئــەم ڕەدکردنەوەیــە بــە 
تاکــە شــێوازی بەرهەڵســتی و ناڕەزایەتــی دابنــرێ و 
ــە  ــاڕەس نەچوون ــگای فری ــە ڕێ ــە تاک ــەوە ک وا لێکبدرێت
بــۆ دەنگــدان و بایکۆتکردنــە، نەخێــر ئەمــە شــێوازێکی 
ــە  ــوو ک ــراوان ب ــاوەری بەرف ــی جەم ــی ناڕەزایەت دەربڕین
پێویســتە گرێبــدرێ بــە شــێوازەکانی تــری خەبــات و 
مەرجەکانــی  هەوڵبدرێــت  پێویســتە  ناڕەزایەتیــەوە، 
بەرەوپێشــچوون و سەرخســتنی ئــەم ناڕەزایەتیانــە هــەر 
لەناوخۆیانــدا دەســتەبەرکرێ و بەرنامــەی ڕۆشــنیان بــۆ 
دابنــرێ و لــە دەستنیشــانکردنی ئــەرک و ئامانجەکانــدا 
هێــز و توانــای بزوتنەوەکــە و بارودۆخەکە ڕەچاوبکرێ، 
ــۆ هەرچــی  ــاری ئێستاشــدا، پێویســتە هەوڵبــدرێ ب لەب
زیاتــر هاوئاهەنگــی ناڕەزایەتیــەکان و بەرفراوانکــردن 
و گشــگیرکردنیان، پێکهێنانــی ڕابەرایەتیەکــی لێوەشــاوە 
و بەتوانــا و کەنارخســتنی هەرچــی زیاتــری ئــەو ڕەوت و 
الیەنانــەی کەهەوڵئــەدەن  جڵــەوی ناڕەزایەتیــەکان بــۆ 
مەبەســت و بەرژەوەنــدی تایبەتــی خۆیــان بگرنە دەســت، 
بــەڕای مــن ئەگــەر زۆرێــک لــە مــەرج و ئامرازەکانــی 
و  بایکــۆت  و  خۆپیشــاندان  و  ناڕەزایــی  ســەرکەوتنی 
مانگرتــن ...هتــد دەســتەبەر نەبــێ، ئەنجامــەکان نــەک 
هــەر لەبەرژەوەنــدی خەڵکــی ســتەمدیدە و زەحمەتکێــش 
ناشــکێتەوە، بەڵکــو هەمــوو ئــەو ناڕەزایەتیانــە یــان 
ــراوی  ــەی یاریپێک ــە کەرەس ــود دەبن ــن، یاخ ــۆش دەب خام
نێــوان ئــەم حیــزب و الیەنــە چەواشــەکار و گەنــدەڵ و 
ملهوڕانــە و ئامانجــە بەرهــەق و ڕەواکان لەباردەبرێــن و 
دەشــێ لــەم نێــوەدا خوێــن و ڕەنــج و هەوڵێکــی زۆریــش 

ــاربچێت. ــە و خەس بەزای

ڕەوت: کۆمۆنیــزم و ڕەوتــی کۆمۆنســتی و کرێــکاران و 
خەباتــی چینایەتــی، بــۆ نــان و ئــازادی، بــۆ یەکســانی 
ژنــان و بەختــەوەری و دادوەری کۆمەاڵیەتــی لەمــڕۆی 
ــەوە؟ ــە کام جەنگ ــژاردن دەچێت ــەدوای هەڵب ــراق و ل عێ

ئامــاژەم  پێشــتر  هــەروەک  ئەمیــن:  محەمــەد  عەلــی 
پێــدا، ڕاســتە ڕەدکردنــەوەی هەڵبــژاردن و بایکۆتکردنــی 
لێووردبوونــەوە  شــایانی  زۆرە  ڕێــژە  بــەو  دەنگــدان 
گورزێکــی  وەکــو  دەکــرێ  ڕاســتە  تاووتوێکردنــە.  و 
کاریگــەر لــە دەســەاڵت و نمایشــی فریوکارانەیــان، لــە 
دەســتێوەردانی دەرەکــی، لــە نوێنەرایەتــی ڕیاکارانەیــان 
دیــاری بکــرێ، بــەاڵم ئــەم ڕەوشــە لەکاتێکــدا دڵخۆشــتر 
و ئومێدبەخشــتر دەبــێ کــە ناڕەزایەتیــەکان، بەردەوامــی 
ــەی  ــەوە ئەوان پێبــدرێ. دەســکەوتەکانی گردووکــۆ کرێت
فریویــان  یــان  دوورکەوتوونەتــەوە  تاڕادەیــەک 
ــە  ــەکان، ڕەوت ــزی ناڕەزایەتی ــەوە ڕی ــواردووە بهێنرێن خ
پێشــکەوتووخوازەکانیش، ئەوانــەی بــەدوای ئاڵوگــۆڕی 
ڕیشــەییەوەن، ئەوانــەی وێڵــن بــەدوای جێبەجێکردنــی 
ئەوانــەی  ڕەواکان،  و  بەرهــەق  داواکاریــە  و  دروشــم 
داخوازی نان و کار و ئازادی بەویســتی ســەرەکی خۆیان 
ــەرکەوتنانەوە  ــەو مەرجــی س ــوێن ئ ــێ بەش ــن، دەب دەزان
بــن کــە پێشــتر ئامــاژەم پێــدا، دەبــێ وێــرای بەشــداری 
پێشــڕەویکردنیاندا  و  ناڕەزایەتیــەکان  لــە  شــێلگیر 
بەتەنــگ پێکهێنانــی ئــەو ڕابەرایەتیــە جەســورەوە بــن 
لەنێــو خــودی ناڕەزایەتیــەکان و ڕێــگا نەدرێــت بەهیــچ 
الیەنێــک بەســیما و دەنــگ و ڕەنگــی چەواشــەکارانە 
ئاراســتەی تێکۆشــان و ناڕەزایەتــی خەڵــک بەالڕێــدا 
بەرێــت، بــۆ بەرەوپێشــبردنی ئــەم هەواڵنەش بەدروســتی 
و  گــروپ  و  ڕێکخــراو  و  الیــەن  ئــەو  هەمــوو  دەزانــم 
کەســایەتیانەی کــە خــۆ بەخەمخــۆری ڕاســتەقینەی ڕەنــج 
و تێکۆشــانی کرێــکاران، مامۆســتایان و فەرمانبــەران و 
ژنــان و تــەواوی ئازادیخــوازان و یەکســانیخوازان ... 
دەزانــن، زیاتــر لەیــەک نزیــک ببنــەوە، نزیکبوونەوەیان 
بــا لەســەر بنەمــای بەرەوپێشــبردنی ئــەو ناڕەزایەتیانــە 

ــت. ــان بێ ــج گەیاندنی ــە ئامان و ب

کۆتایی ئۆکتۆبەری ٢٠٢١

الیەنــە  و  حیــزب  »ئــەو 
بەشــداری  کــە  سیاســیانەی 
لەالیــەن  بــوون  هەڵبــژاردن 
ســتەملێکراوەوە  خەڵکــی 

ڕەدکراونەتــەوە«

ڕەوت: هەمــوو ڕاپرســیەکانی پێــش هەڵبــژاردن دەرخەری 
بــوون کــە دەســەاڵتدارانی عیراقــی و   ئــەو ڕاســتیە 
حکومەتــی هەرێــم لــە الیــەن بەشــێکی یەکجــار فراوانــی 
دانیشــتوانی عیــراق و کوردســتانەوە ڕەد دەکرێنــەوە، 
لەهەمــان کاتــدا الیەنــە براوەکانــی -ڕەدکــراوە لەالیــەن 
خەڵکــەوە- خەریکــی ســازکردنی حکومــەت و دابەشــکردنی 
شایســتەکانی )ئیســتحقاقاتی( هەڵبژاردنــن؟ چ شــتێک 

لــەم نێــوەدا هەڵەیــە؟

نــادر عەبدولحەمیــد: هەڵەیــەک لــەم نێــوەدا لــە ئــارادا 
ــیەوە، ئــەو  ــە ڕوانگــەی مێژوویــی و ماتریالیستیـ نیــە ل
دۆخــە یــا ئــەو حاڵەتــە دەرخــەری ئــەو ڕاستیـــیە مــادی 
و واقعیـــیەیە کــە جەنگــی چینایەتــی نێــوان جەمــاوەری 
جۆراوجۆرەکانــی  توێــژە  بــە  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار 
الوانــی بێــکار و ژنانــی ســتەمدیدە و ئازادیخوازانــی 
سەرکوتکراویشــەوە، هێشــتا نەگەیشــتۆتە ئاســتێک کــە 
هاوســەنگی هێــز لــە بەرژەوەنــدی بــەرەی چینایەتــی ئــەو 
جەمــاوەرە بشــکێنێتەوە کــە بــەردەوام لــە خۆپێشــاندان 
دەیــەی  ســێ  دوو  لــە  و  دەربڕیندایــە  ناڕەزایەتــی  و 
هــەردوو  دژی  ڕاپەڕیــووە  جــار  چەندیــن  ڕابردووشــدا 
ــد  ــە ناوەن ــامی ل ــی و ئیس ــیایی قەوم دەســەاڵتی میلیش

)بەغــدا(  و لــە هەرێــم )هەولێــر(.

برســیکراو،  و  بێــکار  زەحمەتکێــش،  جەمــاوەری 
سیاســی  ئەزموونــی  بــە  پەراوێزخــراو،  و  ســتەمدیدە 
خــۆی گەیشــتۆتە ئــەو ئاســتە لــە ئاگاهــی سیاســی کــە 
خــودی ئــەم دەســەاڵتەی ئێســتا لــە ناوەنــد و لــە هەرێــم 
ڕەت بکاتــەوە، بــەاڵم وێــڕای ئــەوەی کــە ڕێکخــراو نیـــیە 
و ڕیزەکانــی پرشــوباڵوە، هێشــتاش ئاســۆی سیاســی و 
ئامانجــە دوورمەوداکانــی ئــەوە نیــە کــە بەدیلــی ئــەم 
دەســەاڵتە بورژوازیـــیە دەبــێ دەســەاڵتی چینایەتــی خۆی 
بێــت، نــەک بەدیلەکــە دەســەاڵتێکی تــر بێــت کــە ڕەوت 
و هێــزە قەومــی و ئیســامی و لیبڕاڵــە ڕیفۆڕمیســتەکان 
و  سیاســی  قەیرانــی  چارەســەری  بــۆ  دەیخەنــەڕوو 

ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی.

هەرێمــی  بــە  عێــڕاق،  لــە  چینایەتــی  خەباتــی 
ــی  ــە ســاتێکی مێژووی کوردستانیشــەوە، گەیشــتۆتە چرک
کــە جەمــاوەر دەســەاڵتی گەنــدەڵ و مشــەخۆری ئێســتای 
ڕەتکردۆتــەوە کــە دەســەاڵتی بــورژوا قەومی و ئیسامیـــی 
تائیفیـــیە، بــە پشــتیوانی ئیمپریالیزمــی ئەمریکــی و 
لــە  بــەاڵم  ناوچەکــە،  کۆنەپەرســتەکانی  دەوڵەتــە 
ئارادانەبوونــی بزوتنەوەیەکی شــکڵگرتووی سۆشیالیســتی 
لــە  بەدیلێــک  کــە  بەهێــز  شۆڕشــگێڕی  و  کرێــکاری 
بەرجەســتەبکاتەوە،  جەمــاوەرە  ئــەو  دەســەاڵتدارەتی 
هــەل دەرەخســێت بــۆ حــزب و هێــزە جۆراوجۆرەکانــی 
بــورژوازی لــە ڕەوتــە قەومــی و ئیســامی و ڕیفۆمیســتە 
و  پێشــبڕکێ  کــە  ئۆپۆزیســیۆنەکانیان  و  لیبــڕاڵ 
کێشــمەکێش بکــەن لەســەر دابەشــکردنی شایســتەکانی 
"هەڵبژاردن"ەکەیــان بــۆ سەروســاماندانەوە بەدەســەاڵت.

پێنەدان بــە  ڕەوایەتــی  و  بایکــۆت  بــەرەی  ڕەوت: 
هەڵبــژاردن جەماوەرێکــی بەرینــی گرتەوە، ئایــا بــە 
بــڕوای ئێــوە کاریگــەری و قورســایی ئــەم جەمــاوەرە 

شۆڕشــگێرانە چۆن  ئاڵوگــۆڕی  ئاســۆی  توڕەیە لەســەر 
دەبێــت؟ ئــەو بایکۆتــە چەنــدە بــەرەی نارەزایەتیەکانــی 
خەڵــک ئەتوانــی بەهیزتــر بــکات، وە چەندە کاریگــەری 
ئەرینی هەیە لە ســەر پرۆســەی ئاڵوگۆڕی شۆڕشــگێڕنە؟

پێشــوەختە(  )هەڵبژاردنــی  عەبدولحەمیــد:  نــادر 
بــۆ  بــوو  دەســەاڵت  بورژواکانــی  هێــزە  ئەجەنــدای 
ــەری  ــەوەی )ڕاپەڕینــی ئۆکتۆب ــردن و پوچەڵکردن لەبارب
٢٠١٩( دوای ئــەوەی کــە بــە کوشتوکوشــتار و تــرۆر و 
کردبــۆوە.  ســنورداریان  هەڵســوڕاوان  ڕاوەدوونانــی 
هەڵبژاردنــەدا  بەنــاو  ئــەم  مەیدانــی  لــە  لێرەشــدا 
ــد  ــە دەســەاڵتی نوان ــاوەر هەڵوێســتی سیاســی دژ ب جەم
ــردن  ــۆت بەرگریک ــە بایک ــەم مانای ــوو، ب ــۆت ب ــە بایک ک
بــوو لــە ڕاپەڕینەکــە و بەردەوامــی و تەواوکــەری بــوو. 
ئــەو ئاســۆ شۆڕشــگێڕانەیەی ڕاپەڕینەکــە بــۆ هەڵپێچانــی 
لــە  تــر  جارێکــی  تائیفــی  و  قەومــی  دەســەاڵتی 
"هەڵبژاردن"ەکــەدا لــە شــکڵی بایکۆتــی ئــەو جەندایــەی 

بــۆوە. بەرجەســتە  دەســەاڵت 

سیاســی  هەنــگاوی  دوو  بایکۆتەکــە  و  ڕاپەڕینەکــە 
مەزنــی جەمــاوەر بــوون لــە دوو شــکڵ و لــە دوو قۆناغــی 
و  فکــر  لــە  ڕیشــەییان  ئاڵوگۆڕێکــی  وە  جیــاوازدا، 
فەرهەنگــی سیاســی ئــەم کۆمەڵگەیــەدا هێنایەئــاراوە، 
بــۆ  بناغــە  بــەردی  دەبنــە  ئەزموونیــش  دوو  وەک 
ــەرەو  ــش ب ــاوەری زەحمەتکێ ــدەی جەم ــی ئاین هەنگاونان
لــە  دەبــن  کاریگــەر  بەشــێکی  پێیــە  بــەم  ڕزگاری. 

ئاینــدەدا. لــە  شۆڕشــگێڕانە  ئاڵوگــۆڕی  پڕۆســەی 

ڕەوتــی  و  چــەپ  بزوتنــەوەی  ڕەوت:  ڕۆژنامــەی 
بــۆ  چینایەتــی  خەباتــی  و  کرێــکاران  کۆمۆنیســتی، 
نــان و ئــازادی، بــۆ یەکســانی ژنــان و بەختــەوەری و 
دادوەری کۆمەاڵیەتــی، لــە عێــراق و کوردســتانی دوای 

جەنگــەوە؟ کام  دەچیتــە  هەڵبژاردنــدا 

نــادر عەبدولحەمیــد: جەمــاوەری کرێکار و زەحمەتکێش، 
ژنانــی ســتەم دیــدە الوانــی بێــکار، لــە پڕۆســەیەکی 
مێژوویــی چەنــد دەیــەی ڕابردوودا، وە لە کێشمەکێشــێکی 
و  قەومــی  ڕەوتــە  لەگــەڵ  دەســتەویەخە  واقعــی 
ــیەکانی  ــە سیاسیـ ــز و الیەن ــەڵ هێ ئیســامیەکاندا، لەگ
بــورژوازی دەســەاڵتداردا، پێبەپــێ ئاگاهیــان لەســەر 
ناوەڕۆکــی ئــەم دەســەاڵتە بەدەســتهێناوە و گەیشــتونەتە 
ــن  ــەم دەســەاڵتە هەتــا بچوکتری ــە ئ ــەو قەناعەتــە ک ئ
ڕیفۆڕمیــش ئەنجــام نــادات بــۆ ســوکەڵەکردنی بارگرانــی 
چڵەپۆپــەی   )٢٠١٩ ئۆکتۆبــەری  )ڕاپەڕینــی  ژیانیــان، 
مادیـــیانەی  بەرجەســتەبوونەوەی  و  ئاگاهیـــیە  ئــەو 
هاتنەمەیدانــدا  و  شۆڕشــگێڕانە  کردەیەکــی  لــە  بــوو 
دەســەاڵتە،  بــەم  کۆتایـــیهێنان  و  هەڵپێچــان  بــۆ 
بــەاڵم جەمــاوەری ڕاپەڕیــوو لــەو ئاســتە لــە هێــز و 
سیاسیـــیە  کارە  ئــەم  کــە  نەبــوو  بەهرەمەنــد  توانــا 
ــا  ــت، هەروەه ــی خــۆی بگەێنێ ــە ئاکام شۆڕشــگێڕانەیە ب
بایکۆتیــش لــە بارودۆخێکــی تــر و بــە شــکڵ و شــێوازێکی 
تــر هەمــان هەڵوێســتی سیاســی ئــەو جەمــاوەرە بــوو دژ 
بــە دەســەاڵت و ڕەتکردنــەوەی لــە بارودۆخێکــدا کــە هێــز 

و توانــای هەڵپێچانــی دەســەاڵتەکەی نیـــیە.

جــا لێــرەوە دەتوانیــن بڵێیــن جەنگێــک، کــە لــەڕووی 
بابەتیـــیەوە، هــەم کۆمۆنیــزم، هــەم کرێــکاران و توێــژە 
ســتەمدیدەکانی وەک ژنــان و الوانــی کــچ و کــوڕی بێــکار 
ئــەم "هەڵبــژاردن"دا  بــەدوای  بــەدوای ڕاپەڕینەکــە و 
جەنگــی  لــە  بریتیـــیە  دەبنــەوە،  ڕووبــەڕووی 
زاڵبــوون بەســەر بێهێــزی و ناتوانایـیـــیەکانیاندا لــە 

دەســەاڵتەکەیدا. و  بــورژوازی  بەگژاچوونــەوەی 

و  هێــز  بەدەســتهێنانی  لەســەر  تەنهــا  قســەش 
توانــا نیـــیە بــۆ ڕووخانــی دەســەاڵت، بەڵکــو قســە 
لەدەســت  ڕزگاربــوون  بــۆ  بەدەســتهێنانیانە  لەســەر 
ــزەر و  ــەاڵتە پارێ ــەم دەس ــە ئ ــتمێک ک ــارودۆخ و سیس ب
درێژەپێدەریەتــی، هــەر بۆیــە ڕووخــان و کۆتایـــیهێنان 
ــاو  ــووە لەپێن ــی لەچارنەهات ــەم دەســەاڵتە ئەڵقەیەک ب
ســەراپای  یەکجارەکــی  هەڵپێچانــی  و  وەالنــان 
ــوون  ــۆ زاڵب ــک ب ــە جەنگێ ــرەوە چوون ــتەمەکەدا. لێ سیس
بەدەســتهێنانی  و  کەموکوڕیــەکان  و  الوازی  بەســەر 
توانایــی، لەڕوانگــەی کۆمۆنیــزم و ڕزگاری یەکجــاری 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــانەوە، تەنهــا بــۆ هەڵپێچانــی 
هەڵپێچانەکــەی  بەڵکــو  نیـــیە،  سیاســی  دەســەاڵتی 
تردایــە  ڕیشــەیی  ئامانجێکــی  هێنانــەدی  لەپێنــاو 
کــە ئەویــش تێکشــکاندنی سیســتمێک و بارودۆخێکــی 
دەســەاڵتی  کــە  سیاسیـــیە  و  کۆمەاڵیەتــی  ئابــووری 

وەســتاوە. لەســەر  بــورژوازی  چینایەتــی 

کرێــکار  جەمــاوەری  واڵتانــدا  لــە  بەشــێک  لــە 
و  ڕاپەڕیــن  لــە  ئازادیخــوازان  و  زەحمەتکێــش  و 
شۆڕشــەکانیاندا لــەو توانایــە بەهرەمەنــد بــوون کــە 
دەســەاڵت هەڵپێچــن و بیڕوخێنــن وەک تونــس و میســری 
و  سیاســیەکە  ڕژێمــە  پایەکانــی  بــەاڵم   ...  )٢٠١١)
سیســتەمی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیـــیەکانیان لەشــوێنی 
خۆیــان ماونەتــەوە و خەبــات لــە پێنــاو نــان و ئــازادی 
و یەکســانی و دادپەروەریــدا نەگەیشــتووە بــە ئــاکام. 
ئەمــەش چونکــە نــەک هــەر چینــی کرێــکار ڕێکخــراو 
ــیە. ــتیش نیـ ــۆی سۆشیالیس ــری ئاس ــو هەڵگ ــیە بەڵک نیـ

عێــڕاق بــە هەرێمــی کوردستانیشــەوە وەک کۆمەڵگەیەکی 
ســەرمایەداری تەنهــا یــەک ڕێگــەی ڕزگاری لەبەردەمدایە 
ئەویــش ڕێکخراوکردنــی چینــی کرێــکارە بــە ئاســۆیەکی 
سۆشیالیســتی شۆڕشــگێڕانە و گۆڕینیەتــی لــە چینێکــەوە 
لــە خۆیــدا بــۆ چینێکــی خەباتــکار لەپێنــاو بەرژەوەندیە 
چینایەتیەکانــی خۆیــدا، ئــەوە ئــەو مەیدانە ئەسڵیـــیەی 
جەنگە کە کرێکاری سۆشیالیســت و ڕابەر و هەڵســوڕاو، 
کە کۆمۆنســتە شۆڕشــگێڕ و کرێکاریـــیەکان خۆیانی تێدا 
دەبیننــەوە، دیــارە بردنــە پێشــەوەی ئــەو جەنگــە و 
ئــەو کارە کۆمۆنیستیـــیە هەرچــی زووتــر ڕێکخراوبوونــی 
ئــەوان وەک ڕەوتــی کۆمۆنیســتی نــاو دەرونــی چینــی 
کرێــکار دەخوازێــت لــە حزبێکــی کۆمۆنیســتی شۆڕشــگێڕدا.

نۆڤێمبەری ٢٠١١

نادر عەبدولحەمید لەوەاڵم بە رۆژنامەی )ڕەوت(دا

هەڵبژاردنــی ئــەم دواییانــە لــە دە )١٠(ی ئۆکتۆبــەری )٢٠٢١(
دا، گەلێــک پرســیاری وروژانــد دەربــارەی ئــەوەی کــە تــا 
ــاوەر  ــدی جەم ــەی ئومێ ــت جێگ ــەیە دەتوانێ ــەم پڕۆس ــد ئ چەن

ــۆ ئاڵوگــۆڕی. بێــت ب

پاکانــەن  و  بەڵگەهێنانــەوە  خەریکــی  الیەنــەکان  و  هێــز 
)ڕاپەڕینــی  هێزانــەی  ئــەو  لەالیــەن  بەشــداریکردن  بــۆ  چ 
ــا  ــدا کــرد، وەی ــە هەڵبژاردن ــەر(ەوە کــە بەشــداریان ل ئۆکتۆب
بەڵگەهێنانــەوە بــۆ بایکۆتــی ئــەم پڕۆســە سیاسیـــیە لەالیــەن 

ئەوانــەوە کــە بایکۆتیــان کــرد.

ئەوانەی بەشــداریان کردووە و چەند کورســیەکی پەرلەمانیان 
بەدەســتهێناوە تانــە دەگرنــە ئەوانــەی بایکۆتیــان کــردووە و 
لۆمەیــان دەکــەن کــە بوونەتــە ڕێگــر لەبــەردەم هێزەکانــی 
)ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر(دا بــۆ بەدەســتهێنانی ســەرکەوتنێکی 

مــەزن لــەو هەڵبژاردنــەدا.

هەڵوێســتیان  ئەنجامــداوە،  بایکۆتیــان  کــە  ئەوانــەش 
جۆالنــە دەکات لەنێــوان هەســتکردن بەگونــاح و ســوربوون 
لەســەر بایکــۆت، بــێ ئــەوەی دەرکــی هــۆکار و ئاکامەکانــی 
ئــەو هەڵوێســتە بکــەن، هەربۆیــە لــە چواچێــوەی ئــەو هێــزە 
بورژوازیانــەدا ماونەتــەوە کــە باوەڕیــان بــە هەڵبــژاردن هەیــە 
لــەم شــکڵەی ئێســتایدا، بــەاڵم بــە گۆڕانکاریەکــەوە لە هەندێ 
لــە میکانیــزم و یاســاکانیدا لەگــەڵ دوورخســتنەوەی کاریگەری 
چــەک و میلیشــیا و پارەبەخشــینەوە لەســەر هەڵبــژاردن و 
ــە ناچێتەســەر ڕیشــەی کێشــەکە. ــەم بابەتــە ک شــتی تــری ل

تەنهــا کەمایەتیــەک لــە هێزەکانــی بایکــۆت خاوەن ئاســۆیەکی 
لێبڕاوانــە  کــە  عەمەلیــن  ڕێبازێکــی  و  ڕۆشــن  سیاســیی 
گــوزارش لــە ئارەزووەکانــی جەمــاوەر دەکــەن بــۆ ڕزگاربــوون، 
بزوتنــەوە  ئــەو  بــۆ  دەکــەن  شــیکاریش  و  لێکۆڵینــەوە  وە 
کۆمەاڵیەتیـــیە سیاسیـــیەی کــە هاتۆتــە ئــاراوە لەنــاو واڵتــدا.

ــە ڕاپەڕیــن و ئەوانــەش کــە هاوســۆزی  ــاوەری بەشــدار ل جەم
خوازیــاری  کــە  مەیــدان  نەهاتبوونــە  ئــەوە  بــۆ  بــوون، 

هەڵبژاردنــی پێشــوەختە و گۆڕینــی یاســاکانی کۆمیســاریای 
ئــەوەی  وەک  بــن،  نێودەوڵەتــی  چاوەدێــری  و  هەڵبــژاردن 
ڕیزەکانــی  نــاو  شۆڕشــی  دژە  هێزەکانــی  لــە  هەندێــک 
)ئۆکتۆبــەر( یــان دژە شۆڕشــی نــاو ڕیزەکانــی دەســەاڵت وێنــای 

دەکــەن.

ــوو لەدەســت ڕژێمــی  ــوون ب ــوو ڕزگارب خواســتی خەڵکــی ڕاپەڕی
و  ئــازاد  ژیانێکــی  تــا  قەومــی،  و  تائیفــی  پشکپشــکێنەی 
ــدا دابیــن  خۆشــبژێو بێتــەدی کــە ئــەو خزمەتگوزاریانــەی تێ
بێــت کــە هاواڵتیــان پێویســتیانە، وێــرای خواســتی یەکســانی 
و دادپــەروەری و کۆتاییهێنــان بــە هەژموونــی هێــزە ئیقلیمــی 
و جیهانیـــی و دەســتوپێوەندەکانیان بەســەر ئــەم واڵتــە و 
بــوون  خواســتانە  ئــەم  بەڵــێ  ســامانەکانیدا.  و  ســەروەت 
ــان  ــۆ بەکوشــتدا و دەی ــان ب ــوو خۆی ــە هــەزار کەســی ڕاپەڕی ک
دانیشــتن  خواســتی  نــەک  بــوو،  برینــدار  لــێ  هەزاریشــیان 
ــۆ  ــەک بنمیچــدا ب ــر ی لەگــەڵ بکــوژان و دز و دەرجــەکان لەژێ

ئاینــدەی جەمــاوەر!! دەربــارەی  گفتووگۆکــردن 

)موقتــەدا  کــە  خســتەڕوو  ئــەوەی  هەڵبــژاردن  ئاکامەکانــی 
ســەدر( و )نــوری مالیکــی( و میلیشــیاکان، لەگــەڵ )محمــەد 
هێــزە  و  )بارزانــی(  و  خەنجــەر(  )خەمیــس  و  حەلبوســی( 
ناسیونالیستە کوردیـــیەکان؛ زوربەی هەرەزۆری کورسیـــیەکانی 
هێــزە  ئــەو  هــەر  واتــا  بەدەســتهێناوە.  پەرلەمانیــان 
ــیانە بــراوە بــوون کــە هــەر لەســەرەتای داگیــرکاری  تەقلیدیـ
ئەمریــکاوە دەســتیان بەســەر دەســەاڵتدا داگرتــووە و جێگۆڕکــە 
گۆڕانکاریــە  و  بــاروزروف  بەپێــی  دەســەاڵتدا  لــە  دەکــەن 

ناوخۆیــی و دەرەکیـــیەکان و سروشــتی قۆناغەکــە.

دەوڵەتانــی چاودێــر بەســەر ڕژێمــی عێڕاقــەوە، کــە ئێــران و 
ئەمریــکا و تورکیــا و کەنــداون لەگــەڵ نەتــەوە یەکگرتــووەکان 
ــزگاری  ــەوە پارێ ــا خۆیان ــوو توان ــی ئەوروپــا، بەهەم و یەکێت
ــەن،  ــە دەک ــەو ڕژێم ــیەکەی ئ ــی و قەومیـ ــە پێکهاتــە تائیفی ل
ڕێــڕەوی  بــە  هــەر  ئێســتا  تــا  لیبڕاڵییەکەشــیان  پــڕۆژە  و 
خۆیــدا دەڕوات، مــادام ســەروەت و ســامانی جەمــاوەری عێــڕاق 

ــی و  ــرە ئیقلیم ــەو چاودێ ــی ئ ــە گیرفان ــڕ و دەچێت ــە زێ دەبێت
ــیانەی عێڕاقــەوە. جیهانیـ

بزوتنــەوەی )ئیمتیــداد( کــە )عــەالء ئەلڕکابــی( نوێنەرایەتی 
ــەکان" و  ــە "ئۆکتۆبەری ــر ل ــی ت ــد هێزێک ــەڵ چەن دەکات، لەگ
ــن( حیســاب  ــە لەســەر )ڕاپەڕی ــزە ســەربەخۆیانەی ک ــەو هێ ئ
دەکرێــن، بەشــێکن لــەو هێزە دژە شۆڕشــیانەی کــە چوونەتەناو 
پەرلەمــان و نــاو پڕۆســەی سیاســیەوە لەژێــر چاودێــری هێــزە 
تەقلیدیــە میلیشــیاکاندا و ملکەچــی هەمــان لۆژیــک دەبــن کــە 
پڕۆســەی تااڵنــی و کوشــتار و تــرۆری پــێ دەبرێتەڕێــوە، 
بــێ ئــەوەی بتوانــن شــتێک بکــەن جگــە لــە شــەرعیەتدان بــە 
ڕژێمێکــی بۆگــەن و دز و جــەردە، وە دەبــێ ئــەو ڕۆڵــە بگێــڕن 
کــە )حزبــی شــیوعی عێڕاقــی( بەدرێژایــی چەندیــن ســاڵ 
گێڕاویەتــی لــە جوانــکاری ڕژێــم و بەشــداریکردن لەگەڵیــا بــۆ 

ڕەزیلکردنــی جەمــاوەر و ســەرکوتکردنیان.

نــاو  هێزانــەی  ئــەم  ڕوخســاری  و  کارەکتــەر  گرینگتریــن 
ڕاپەڕیــن کــە چوونەتەنــاو پەرلەمــان؛ لەدەســتدانی قبلەنمــا 
و ســەرەگێژە و پوچیـــیەتی و هەلپەرستیـــیە، چونکــە ڕۆڵێکــی 
نزیکیــان  مێــژووی  و  ڕاپەڕینــدا  لەنــاو  گێــڕا  نەرێنیـــیان 
شــاهیدی ڕۆڵــی تێکدەرانەیانــە لــە گۆڕینــی ڕێــڕەوی خەباتــی 

ڕژێــم. بەرژەوەندیەکانــی  جەمــاوەر ڕووەو 

بەشــداری  ســەدر(  )موقتــەدا  لەبیریانــە  بــاش  هەمــووان 
)ڕاپەڕیــن( بــوو، بــەاڵم لەپشــتەوە خەنجەرێکــی ژەهــراوی 
ڕەت  ڕژێمەیــان  ئــەم  مانــەوەی  کــە  ئەوانــەدا  پشــتی  لــە 
دەکــردەوە، هــەروەک چــۆن هێــزە چەکــدارە کــواڵو زەردەکان 
ــاری  ــان کاتیشــدا خوازی خۆپێشــاندەرانیان دەکوشــت و لەهەم
هەڵبژاردنێکــی پێشــوەختە و گۆڕینــی یاســاکانی هەڵبــژرادن 
و  ئەلڕکابــی(  )عــەالء  دکتــۆر  شــێوەش  بەهەمــان  بــوون، 
ئێســتا  و  بــوون  هەڵبــژاردن  بەشــداری  کــە  هاوشــێوەکانی 
ســەرۆکانی  بەتەنیشــت  تــازەن،  پەرلەمانــی  ئەندامــی 
میلیشــیاکان و ســەرکردەی ئــەو تاقمــە چەکدارانەوە دادەنیشــن 

تــا بڕیــار لەســەر چارەنوســی جەمــاوەر بــدەن!!

١٥-١٠-٢٠٢١

ئــەم بابەتــە لــە الپــەڕەی فەیســبوکی باڵوکــراوەی )صــوت 
اإلنتفاضــة -دەنگــی ڕاپەڕیــن(ەوە وەرگیــراوە و ڕۆژنامــەی 
ــە  ــەم باڵوکراوەی ــی کــوردی. ئ )ڕەوت( وەریگێڕاوەتەســەر زمان
عێــڕاق(  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  لەالیــەن 

دەردەچێــت.

)جەماوەر بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختە نەهاتبوونە مەیدانی ڕاپەڕین، بەڵکو بۆ ڕزگاربوون لەدەست ڕژێم(
جەالل سەباغ
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 لەســەرەتای هاتنەئــارای مــرۆڤ و مرۆڤایەتیـــیەوە. ئــەم
 بوونــەوەرە هەمیشــە ویســتی پێشــکەوتنی لەزیهندابــووە،
فاکتۆرێکــی پێشــکەوتن وەک  خــودی   ئەمــەش چونکــە 
 مــادی پێویســتیەکی حەتمــی بــووە بــۆ مانــەوە لــە ژیــان و
.پێشخســتنی ڕەوڕەوەی ژیانــی لەســەر ئــەم هەســارەیەدا

 هەرچەنــدە لــەڕووی بایۆلۆژیــەوە مــرۆڤ نزیکایەتیەکــی
 زۆری هەیــە لەگــەڵ ئاژەڵــدا، بــەاڵم لــە پەرەســەندنێکی
ــەی ــەش و پیکهات ــەی ل ــۆی هەڵکەوت ــدا و بەه  مێژوویی
 مێشکیـــیەوە توانــی ڕێچکــەی ژیانکردنــی خــودی خــۆی
لەســەر بااڵدەســت  بوونەوەرێکــی  ببێتــە  و   بگۆڕێــت 
بەرەوپێشــچوونە ئــەم  هەڵبەتــە  زەوی.   هەســارەی 

.ملیۆنــان ســاڵی گــەرەک بــووە

مێــژووی بدەینــە  ســەرنج  نامانەوێــت  نوســینەدا   لــەم 
 مــرۆڤ یــان بچینــە نێــو بابەتێکــی زانســتی، بەڵکــو
 ســەرنج دەخەینــە ســەر بابەتێکــی مۆدێــرن کــە لــەم
زنجیرکــراوە، و  کــۆت  پێــوەی  مــرۆڤ   ســەردەمەدا 
تــەواوی و  بەکۆیلەکــراوە  تەکنۆلۆژیــاوە  ڕێگــەی   لــە 
 زانیــاری و هەســت و ســۆزەکانی لــە دەســتی کۆمپانیــا
بەرهەمهێنانــی قۆرخکارەکانــی  ســەرمایەدارە   گــەورە 
ــۆڕە ــاد و ئەپڵیکەیشــنی ت ــل و ئایپ ــای مۆبای  تەکنۆلۆژی
ــە کــە ســود و قازانجێکــی زۆری لــێ  کۆمەاڵیەتیەکاندای
 بەدەســت دەهێنــن و کەڵەکــەی ســەرمایەکانیانی پــێ

.زیــاد دەکــەن

 کۆمپانیاکانــی جیهــان، بەپێــی جەوهــەری ســەرمایەداری
و ســەرمایەوەیەن  کەڵەکــەی  و  قازانــج   بــەدوای 
 زۆربــەووردی کار لەســەر ئاڵودەبــوون و گیرۆدەبوونــی
تــۆڕی دەیــان  بــە  دەکــەن،  جیهــان  مــرۆی   تــەواوی 

 کۆمەاڵیەتیــان درووســتکردوە کــە لــە جەوهــەردا خــوودی
هەســت مــرۆڤ،  واقیعیەکانــی  جوانــە   پەیوەندیــە 
پەیوەندیــە و  هاوڕێیەتــی  ڕاســتەقینەی  ســۆزی   و 
بــۆ پەیوەندیەکــی مەجــازی  ڕاســتەقینەکان دەگۆڕێــت 
 )ڤیچــڕەڵ ڕیاڵێتــی(، بــۆ نموونــە مرۆڤــی ئــەم ســەردەمە
ــە نزیکــەی ــە تــۆڕی فیســبووک ب ــە ئەکاونتــی خــۆی ل  ل
 هــەزار فرێنــدی هەیــە، لــە کاتــی بوونــی بچوکتریــن
ــی ــدا ســەرلەبەری هاوڕێکان ــی ئینتەرنێت ــە هێڵ  کێشــە ل
.دەبنــە ســەراب و لــە چەنــد چرکەیەکــدا دەبنــە هەڵــم

 کاتێــک زانــاکان دوای چەندیــن ســاڵ لــە شــەونخونی
داهێنانێکــی و  زانســتی  ســەرکەوتنێکی   دەگەنــە 
گــەورە قۆرخــکارەکان وەبەرهێنانــی  تــازە، کۆمپانیــا 
و کااڵ  تێچوونــی  کەمکردنــەوەی  بــۆ  دەکــەن   تێــدا 
 بەرهەمەکانیــان، جــا بەدەســتهێنانی ئــەو داهێنــان و
 تەکنلۆژیــا تازەیــە هــەر قیمەتێکیــان پێــدا بێــت هەرزان

 تــەواو دەبێــت لــە کۆتاییــدا بۆیــان چونکــە کەڵــەی
ــە ــێ گوێدان ــاد دەکات ب ــان زی ــەرمایە و قازانجەکانی  س
 ئــەوەی کــە ئەمــە دەچێتــە خزمــەت مرۆڤایەتیــەوە یــان

.وەک چەکێــک و لــە دژی مــرۆڤ بــەکاری دەخــەن

ــەاڵم ــردوە ب ــەورەی ک ــی گ ــدە خزمەتێک ــل هەرچەن  مۆبای
 هەنووکــە بۆتــە بەاڵیەکــی مۆدێــرن بــۆ بەکارهێنەرانــی،
 هــەروەک ڕۆژانــە بەچــاوی خۆتــان دەبینــن چلــۆن مــرۆڤ
بــەکاری سەرســەخت  ئاڵودەبوویەکــی  وەک   گەلێــک 
شاشــەی بوەتــە  جیهانبـیـنیـــیان  تــەواوی  و   دێنــن 
 موبایلەکانیــان، وە دەتوانیــن بڵێیــن لــە ئێســتادا زوربەی
ــی ــە جۆراوجۆرەکان ــەپ و بەرنام ــگای ئ ــەکان لەڕێ  مرۆڤ
 مۆبایلەکانیانــەوە بەجۆرێــک کۆنتــرۆڵ کــراون، ئەمــەش
بەدەســتهێنانی و  کااڵ  ســاغکردنەوەی  و  ڕیــکام   بــۆ 
 قازانــج بــێ گوێدانــە کاریگەریــە خراپەکانــی لەســەر

.ســەرجەم کایەکانــی ژیانــی مــرۆڤ

 ڕۆشــنبیران و هەڵســوڕاوانێک کــە بەرگریــکاری مافەکانی
 مرۆڤــن لەبەرامبــەر ئــەم کۆنتڕۆڵکردنــەی کۆمپانیاکانــدا
ســەرمایە، کەڵەکــەی  و  قازانــج  بەدەســتهێنانی   بــۆ 
 هەنگاوێکــی ئیجابــی و هەســتکردنە بــە گۆڕانکاریــەکان،
  بــەاڵم ئــەوەی کــە دەتوانێن ســنورێکی یەکجارەکی دابنێت
کۆمپانیــاکان، سنورپێشــێلکردنی  و  دەســتدرێژی   بــۆ 
 پەرەپێــدان و بەهێزکردنــی بزوتنەوەیەکــی ناڕەزایەتــی
کۆنتڕۆڵکردنــی بــە   دژ  کۆمەاڵیەتیـــیە   بەرفراوانــی 

ــە پێنــاو قازانــج و کەڵەکــەدا .ژیانــی مرۆڤــەکان ل

بــۆ نــا  هاواربکەیــن  دەنــگ  بەیــەک  هەمــووان   بــا 
دەســتکرد هەســتی  بــۆ  نــا  مرۆڤــەکان،   کۆیلەکردنــی 
قۆرخکارەکانــی کۆمپانیــا  ڕەنگاوڕەنگــی  ئیمۆجــی   و 
 موبایــل، نــا بــۆ هاوڕێــی دەســتکردی وەهمــی، بەڵــێ
 بــۆ هەســت و ســۆزی ڕاســتەقینە و گەڕانــەوەی یــەک
 دەســتی و یــەک هەڵوێســتی بەڵــێ بۆپێشخســتنی زانســت
 بۆخزمەتــی مــرۆڤ نــا بــۆ برســی کردنــی مــرۆڤ لەپێنــاو
 تەکنۆلۆژیــای کۆمپانیــاکان، بەڵــێ بــۆ یەکســانی و نــا

.بــۆ چینایەتــی و هــەاڵواردن

هاوژین مەحمود

جیهــان  دەوڵەتانــی  ســەرۆکی  )٢٦(هەمــە  جــاری 
لــە  کــە  کۆدەبنــەوە،  کۆنفراســێکدا  لــە  گاســکو  لــە 
 )٢٠٢١ نۆڤەمبــەری  ١٢ی  تــا  ئۆکتوبــەر  )٣١ی  نیــوان 
بەریتانیــا  خانەخــوێ  بەمیوانــداری  بەڕێوەدەچێــت، 
بەرپرســیاری  ســاڵ  ئــەم  کــە  ئیتالیــا  بەهــاوکاری  و 
کۆنفرانســەکەیان گرتۆتــە ئەســتۆ. بڕیــار بــوو ســاڵی 
شــەپولی  بــەاڵم  بگیریــت،  کۆنفرانســە  ئــەم   )٢٠٢٠)

نــەدا. ڕێگــەی   )١٩- )کۆڤیــدی  بەهێزبوونــی 

بــەدوای  جیهانیانــە  کۆبوونــەوە  و  کۆنفرانــس  ئــەم 
ئــەوەدا دێــت کــە ســاڵ بــە ســاڵ کەشــوهەوا و ژینگــە 
نــەک بــەرەو باشــتر بەڵکــو بــەرەو خراپتــر دەچێــت 
و  ســەرمایەداری  سیســتمی  کاریگەریەکانــی  بەهــۆی 

سروشــت. لــە  مــرۆڤ  خراپــی  بەهرەبــەرداری 

گەنجانــی  لوتکەیــە،  ئــەم  بەســتنی  هاوکاتــی 
ژینگەپارێــز دەســتیان دایــە خۆپێشــاندان و چاالکــی 
نوانــدن، وە ئــەوە یەکــەم جــارە لــەم ســەردەمەدا کــە 
ــاوا  ــەپۆڵێکی ئ ــەڕووی ش ــان ڕووب سیاســەتمەدارانی جیه
گەنجــی  هــەزار  ســەدان  بەرهەڵســتکارانەی  مەزنــی 

دەبنــەوە. ژینگەپارێــز  و  خوێنگــەرم 

گاســکۆ  سەرشــەقامەکانی  لــە  نۆڤەمبــەر  )٦(ی  لــە 
 )١٠٠( نزیکــەی  گەیشــتە  خۆپیشــەندەران  ژمــارەی 
ــاندان  ــەم خۆپێش ــەدوای ئ ــەر دواب ــوان. ه ــەزار چاالک ه
و بەرهەڵســتیە گەورەیــە لــە زۆربــەی شــارەکانی جیهــان 
نزیــک )٢٠٠( شــاری وەک ســدنی، پاریــس، برۆکســل، 
ژینگەپارێــزان  لــە  هــەزاران  ...هتــد  ســتۆکهۆلم 
گاســکۆ  ڕێپێوانەکــەی  شانبەشــانی  هــاوکاری  بــۆ 

وێنەکــە( )بڕوانــە  وەخۆکەوتــن. 

 ئــەم ناڕەزایەتیــە مۆدیرنــە مەزنە نیشــانەی بەهێزبونی 
ئاگایــی  چوونەســەری  و  ژینگەپارێــزی  جواڵنــەوەی 
جەمــاوەر و چیــن و توێــژە جیاجیاکانــی کۆمەڵگایــە 
لــە دژی سیســتمی ســەرمایەداری، ئاگاهــی بەژینگــە و 
کــە  ژینگەپاڕێزانــە  و  گەنجــەکان  بەشــداری  هەوڵــی 
لــە مــاوەی زیاتــر لــە ســەدەیەکە گــوێ نــەدرراوە بــە 
بانگــەواز و دروشــم و مافەکانیــان بــۆ پاراســتنی ژینگــە، 
بۆیــە نوکــە بەلێشــاو و هــروژم هاتونەتــە سەرشــەقام و 
دەیانهــەوێ دەنــگ و ڕۆڵــی کاریگەریــان هەبێــت لەســەر 
کێشــە چارەســەرنەکراوەکانی ژینگــە و کەشــوهەواکەی 

ــن. زەمی

هــەزاری   )١٠٠( مەزنــی  خۆپيشــاندنی  و  ناڕەزایەتــی 
لــە گاڵســکۆ لــە هەمــان کاتــدا زەنگێکــی مەترســیدارە 
لوتکــەی  لەبــەرە  کۆســیتم  و  بۆیناباخــدار  بــۆ 
دەســتەاڵتدارەکانی جیهــان. ئەمــە ئــەوە دەســەلمێنی کــە 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی چــی دی چاوبەســتی سیاســەتەکانیان 
نابــن، کــە ئــەم سیاســەتمەدارانە بــە وتــەی بریقــەدار 
و ڕەقوتــەق و بڵەهابڵەهــا بــە ئاســانی خۆیانــی لــێ 
و  دەردێنــن  بەرپرســیاری  لــە  و خۆیــان  وەالوەدەنێــن 
گوێچکــەی خۆیــان دەئاخنــن بــۆ نەبیســتنی داوکاریەکانــی 

ئــەم گەنجانــە.

چەنــد واڵتێــک تــا ئێســتا ناچنــە ژێــر بــاری ئــەوەی 
کــە چ ســاڵێک دابنــرێ بــۆ کۆتــای هینــان بــە گازە 
ژەهراویــەکان )CO2(، لەوانــە وواڵتــی چیــن، کــە 
بەپێــی ئامــار ڕێژەیەکــی زۆر مرۆڤــی لــێ نیشــتەجێیە. 
ــەر  ــەرم لەس ــەی گ ــیارە وەک پەتات ــەم پرس ــە ئ هەمیش
لەپــی دەســت دێــت و دەچــێ ... ئایــا ســاڵی )٢٠٥٠( 
یــا  ژینگــە،  نەهامەتیەکانــی  بــۆ  کۆتاســاڵ  بکرێتــە 
(٢٠٦٠( یــا تــا هەتاهەتایــە هــەروا بمێنێتــەوە؟ بــا 
الی  و  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  واڵتەکانــی  لــە  بــاس 
خۆمــان هــەر نەکەیــن کــە هیــچ جــۆرە حیســابێکیان 
پانــە  جێبەجێکردنــی  ڕوی  لــە  نــە  لەســەرناکرێ، 
و  نائاســیایی  بــاری  لەبــەر  نــە  وە  دەوڵەتیــەکان، 
گەندەڵــی  و  سیاســیی  جیوپۆلتیکــی  و  ناســەقامگیری 

ناوەوەیــان! کاروبــاری 

ــوان  ــن و ج ــاک و خاوێ ــی پ ــە ژینگەیەک ــردن ل بەرگریک
و پــاراو، ســەقامگیر و پتــەو کــە کۆمەڵــگای ئێســتا 
دەیخــوازێ، دەبێــت نەخشــە پانــی هــەر ئێســتا بــۆ 
دابنڕێــت، واتــە وەک ئــەوەی کــە بڕیــارە لــە ســاڵەکانی 
ــچ جــۆرە پۆلینکردنیکــی ژینگــە نەمابێــت،  (٢٠٥٠(دا هی
ئەگــەر چــی زۆرجــار پەیمانــی سیاســەتمەدارەکانی ئــەم 
ســەردەمە هــەر مەرەکەبــی ســەر پــەڕە بــوون، بــەاڵم 
لــە ڕاســتیدا نەهێشــتنی چــی دی دووهــەم ئوکســیدی 
کاربــۆن و فوســلیا و گازە زیــان بەخشــەکان، وە بــۆ 
بەســفرکردنیان کاريکــی مەزنــی هەمەالیەنــەی جیهانــی 
گــەر  بۆبکــرێ،  کاری  هەرئێســتا  دەبێــت  و  گەرەکــە 
خــۆ  و  ژیانکەیــن  پــاراودا  ژینگەیەکــی  لــە  بمانــەوی 
گۆرانــکاری  نەرێنیـــیەکانی  کاریگەریـــیە  لــە  الدەیــن 
کەشــوهەوا. جێــگای پرســیارە کــە بۆچــی دەســەاڵتداران، 
ــگاوی پراکتیکــی نانێــن بۆچارەســەرکردنی  بەجــدی هەن

بنەڕەتــی؟

تــا  پــاراو،  و  خاوێــن  ژینگەیەکــی  هێنانــەدی  بــۆ 
ئێســتا نەخشــەی وزە و ئابوریـــیەکی ســەوز نەکــراوە 
بــە ئاگینــدەی )ئەجنــدەی( گۆڕانــکاری کــە گەرەنتــی 
ئــەوە بــکات بەرهەمهێنانــی وزەکان گونجــاو بێــت لەگــەڵ 

ــا،  ــی کارەب ــی بەرهەمهێنان ــەدا، )وەک پەروانەکان ژینگ
ئاشــی بــا، وزەی خــۆر و ئــاو(. دەبــێ ســەرۆکی واڵتــان 
ــەوەی  ــەک الیکردن ــۆ ی ــدرێ ب ــار ب ــا بڕی ــن ت ناچاربکرێ
یەکەمــی  ئەلتەرنەتیڤــی  بــۆ  جیهــان  پابەنــدی 
خســتنی  وەالوە  بــۆ  کاربکرێــت  و  نوێــژەرەکان  ووزە، 
زەرەربەخشــەکانی  ســەرچاوە  وە  فوســولیا  و  نــەوت 
بەرهەمهێنانــی  دەبــێ  جیهانــدا.  لەسەرتاســەری  دی 
ئۆتومبیــل و فرۆکــە چــی دی بــۆ بەنزیــن و دیــزڵ دروســت 
نەکرێــن، کــە هۆکاریکــی ســەرکی باڵوبونــەوەی دووهــەم 

کاربۆنــە. ئۆکســیدی 

تاکــو نوکــە بەرژەوندیەکانــی ســەرمایەگوزاری کۆمپانیــا 
ســەرمایەدارە  دەوڵەتــە  و  جیهــان  زەبەالحەکانــی 
لەبــەردەم  بــوون  ســەرەکی  ڕێگــری  پارێزەرەکانــی 
ژینگــە.  وێرانبوونــی  و  پیســبوون  بــۆ  ســنوردانان 
ــیەکانی خۆیــان  چونکــە هــەر ســود و قازانجــە تایبەتیـ
ڕەچاوگرتــووە، هەرچــی زوتــر لــە هــەوڵ و پشــبڕکێ 
بــۆ کەڵەکــەی ســەرمایە و بنبڕکردنــی  و ڕاوەڕاوەدان 
کانــگا و ســەرچاوە ســەرەکیەکانی کەرەســتەی خــاو و 

زەمینــە. هەســارەیەی  ئــەم  بەروبومەکانــی 

دەســتبەردانی ئــەم هەمــوو قازانجانــە و گۆڕبەگۆرکردنــی 
هــەر  ژینگــە  بــە  دژ  بەرهەمهێنــەری  ئامــڕازی  گشــت 
و  ســەرمایەداران  بۆیــە  نیــە،  ئاســان  کارێکــی  ئــاوا 
کەلوپەلــی  و  ئامــڕاز  ئــەدەن  هــەوڵ  دەوڵەتەکانیــان 
ــۆ  ــن ب ــارادا ب ــە ئ ــە پیســکار هــەر ل ــی ژینگ وەبەرهینان
ــتمە  ــەم سیس ــەوەی ئ ــە مان ــا ب ــە، وە ت ــی ژینگ ئازاردان
کۆنــە خۆیــان پــێ پارەدارتــر بکــەن. ئامــڕاز و مەکینــە 
و کەرەســە وەبەرهێنانــە کــۆن و ژینگــە وێرانکارەکەیــان 
لەبەرژوەنــدی ســەرمایەگوزاری سیســتمە بەســەرچوەکەی 

خۆیانــدا دەهێڵنــەوە.

ڕاژەی پۆلیــن کــردن و پیــس کردنــی کــەش و سروشــت 
بەپێــی   )CO2( کاربــۆن  ئۆکســیدی  دووهــەم  بــە 
ئامــاری نــوێ  دەرئەکــەوێ کــە چیــن لەبــەر فــرە ژمــارەی 
دانیشــتوانی کــە لەســەر ڕوی زەمیــن لــە هەمــوان زیاتــرە 
ــک )١٤١١٧٧٨٧٢٤(،  ــار و نیوێ ــە ملی ــک بۆتــەوە ل و نزی

بەڕێــژەی   )٢٠٢١ نۆڤەمبــەری  )١ی  ئامــاری  پێــی  بــە 
ــکا  ــە، ئەمری ــارد تەن ــت حــەوت )١١.٧( ملی ــزە پۆین یان
چــوار پۆینــت پێنــج )٤.٥( ملیــارد تــەن وە ئەوروپــا 
(٢.٦( هندســتان )٢.٤(، ئــەم واڵتانــە بــەو ڕێژەیــە 
ــەر  ــە س ــن بچن ــتا ناتوان ــەن وە هێش ــران دەک ــە وێ ژینگ
ــۆ  ــار کــە ســاڵی )٢٠٥٠( ببێتــە کۆتــا ســاڵ ب یــەک بڕی
کۆتاییپێهێنانــی ژینگــە پیــس کــردن یــان نــا؟ )بڕوانــە 

ــە( وێنەک

ژینگــە پاڕێــزەکان دەیانــەوێ ئــەم ڕاســتایانە بگەێننــە 
چارەســەرکردنەکەی  دەردی  وە  گفتوگــۆ  مێــزی  ســەر 
بەهەنــد بگیرێــت لەالیــەن سیاســەت مەدارانــی جیهانەوە 

ــەدا. ــد ڕۆژان ــەم چەن ــەوە ل ــکۆ کۆبونەت ــە گاس ــە ل ک

دێــت  تــا  گەنجانیــش  ناڕەزایەتیـــیەکانی  شــەپولی 
لــە ســوید  بەرەوفروانبــوون دەڕوات، دوو گەنجــم دی 
کۆلیژیــان  کۆتایــی  تاقیکردنــەوەی  هەرچەنــدە 
کاری  کــە  دەزانــی  بەچــاک  وایــان  بــەاڵم  هەبــوو 
تاقیکردنەوەکانیــان دواخــەن و بایــەخ بدنە بەشــداربون 
گرنگتربــوو  بــەالوە  زۆریــان  ناڕەزایەتیـــیەدا،  لــەم 
تایبەتیکانــی  بەرژەوەندیــە  و  تاقیکردنــەوە  لــە 
خۆیــان، واتــە ئــەم هەســتی گەنجانــە بــۆ بەدیهێنانــی 
دابینکردنــی  کــە  هەمــوان  بــۆ  باشــتر  ئایندەیەکــی 
کۆمەڵگەیەکــی ســەقامگیر بێــت، وە کەرەســە خــاوەکان و 
عەمبــاری ســەرچاوەکانی ژێــر زەمیــن و ســەر زەمیــن چــی 
دی بەدەســت چەنــد کۆمپانیایــەک و دەســەاڵتدارانەوە 
نەبــن بــۆ بەرژەوەنــدی تایبەتــی، بەڵکــو بــۆ نەوەکانــی 

بمێنێتــەوە. ئایندەمــان 

کــە  کۆمەڵگایەکــن  خوازیــاری  ژینگەپارێــز  گەنجانــی 
گشــت مافــە جیاوازەکانــی هــەر بونــەوەر و گیانلەبەرێــک 
سیســتمی  کــە  جیهانێــک  بێــت،  پارێــزراو  تێیــدا 
و  بەهــا  نەشــکێندرابێت،  تێکوپێــک  ئێکۆلوجیەکــەی 
ئــازادی و ڕەهــای مــرۆڤ و بونەوەرەکانــی وەک یــەک 
ــزراو  ــی پاڕێ ــگ و شــێوە فراون و بەشــێوەیەکی هەماهەن

بێــت لەپێنــاو ئایندەیەکــی بەختــەوەر و ڕونــدا.

چاالکوانــی ســویدیش )گڕێتــا تونبێــرگ( کــە پێشــڕەوی 
ئــەم شــەپولە ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانە دەکات بۆتــە 
ســەرکردەیەکی  چەنــد  حەســرەتی  و  ڕەخنــە  جێــگای 
ئــەم دەوڵەتانــە. گەنجــان بــۆ یەکــەم جــارە بــەم شــێوە 
فراوانــە بەشــدرای ڕێپێــوان دەکــەن بــۆ ژینگەپارێــزی کــە 

لــە هەمــوو جیهانــەوە هــاوکاری دەکرێــت.

ســەردەمی کۆڤیــد ئەمــە دەســەلمێنێ کــە ئاینــدەی یەکــی 
داهاتومــان  نەوەکانــی  دوچــاری  نادیــار  و  ترســناک 
دەبێــت، ژینگەیەکــی وێران و پۆلینکراو، کەشــوهەوایەک 
کــە گۆرانکاریەکانــی لــە هەڵکشــانی پلــەی گەرمــا و 
تواندنــەوەی ســەهۆلبەندان و الفــاوە کوتوپرەکانــدا، 

کاردانــەوەی خــۆی هەبــووە لــە ســەر پانتایــی گــۆی 
سیســتمێکی  ئاکامــی  کاردانەوانــە  ئــەم  زەمینــدا، 
ئابووریــە کــە لەســەر قازانجــی ســەرمایەداران دامەزراوە 
ــەردەمیش بەپشــتیانەوەن. و خــاوەن دەســەاڵتدارانی س

بڕیاردەرەکانــی ئێســتا هەندێکیــان بەرهەڵســتی دەکــەن 
لــە بوونــی کاریگــەری لەســەر ژینگــە، ژینگــە پارێــزان 
بەرجەســتە  ال  لــە  کاتەهەســتیارەیان  ئــەم  دەمێکــە 
ــن  ــاردەران ڕاگەێن ــە خــاوەن بڕی ــەوێ ب ــووە، وە دەیان ب
کــە چــی دی دەرفــەت لــە دەســت نەدرێــت و ئــەم ئەرکانــە 
و  ژینگــە  گۆڕانــکاری  وە  کاریــان  ئاگینــدای  بکەنــە 
کەشــوهەوا بەهەنــد وەرگــرن و پاپەنــد بــن لەســەر 
داواکاری مافەڕەواکانــی پاراســتنی ژینگــە و سیســتمە 

ئێکۆلۆژیەکــەی.

دەگوترایــەوە  پەیامێــک  چەنــد  خۆپێشــاندا  لەنــاو 
دادپــەروەری  یــا  دادوەرانــە،  کەشــوهەوایەکی  وەک 
لەگــەڵ   ]climate justice[ کەشــوهەوا  بــۆ 
لــە  نوســراو  الفیتــەی  چەندیــن  بەرزکردنــەوەی 
)هەســارەیەکی  چەشــنی  لــە  ناوخۆپيشــاندەرەکاندا 
دیکــە لەئــارادا نیــە(، یــان وێنەکێشــانی )دیمەنــی زەوی 
بــە نەخۆشــێک کــە پێویســتی بەدانانــی گەرمیپێــو و 
چارەســەر هەیــە کــە لــە شــێوەی دەمــی وێنــەی زەویەکــی 

دەکــرا(. نمایــش  ناســاغدا  پەککەوتــەی 

بــۆ  پاڕێــزان  ژینگــە  بزوتنــەوەی  ســەرکەوتوبێت 
ســەقامگیر یەکســانی  کۆمەڵگەیکــی  بەدەســتهێنانی 

سوید/ ٥-١١-٢٠٢١

ڕۆژنامەی ڕەوت
بخوێننەوەو 

هەواڵی 
ناڕەزاییەتیەکانی 

خۆتانی بۆ بنێرن و

بیکەنە دەالقەیەک

بۆ کۆبونەوە لە 
دەوری

داخوازی و

ئامانجە 
بەرهەقەکانی

خۆتان
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دوورگەکــەی دکتــۆر مــۆرۆ ڕۆمانێکــی ڕەمــزی- 
بچوکــی  قەبــارە  زانســتی  و  خەیاڵــی 
کــەم  و  جیــاواز  و  نــاوازە  الپەڕەیــی   ١٥٣
گــەورە  ویڵــز(ی  جــۆرج  وێنەی)هێربــرت 
نووســەر و ڕۆماننووســی ئەمریکییــە، کــە لــە 
باڵوبــووە.  جــار  یەکــەم  بــۆ   ،١٨٩٦ ســاڵی 
ئــەو شــاکارە ئەدەبیــە مەزنــە، دواتــرو دوای 
ســەت ســاڵ و لەســاڵی ١٩٩٦ پێــی خزانــدە 
فیلمێکــی  و  ســینەماوە  و  فیلــم  ناوجیهانــی 
نیشــانەوە  نــاو  هەمــان  لەژێــر  ســینەمایی 
ڕۆمانەکــە  ناوەڕۆکــی  هێنــدرا.  بەرهــەم  لــێ 
بــاس لــه تــەوەری فەلســەفی و ئەخاقــی و 
دڵڕەقــی  و  ئــازار  وەک  بابەتــی  کۆمەڵێــک 
کردنــی  دەســتکاری  و  مــرۆڤ  ناســنامەی  و 
ــت.  ــاد. لەخــۆی دەگرێ ــرۆڤ ..ت سروشــت الی م
چیرۆکــی ڕۆمانەکــە بــاس لەکەســێک)ئیدوارد 
بیندیــک پاڵەوانــی ڕۆمانەکــە( دەکات، کــە 
کەشــتییەکەیان  پێکدادانــی  ڕووداوی  دوای 
لەگــەڵ کەشــتییەکی تــر، ڕێــی دەکەوێتــە ئــەو 
ناوچەیــە و خــۆی دەبینێتــەوە لــە دوورگەیەکــی 
مەجهــول و نامــۆ، ئــەو دوورگەیــەی ســەردەمێک 
ــەردادەگرن و دوای  ــتی بەس ــپانییەکان دەس ئیس
دووەم جەنگــی جیهانیــش، دەکەوێتــە دەســت 
ژاپــۆن  ئەوەیــش  دوای  ئەمریکییەکانــەوەو 
حەپەســان  و  شــۆک  ئیــدوارد  دەیکڕێتــەوە. 
و  دابــڕاو  دوورگــە  لــەو  کاتێــک  دەیگرێــت 
دوورە دەســتە کەســانێکی شــێوە شــێوێندرا و 
ــۆ و ترســناک دەبینێــت،  ڕوخســار ســەیر و نام
ئــەوان نەمرۆڤــی تــەواون، نەیــش گیانــدار، 
جنــس.  لەهــەردووک  تێکەڵییەکــن  بەڵکــە 
ئیــدوارد دواتــر بــۆی ئاشــکرا دەبێــت نهێنــی 
لەچــی  بوونەوارانــە  جــۆرە  ئــەو  لوغــزی  و 
لەخەڵقکردنــی  هەیــە  دەســتی  کــێ  و  دایــە 
کاری  ئــەوە  ســەمەرانە.  کائینــە  ئەوجــۆرە 
دوورگەیــەدا،  لــەو  دکتۆرێــک  دکتۆرێکــه، 
بەناو)دکتــۆر مــۆرۆ( ئاکجنــی و نیشــتەجێیە ، 
ــۆر  ــە، دکت ــریح و توێکاریی ــەو پســپۆڕی تەش ئ
ــری و  ــاوەی بەهــاوکاری مۆنتگۆم ــەو پی ــۆرۆ ئ م
لەڕێگــەی تەشــریح و توێکارییــەوە، دەســتکاری 
چەندیــن   ، و  مــرۆڤ  کۆمەڵێــک  جیناتــی 

جــۆر لــە گیاندارەکانــی تــری وەک مەیمــون، 
ســەگ، شــێر، ورچ، پشــیلە، کەروێشــک ..تــاد 
ئــەو دوورگەیــە دەکات، تــا ســاڵ و خــەت و 
ئــادگاری مرۆڤیــان تێــدا بچێنێــت و بوونــەوەری 
ــی  ــدار ، لەدەرەنجام ــوە گیان ــرۆڤ و نی ــوە م نی
ــەو  ــکات. ئ تێکەڵکردنــی دوو ڕەگــەز دروســت ب
پێشــووتر هــەر بەهــۆی ئەوکارەیشــییەوە لــە 
واڵتەکــەی خــۆی دەرکــراوە و هاتــووە و لــەم 
درێــژە  تاوەکــو  گیرســاوەتەوە،  دوورگەیــەدا 
جینــەکان  دەســتکاری  و  بــدات  کارەی  بــەو 
زانســتی  پرۆســەیەکی  لەڕێگــەی  و  دەکات 
ترســناکدا،لەڕێگەی  نەشــتەرگەریەکی  و 
تێکەڵکردن و گواســتنەوەی جینی مرۆڤەکانەوە 
بــۆ ئاژەڵــەکان، جۆرێــک لەبوونــەوەری ئاوێتــە 
ــەو  ــەو ب ــکات، ئ ــاژەڵ درووســت ب ــرۆڤ و ئ لەم
ــاواز لەجنســی  چەشــنە بوونەوەرێکــی تــری جی
بەشــەری بەرهــەم دێنیــت وەک خــۆی دەڵێــت 
ــالی و  ــی میس ــاک و بوونەوەرانێک ــی پ ڕەگەزێک
نموونەیــی ، بوونەوەرگەلێــک شــێوە ســەیر و 
ڕووخســار ترســناک. ئــەو بوونەوەرانــەی دکتــۆر 
هەژمــوون  ژێــر  خســتووەتە  هەمــووی  مــۆرۆ 
خواوەندێــک  وەک  و  خۆیــەوە  دەســەاڵتی  و 
دەکات.  ڕەوایەتیــان  فەرمــان  و  حوکمــداری 
هەمــووان لەبۆتــەی سیســتەمێکی عبودیگەرایــی 
ــۆڕی و ژێردەســتەیی بــۆ  ئاســا کڕنۆشــی سەرش

دەبــەن. 
 ئــەوە پوختەیــەک بــوو لەچیرۆکــی ڕۆمانــی 
دوورگەی دکتۆر مۆرۆ و تەواوی چیرۆک وڕوودا 
دەرەنجــام  و  ڕۆمانەکــە  بەســەرهاتەکانی  و 
دکتــۆر  ژیانــی  و  کارەکــەی  ســەرەنجامی  و 

مــۆرۆو هەوڵــە زانســتییەکەی و چارەنووســی 
ژیانــی گیانــدارەکان بــۆ خوێنــەر بەجێدێڵــم 
مــۆر  دکتــۆر  دوورگــەی  بڵێــم  ماوەتــەوە  و 
ئەوەمــان دەڵێــت ، زانســت چەنــدە پێشــبکەوێت 
لەهەمــوو بوارەکانــد او چەنــدە ســوودبەخش 
بێــت و بخرێتــە خزمەتــی ڕەوڕەوەی ژیــان و 
هۆکارگەلێــک بــۆ زیاتــر بــەرە و پێشــڤەبردنی 
ــی  شــەمەندەفەری شارســتانییەت و خزمەتکردن
ــدەش  ــوون، هێن ــی ب مرۆڤایەتــی و جوانترکردن
کاتێــک  دەبێــت،  بەخــش  زیــان  و  ترســانک 
ــدی  ــۆ بەرەژەوەن ــەوە و ب لەئەخــاڵق جیادەکرێت
جبەخانــەی  دەبێتــە  و  بەکاردێــت  تایبــەت 
زرێپۆشــی  و  تانــک  و  فڕۆکــە  و  ســەربازی 
جەنگیــی و چەکــی ئەتۆمــی و کیمیــاوی دەســت 
واڵتــان و بــە تایبەتــی واڵتانــی زلهێــز کــە 
و  کۆلۆنیالیــزم  و  داگیــرکاری  مەبەســتی  بــۆ 
ژیــان  کۆنتڕۆکردنــی  و  دەستبەســەرداگرتن 
ئیتــر  و  بەکاردێــت  تــر  ئەوانــەی  هەمــوو  و 
ــا  ــەو چەشــنە شۆڕشــی زانســتی و تەکنەلۆجی ب
خــۆی  ڕاســتەقینەی  ڕێــڕەوی  لــە  زانســت  و 
لەســەر  هەڕەشــە  بــە  دەبێــت  و  الدەبرێــت 
ئایینــدەی  و  واڵتــان  ئارامــی  و  ئاســاییش 
زیاتــر  بــۆ  ژیــان.  داهاتــووی  و  مرۆڤایەتــی 
ئاشــنابوون لەمەڕ مەترســییەکانی پێشــکەوتنی 
داهێنانــە  بەکارهێنانــی  خــراپ  و  زانســتی 
زانســتیەکان، دەتوانــن لەپــاڵ ڕۆمانــی دورگەی 
دکتــۆر مــۆرۆ، ڕۆمانی)هەســارەی مەیمونــەکان(
)پیێــر  فەڕەنســی  ڕۆماننووســی  نووســەرو  ی 

بــۆل( ش بخوێننــەوە. 

دوورگەی دکتۆر مۆرۆ
ڕانانی: شەماڵ بارەوانی

 .گەر نیشتمان، هی ئێمە بێت
نانــەوە بــە  خــەون  لەبرســانا،   ئینســان، 

بینــێ  .نا
 ،لە نێو ژووری

 ،تاریک و تەسک و شێدارا
 .شەیدای، ئازادی نابێ

 .لە مەیدانی کارا، بێکار نابێ
 .گەر نیشتمان هی ئێمە بێ
 ،ئینسانەکان هەر ڕەنگێ بن
 .ئاخاوتنیان، هەر زمانێ بن

 .بێ جیاوازی، نەگەورەن و نە بچووک دەبن
 ،گەر نیشتمان هی ئێمە بێ

 .زۆرینە برسی و کەمێ تێر
 ،کەمێ ئاغا و زۆر چاولەژێر

 ،کەمێ پۆشتە و زۆرێک
 .ڕووت و ڕەجاڵ
 ،کەمێ دڵخۆش

 .زۆرێک، دڵ پڕ زوخاڵ
 .لە نیشتمانەکەی ئێمەدا بەدی ناکرێ

 .مافی هیچ کەس پێشێل ناکرێ
 .گەر نیشتمان، هی ئێمە بێ

.ئینسان تێیدا، شایستەی هەموو ژیانە
٢٠-١٠-٢٠٢١ 

 گەر نیشتمان
هی ئێمە بێت

 شیعری: ئیبراهیم هەورامانی

وه رگێڕان: عه بدولڕه حیم سه ره ڕۆ

 غهریبلهجانتایمااڵواییدادهنوێ
ئاســتانهکاندا لــه گهڕانــهوه تهلیســمی 

جــێدههێڵــێ

موســافیرهکاندا باهــۆزه لهگــهڵ 
و دهنوســێ ونبــوون ئهدرهســی

دهرگــه دهســکی لهســهر خــۆی نــاوی 
، ێڵــێ بهجێد

و دێــن ســهرگهردانهکان شــهپۆڵه 
ڵــن هما ید ا ڕ

تاههتایهدهیسرنهوە

ڕۆشناییلهتخووبیتارماییدادهنوێ

چاوهڕێیدابهزینیمانگدهکات

بهرزایــی بــهرهو گهشــتێک پێکــهوه تــا 
بکــهن،

ڕهنگیپهڕیویڕۆشناییدهلهرێتهوهو

لهترسادهکهوێتهلهرزه

و لێکههڵدهوهشــێتهوه دیســانهوه
قــووڵ. خهوێکــی دهچێتــهوه

بهاڵمههرگیزنامرێت.

وردکــهدا ســفرهی کهنــاری لــه برســێتی
دهنوێــت

برســی خهونــی ســهردانی نــان بۆنــی
دهکات

گۆشــتی بــه خــهون شــهقام مناڵــی 
دهبینێــت تــهڕهوه

گورگهکانپێشیدهکهونودهیقۆزنهوه

شۆســتهکه بــۆ مناڵهکــه فرمێســکی 
ههێڵــن جێد

بۆبرسییهکانیش..تاسهباری.

لهکاتینووزانهوهدا

وشهکانتێکدهشکێن

پیتهکانخاشدهبنو

خاڵهکانیلێبهردهبنهوه

دهنگدهچێتهوهسهرناڵه.

شمشاڵنهغمهیئازارهکاندهژهنێ

غهمگۆرانییهناودارهکهیخۆیدهچڕێ

ئاوارهکانتابهربوونهوهیخومارییان

سهمالهسهرئاوازهکانیدهکهن.

جانتــای نــاو غهریــبرۆشــناییدهخاتــه
ســهفهرهوه

لهتاریکیڕێوبانهکاندادهخولێتهوه

رێگاکانــی و نهخشــه فهنهرهکانــی
خامۆشــن ونبوونــی

بهتهنیاییلهگۆشهیهکدادادهنیشێت

رۆشناییلهجانتاکهیهوهدهردههێنێت

بــهرهوبهرزایــیههڵیــدهداتوباڵهکانــی
پهروازدهکات،

جانتاتاریکهکهیدهداتهشانو

بهرهودووردهڕوا

بهرهودوورترینمهودا

لــه ههڵواســراوی بــه خــۆی ناونیشــانی
دههێڵێــت. جــێ ڕێگاکانــدا کهنــاری

سەرچاوە:جریدةالمدی

شۆسته یه ک بۆ غه ریب 
شۆسته یه ک بۆ برسییان

 شیعر: سعاد الجزائري 

ییەكەیانی  هاوســەرگیر ئەنگوســتیلەی  زوو  زوو  ژنەكــە 
دەگــۆڕی

یوی سپی لە ز

یوی خۆڵەمێشی بۆ ز

ێڕی زەرد  لە ز

ێڕی سپی بۆ ز

لە قاشی ئەڵماسی ناسك و

بچكۆالنە

بۆ نەقێمی سووری زبرو زەبەالح

ین  دواجار ؛ تازەتر

ئەنگوستیلە ئەڵماسە نەقێم زلەكەی 

ێر سەرینە بە فرمێسك  لەژ

خوساوەكەی خۆی بەجێ هێشت و

سواری سەر باڵی خەیاڵەكانی خۆشبەختی بوو و 

بەرز ..بەرز فڕی ، ژنەكە.

شیعری: خولیا حوسێن
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فیلمێــك  جــوان  هێنــدە  بەدەگمــەن هەڵدەكەوێــت 
بتوانێــت جــۆش و خرۆشــی شۆڕشــگێڕیی و هێنــدە 
هێنــدەش  هەبێــت،  ســۆلیدارێتیی  مانــای  قــوڵ 
بــكات،  نمایــش  شۆڕشــگێڕیی  ماتەمــی  بەوردیــی 
)١٩٩٥(ی  ئازادیــی"  و  "خــاك  فیلمــی  ئەویــش 

لــۆچ(ە. )كیــن  سۆسیالیســتیی،  دەرهێنــەری 

كیــن لــۆچ؛ وەك زۆر دەرهێنــەری دیكــە، خەباتــی 
قەدەغەكردنــی  و  سانســۆر  پێوەرەكانــی  دژی 
كــردووە.  ڕادیۆیــی و تەلەڤزیۆنییــەكان  پەخشــە 
كۆمەاڵیەتیــی  درامــای  بەهــۆى  ناســرانی  دوای 
"كاتــی دێتــە ماڵــەوە" )١٩٦٦( لــە تەلەڤزیۆنــی 
بریتانیــا، ســەردەمی بەدنــاوی مارگارێــت تاچــەر 
بــووە ســەردەمێكی قــورس بــۆ لۆچــی ترۆتسكیســت. 
خــاك و ئازادیــی )١٩٩٥( بــاس لــە پارتــی پــوم 
كرێكارانــی  ماركسیســتیی  یەكێتیــی  )پارتــی 
ئیســپانیا( لــە شــەڕی ناوخۆیــی ئیســپانیا ١٩٣٦ - 
١٩٣٨ و ڕووداوەكان دەكات. هەروەهــا ئــەم فیلمەكە 
ئــەو پروپاگەندەیــە ورد و خــاش دەكات كــە دەڵێــت 
پارتــی كۆمۆنیســتی ئیســپانیا )ستالینیســتەكان( 

ڕۆڵێكــی قارەمانانــەى لــەو شــەڕەدا بینیــوە. 

كیــن لــۆچ پەنجــە لەســەر برینــە كۆمەاڵیەتییــەكان 
دادەنێــت  باوەڕپێنەكــراوەوە  بەهەســتیارییەكی 
كارەكتەرەكانــی  بــۆ  خۆشەویســتیی  هەروەهــا  و 
پەرەپێدانــی  بــە  دەســتیكرد  لــۆچ  دەردەبڕێــت. 
ســتایلی تایبــەت بەخــۆى لەڕێــگای نیۆریالیســمۆی 
كۆمەاڵیەتیــی"  "ڕیالیزمــی  نێــو  بــۆ  ئیتاڵییــەوە 
بەریتانیــی، كــە ســەرەڕای هەمــوو كێشــەكانی وێنــە 
و نــاوەرۆك بریتییــە لــە پێشكەشــكردنی ســۆز و 

هەستی ئەكتەرەكانی. 
لــۆچ  كیــن  هەروەهــا 
پشــتیوانی لــە ئۆلیڤــە 
بیزانســۆ، كاندیدێكــی 
بــۆ  ترۆتسكیســت 

سەرۆكایەتیی 
و  كــرد  فەڕەنســا 
بانگــی  هەروەهــا 
دژی  بایكۆتــی 
ئیســرائیل لــە ســاڵی 
ئــەو  كــرد،  دا   ٢٠١٤
كەرتــی  كاتــەى 
كردبــوو  غــەززەی 
كوشــتارگایەكی  بــە 

گــەورە. 

دەكات.  ئاســت  زۆر  لەســەر  كار  فیلمەكــە 
دوور  حیكایەتێكــی  هەوڵــدەدات  لەالیەكــەوە 
شــتێكی  كــە  بگێڕێتــەوە  ناچاركــردن  درێــژی  و 
دەگرێــت  بەخۆیــەوە  زەمانــە  ڕووحــی  وەك 
میلیشــیایانە،  شۆڕشــگێڕیی  ئایدیالیزمــی   –
ئیســپانیی،  جووتیارانــی  كوشــندەى  هەژاریــی 
پێكدادانــە ناوەكییەكانــی نێــوان كۆماریخــوازان، 
بــە  بەرانبــەر  دەیڤــد  خۆشەویســتیی  دەرخســتنی 
بانــكا و ســەرەنجامە تراژیدیاییەكــەى – ئەمانــە 
ــەاڵم  ــەری فیلمێكــن. ب باشــترین دەســەاڵتی دەرهێن
جدییەكانمــان  چاوەڕوانییــە  لــۆچ،  لــە  زیاتــر 
لــە وێنــەی خێــرای سیاســیی بەهێــزی  بریتییــن 
ئیســپانیا لــە ناوەڕاســت و كۆتاییەكانــی دەیــەى 
كاریگەرتــری  زۆر  فیلمێكــی  لەوانەبــوو  دا.   ١٩٣٠
ــا دیالۆگەكــە ڕوونتــر  بەرهەمهێنابــا ئەگــەر هاتب
بــەاڵم  كێشــابا،  جەنگەكــەى  زەمینــەی  وێنــەى 
نییــە  ئــەوە  ســینەما  ئیشــی  بێــت  هەرچۆنێــك 
بگێڕێتــەوە،  خــۆى  وەك  ڕووداوەكان  ڕەوتــی 
لــۆچ  سەرگوزەشــتە،  لــە  جۆرێــك  دەبێتــە  ئــەوە 

ــی  ــاوە، بەرهەمێك ــاوەى بەرهەمهێن ــی درەوش فیلمێك
جەوهەریــی حیكایەتێكــی سیاســیی دەگێڕێتــەوە كــە 
ــە "خــاك  ــۆچ ل بــۆ سۆسیالیســتەكان زۆر گرنگــە. ل
ــییەكان  ــتە سیاس ــی هەڵوێس ــی"دا جیاوازی و ئازادی
ڕوون  فەردییەكانــەوە  كارەكتــەرە  لەڕێــگای 
دەكاتــەوە. ئەمــەش كارێكــی باشــە، بەتایبــەت 
چینــی  تایبەتــەى  ڕۆڵــە  ئــەو  لەڕوونكردنــەوەى 
كرێــكار هەیەتــی، كاتێــك لــە كارەكتــەری )دان(ی 
ــان  ــەوە، هەم ــگ دەدات ــەدا ڕەن ــەری قیتارەك جوڵێن
ئــەو كەســەى بەشــداریی لــە مانگرتنــی دوبلینــی 
١٩١٣ دا كردبــوو، واتــا ئــەو ســوپا مەدەنییــەى لــە 
جەژنــی ئیســتەردا ســەریهەڵدا و ڕەتیكــردەوە هێــز 
و چەكــی بریتانیــی بــۆ بــەرەى جەنــگ بگوازێتــەوە. 
پرۆســەى  هەوڵــدەدەم  وتــارەدا،  لــەم  بۆیــە، 
ڕاســتەقینەى شۆڕشــی ئیســپانیی لــە پشــتی ئــەم 

بگوازمــەوە.  فیلمــەوە 

دژە-فاشیزمی ئەنتەرناسیۆنال
نووســەری   ١٩٣٦ دیســەمبەری  لــە  كاتــەى  ئــەو 
ــل گەیشــتە  ــی، جــۆرج ئۆروێ سۆسیالیســتی بریتانی
ــۆ  ــوو: "ب ــك بب ــو ئەزموونێ ــی نێ ــەلۆنە، نوقم بەرش
كرێــكار  چینــی  بــووم  شــارێكدا  لــە  یەكەمجــار، 
دانیشــتبوو".  خــۆى  ئەســپەكەى  زینــی  لەســەر 
كرێكاران بەشــێوەیەكی پراكتیكیی دەســتیان بەسەر 
باڵەخانــە و بینــا گەورەكانــی شــاردا گرتبــوو، 
ئــااڵ ســوورەكانیان لەســەر هــەر باڵەخانەیەكــدا 
ــااڵی ســوور و ڕەشــی  هەڵواســیبوو، لەگەڵیشــیدا ئ

هــەر  بەســەر  دەشــەكایەوە.  ئەنارشیســتەكان 
دیوارێكــەوە، چەكــوش و داس و ڕەمــز و نیشــانەى 
ــەر  ــوون. ه ــزان كراب ــگێڕییەكان ئاوێ ــە شۆڕش پارت
كەتیبــەی  ببوونــە  كافترایــەك  هــەر  و  دووكان 
بەشــێوەیەكی  لەهەمانكاتــدا  و  شۆڕشــگێڕان 
كۆلەكتیــڤ و دەســتەجەمعیی بەڕێوەدەبــران. جــۆرج 
كەتەلۆنیــادا  كۆمیونیتــی  دڵــی  لەنێــو  ئۆروێــڵ 
گەیشــتە بەرشــەلۆنە، واتــا ناوەنــدی ڕادیكاڵــی 
ــە ڕەنگــی ســوور  ــی ب شۆڕشــی ئیســپانیا، دیوارەكان
و ڕەش ڕازێنرابوونــەوە، وێنەكێشــان و تابلۆســازان 
خەریكــی بەرهەمهێنانــی گرافیكێكــی نوێــی هونــەری 
ــە  ــك ل ــڵ شــایەتحاڵی یەكێ ــوون. ئۆروێ ــكاڵ ب ڕادی
گرنگتریــن ئەزموونــە كۆمەاڵیەتییەكانــی ســەدەى 
بیســت، دوای شۆڕشــی ئۆكتۆبــەر بــوو: هەوڵێكــی 
كۆمەڵگایەكــی  بونیادنانــی  بــۆ  كورتخایــەن 
ئــازاد لــە كەتەلۆنیــا. لــە كتێبەكەشــیدا: "بــژی 
كەتەلۆنیــا"، بــە زمانــە بــااڵ ئەدەبییەكەیــەوە، 

وێنەیەكــی زۆر جــوان دەكێشــێت. 

"بــەرەى  دا،   ١٩٣٦ شــوباتی  ی   ١٦ لــە 

جەمــاوەر" كــە پێكهاتبــوو لــە سۆسیالیســتەكان، 
لیبڕاڵــەكان،  لــە  هەندێــك  و  كۆمۆنیســتەكان، 
بەتونــدی  ئەنارشیستەكانیشــەوە  لەالیــەن  كــە 
پشــتیوانیی دەكــرا، حوكمڕانیــی خۆیــان دامەزرانــد. 
ڕیفۆرمەكانــی ئــەم حكومەتــە تازەیــە بەتایبــەت 
بــواری  هەروەهــا  و  كۆمەاڵیەتیــی  بــواری  لــە 
كولتووریشــدا، دەســتیكرد بــە پاشەكشــێكردن بــە 
نوخبــە نەریتییەكانــی خــاوەن پیشەســازییەكان، 
ــی  ــی هەژموون ئەفســەران، خــاوەن زەویــی و البردن
كڵێســا. لەهەمانكاتــدا، دەســتوپەنجەیان لەگــەڵ 
دژی  شــەقام  شــەڕی  و  خەبــات  و  مانگرتــن 
بەڵتەجییەكانــی "فاالنــژە"ی فاشیســت نەرم دەكرد، 
كــە دەســتیكردبوو بــە تیرۆركردنــی كرێــكاران. لــە 
كودەتــای  هەوڵــی  دا،   ١٩٣٦ تەممــووزی  ی   ١٧
ڕاســتڕەوەكان و فاشیســتەكان دژی كۆماری ئیسپانیا 
ببێتــە  توانــی  فرانكــۆ  جەنــەڕاڵ  و  دەســتیپێكرد 
ڕابــەری كودەتاكــە. بــەاڵم لەبــەر ئــەوەى كرێــكاران 
بەرەنگارییــان كــرد و بەریــان بــە كودەتاكــە گــرت، 
ئیتــر شــەڕی ناوخــۆی ئــەو واڵتــە دەســتیپێكرد. 
بەهێــزەوە  زۆر  فاشیســتەكان  كــە  ئەوكاتــەش 
مۆســۆلینیی  و  ئەڵمانیــا  نازییەكانــی  لەالیــەن 
ــی ڕەوتــە  ــاوە پشــتگیریكران، چەپەكان ــە ئیتاڵی ل
پارتێكــی  و  كۆبوونــەوە  جیــاوازەكان  سیاســییە 
هاوبەشــیان پێكهێنــا لــە ئیســپانیا تــا پشــتیوانیی 

لەخەبــات بــۆ ئازادیــی بكــەن. 

پوم: حزبە ماركسیستییەكە
ئیســپانیا  كۆمۆنیســتی  پارتــی  لــە  جگــە 
)ستالینیســتەكان(، كۆمۆنیســتە ئۆپۆزیســیۆنەكان 
یەكێتیــی  )حزبــی  پــوم  ماركسیســتی  پارتــی 
ماركسیســتی كرێكارانــی ئیســپانیا(یان بونیادنــا. 
پــوم  كۆمۆنیســتەوە،  پارتــی  بەپێچەوانــەى 
دەیگــوت ســەرمایەداریی و بزووتنــەوەى كرێكاریــی 
گەشــەكردووترە  زیاتــر  زۆر  ئیســپانیا  لــە 
بــەراورد بــە ڕووســیای پێــش شۆڕشــی ئۆكتۆبــەر 
ــە شۆڕشــی سۆسیالیســتیی مومكینــە و دەبێــت  و بۆی
ڕووبــدات. لەبەرئــەوە پێویســت بــە گــەڕان بــەدوای 
بۆرژوازییەكانــدا  هێــزە  لەگــەڵ  هاوپەیمانێتیــی 
بەهێزكردنــی  بــە  پێویســت  تەنهــا  نــاكات، 
بــۆ  شــۆڕش  ئامانجــی  بــە  چینایەتیــی  خەباتــی 
دەكات  سیاســیی  دەســەاڵتی  بەدەســتەوەگرتنی 
لەالیــەن چینــی كرێــكارەوە. پارتــی كۆمۆنیســتی 
كۆمینتــرن  ڕاســپاردەكانی  بەگوێــرەى  ئیســپانیا 
)ئەنتەرناســیۆنالی كۆمۆنیســت لەژێــر هەژموونــی 
ســتالیندا( دەیگــوت ئیســپانیا هێشــتا سیســتەمێكی 
نەكــردووە  گەشــەى  ســەرمایەداریی  و  فیودالییــە 
ــەاڵت  ــتی دەس ــادەى گرتنەدەس ــكاران ئام ــە كرێ بۆی
ــت،  ــت دوابخرێ ــن و شۆڕشــی سۆسیالیســتیی دەبێ نی
ئیســپانیایە  بەســەرمایەداریكردنی  ئامانجەكــە 
بەهاوپەیمانێتیــی لەگــەڵ هێــزە بۆرژوازییەكانــدا. 
واتــا ئــەو كاتــەى تیــۆری دوو قۆناغــی شۆڕشــیان 
پارتــی  پێچەوانــەی  پــوم  بــەاڵم  داهێنابــوو. 
دژی  ســەنگەرەوە  چــووە  ئیســپانیا،  كۆمۆنیســتی 
كۆنەپارێــزان و فاشــیزم. هەركــە جــۆرج ئۆروێــڵ 
ــە  ــی ب ــتەوخۆ پەیوەندی ــەلۆنە، ڕاس گەیشــتە بەرش
حزبەكــەوە كــرد و بــوو بــە ئەنــدام و هــەر بەزوویــی 
وەك میلیتانتێــك دەســتیكرد بــە خەباتكــردن لــە 

فاشیســتەكان.  دژی  بەرەكانــدا  و  كەتیبــەكان 

بەرەى خەبات
فیلمەكــە لــە دەمــی ئێســتادا دەســتپێدەكات: كچێكــی 
بەســەریەكدا  ڕۆژنامــەی  و  نامــە  كۆمەڵێــك  الو 
ســەفتەكراو، ملپێچێكــی ســوور و لەناویــدا خــۆڵ 
و وردەبــەرد لەنێــو میراتــی باپیریــدا دەدۆزێتــەوە. 
 .١٩٣٠ دەیــەى  بــۆ  فاشــباكێكە  فیلمەكــە  كــۆى 
لــە  كۆمۆنیســت  الوی  كرێكارێكــی  كار،  دەیڤــد 
لیڤەرپولــەوە )كــە لەالیــەن پارتــی كۆمۆنیســتی 
دەنێردرێــت(  ستالینـــەوە  بــە  ســەر  بریتانیــی 
جــۆش و خــرۆش گرتوویەتــی بــۆ بەشــداریكردنی 
وێنــەى  كۆمەڵێــك  ئیســپانیادا.  خەباتــی  لــە 
هەلهەلــەى  دەبینێــت،  ئازادكــراو  بەرشــەلۆنەى 
ڕەمــزی  و  ئــاڕم  ئۆتۆمبێــل، هەموویــان  خەڵــك، 
ئــااڵ  بەســەرەوەیە،  كرێكارییەكانیــان  یەكێتییــە 
ــوپای  ــن، س ــوێنێك دەبینرێ ــوو ش ــوورەكان لەهەم س
كرێكارانــی پڕچــەك بــەو نــاوەدا باڵوبوونەتــەوە 

بــۆ پارێزگاریكــردن لــە خەڵــك بەرانبــەر هێرشــی 
فاشیســتەكان. 

فاشــیزم،  دژی  خەباتــەوە  نــاو  چوونــە  بــۆ 
ئەنتەرناســیۆنال  خەباتێكــی  وەك  دەیڤــد  كــە 
دەكات،  ئیســپانیا  ســەفەری  دەیبینێــت، 
بەتایبەتیــش بــۆ كەتەلۆنیــا. بەخــت یــاری دەبێــت 
ــتی  ــی سۆسیالیس ــیای پارت ــو میلیش ــە نێ و دەكەوێت
لەنێــوان  دەجەنگــن  لەبەرەیەكــدا  كــە  پومــەوە، 
ئەنارشیســتییەكاندا  كۆمەڵــە  و  ستالینیســتەكان 
فرانكــۆ  هێزەكانــی  ڕووبــەڕووی  كــە  وەســتاون 
ئــەم  نمایشــكردنی  و  خاڵــەدا  لــەم  بوونەتــەوە. 
لــە  پەیــڕەوی  بەوردیــی  لــۆچ  كیــن  وێنانــە، 
ئۆرێــڵ  جــۆرج  ئۆتۆبایۆگرافییەكــەى  ڕۆمانــە 
دەكات بەنــاوی "بــژی كەتەلۆنیــا". لەنــاو ســوپای 
پارتــی پومــدا، ژنــان و پیــاوان هاوشــانی یــەك 
هیــچ  و  هەڵدەبژێردرێــن  ئەفســەران  دەجەنگــن، 
جــۆرە ڕیزبەندییەكــی ســەالم)تەحیە(ی ســەربازیی 
دەیڤــد  جەنگــدا،  بــەرەى  لــە  نییــە.  بوونــی 
پەیوەندیــی  نــاو  دەكەوێتــە  بانــكا  لەگــەڵ  كار 
خۆشەویســتییەوە. پێكــدادان لەنێــوان پارتــی پــوم 
ــوم  ــی پ ــت. پارت و ستالینیســتەكاندا دروســت دەبێ
سیاســەتێكی شۆڕشــگێڕانە دەگرێتــە بــەر و خــۆی 
حزبەكــە  جیادەكاتــەوە.  ستالینیســتەكان  لــە 
ــی  ــۆ بەرەیەك ــۆن ترۆتســكی ب ــی لی دوای ئایدیاكان
یەكگرتــوو دژی فاشــیزم وەك ئەركێكــی دیموكراتیــی 
ئــەو  واتــا  دەكەوێــت.  سۆسیالیســتیی  شۆڕشــی  و 
بــە  پێویســتیان  كرێــكاران  دەیگــوت  ئایدیایــەى 
واڵت  چونكــە  نییــە  بۆرژوازیــی  هاوپەیمانیــی 
دەتوانــن  كرێــكاران  ســەرمایەدارییە،  لەپێشــەوە 
هــەردوو ئەركەكــە لەیــەك كاتــدا تــەواو بكــەن: 
ئەركــی دیموكراتیــی كــە دژی فرانكــۆی فاشیســت بوو 
و ئەركــی شۆڕشــی سۆسیالیســتیی لــە هەمانكاتــدا. 
دوو  لەســەر  پــوم  پارتــی  دژی  ستالینیســتەكان 
مەســەلە وەســتانەوە: یەكــەم، ئــەم پارتەیــان وەك 
هەژموونــی ترۆتســكی دەبینــی، دووەم، پێیانوابــوو 
دەبێــت هاوپەیمانیــی لەگــەڵ بۆرژوازیــی لەپێنــاوی 
شۆڕشــی دیموكراتیــدا پێكبهێنرێــت و لەهەنــگاوی 
یەكەمــدا دەســەاڵت بــۆ بۆرژوازیــی بگوازرێتــەوە. 

لێدانێكی قورس
پانــە  كار،  دەیڤــد  النیكــەم،  فیلمەكــەدا،  لــە 
ڕەئیســییەكەى خــۆى دوای برینداربوونــی و چوونــە 
ئاشــكرا  كۆمۆنیســتەوە،  پارتــی  ســوپای  نێــو 
دەكات. ئــەو بەچــاوی خــۆى دەبێتــە شــایەتحاڵی 
ســەركوتی  گــەورەى  شــەپۆلێكی  بەگەڕخســتنی 
ئەندامانــی پارتــی پوم و ئەنارشیســتەكان لەالیەن 
ستالینیســتەكانەوە. هەوڵــی حكومەتــی كۆماریــی و 
ستالینیســتەكان بــۆ ئاراســتەكردنی بزووتنــەوەى 
شۆڕشــگێڕیی بەئاراســتەى بــۆرژوا دیموكراتییــەكان، 
تەنانــەت بــە لێدانــی قــورس و زەبــر و زەنگــەوە، 
دژە  خەباتــی  بــە  شكســتهێنان  هــۆى  دەبێتــە 
فاشــیزم. ئەگەرچــی وەك لــە فیلمەكەشــدا بەباشــی 
ــەكان، پارتــی  ــە زاراوە میلیتاریی پیشــان دراوە، ب
پــوم بەختێكــی گــەورەی بەرانبــەر ســوپای بــاش 
چونكــە  نەبــوو،  فرانكــۆ  پڕچەكــی  و  ڕێكخــراو 
پێشــووی  گــەورەی  هێــزی  خــاوەن  ســوپایە  ئــەو 
مەراكیش-ئیســپانیادا  كۆڵۆنیــی  لــە  بــوو  خــۆى 
هیــچ  شۆڕشــگێڕەكانیش  هێــزە  لەبەرانبــەردا  و 
لــە  چ  پێنەگەیشــت  دەرەكییــان  پشــتیوانییەكی 
خۆرئــاوا چ لــە خۆرهــەاڵت، جگــە لــە شــەڕڤانە 
ئەنتەرناســیۆنالەكان نەبێــت كــە لەهەمــوو دونیــاوە 
گەیشــتبوونە بەرەكانــی جەنــگ لــە كەتەلۆنیــا، 
و  ســەربازیی  ئەزموونێكــی  هیــچ  ئەوانیــش 
عەســكەرییان نەبــوو، تەنهــا ئامانجیــان خەباتــی 
شۆڕشــگێڕان  ئومێــدی  بــوو.  ئەنتەرناســیۆنالیی 
ــی  ــەدا خەڵكێك ــاو كۆمەڵگ ــە ن ــوو ل ــەوە ب ــا ئ تەنه
و  وەرچەرخــاوە  چــەپ  ئاراســتەى  بــەرەو  زۆر 
لــە بــەرە و ئاراســتە جیاوازەكانــەوە هاتــوون و 
كۆبوونەتــەوە تــا بجەنگــن. تەنهــا بزووتنەوەیەكــی 
جەمــاوەری بــە دینامیكییەتــە شۆڕشــگێڕییەكانییەوە 
ئازادكردنــی  بــۆ  كاتــدا  لەیــەك  خەڵــك  كــە 
ســەركەوتن  دەیتوانــی  دەكــەن،  خەبــات  خۆیــان 
بەدەســتبهێنێت. ئەمــە هەمــان ئــەو شــتەیە جــۆرج 
ــە  ــەوە و دەیكات ــی پوم ــاو پارت ــە ن ــڵ دەبات ئۆروێ
شــەڕڤانێك لــەدژی فاشیســتەكان و هــاوكات لــەدژی 
شــایەتحاڵێكی  كتێبەكــەى  ستالینیســتەكان، 
زینــدووی ئــەم بوارەیــە: بــژی كەتەلۆنیــا. كاتێــك 
دەیڤــد كار پەشــیمان دەبێتــەوە و لــە سیاســەتی 
ستالینیســتەكان تێــدەگات، دەگەڕێتــەوە بــۆ الی 
ــە  ــت پارتەك ــوم، دەبینێ ــی پ ــە پارت ــی ل هاوڕێكان
تەســلیمكراوە لەالیــەن یەكینــە كۆمارییەكانــەوە، 
لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوە  لەكاتــی  بانــكاش  و 
ــت  ــك نایانەوێ ــت، كاتێ ــتەكاندا دەكوژرێ ستالینیس

خۆیــان بەدەســتەوە بــدەن. 

خیانەتی ستالینیستەكان
وەك  ستالینیســت،  كۆمۆنیســتی  پارتــی  بــەاڵم 
بــەرەى  سیاســەتی  باســمكردووە  لەســەرەوەش 

پێچەوانــەى  بەتــەواوی   – دەگرێتەبــەر  خەڵــك 
ئەزموونەكانــی شۆڕشــی ڕووســیا – دەیانویســت لــە 
جەنگــی ناوخــۆدا نــەك جەنگێكــی شۆڕشــگێڕانە، 
بەڵكــو لەگــەڵ بۆرژوازیــی )بەژمــارە بچــووك(دا 
جەنگیــی  و  دیموكراتیــی  نەتەوەیــی،  بەرەیەكــی 
دژەفاشیســتیی بونیــاد بنێــن. بــەاڵم ئــەم بۆرژوازییە 
هیــچ حەزێكــی بــۆ لەخاوەندارێتیــی داماڵینــی خــۆى 
لــە كەتەلۆنیــا و شــوێنەكانی دیكــە نەبــوو، نــە لــە 
لەنــدەن و نــە لــە پاریســیش، لەكاتێكــدا ســتالین 
پێیوابــوو ئەمــە تەنهــا سیاســەتی ڕاســتەقینەیە بــۆ 
بردنــەوە هــەم لــە فرانكــۆ و هــەم لــە هیتلــەر. 
هــەم  ســتالین  سیاســەتی  دەریخســت  ئەزمــوون 
لــە ئیســپانیا و هــەم لــە ئەڵمانیــا و هــەم لــە 
ئیتاڵیــاش، بــووە هــۆی هاتنەســەركاری هەرســێ 
لــە فاشیســتە گەورەكانــی مێــژوو: هیتلــەر، فرانكــۆ 

و مۆســۆلینی. 

ــا  ــی ســۆڤێت تەنه ــە یەكێتی ــەواو ڕاســتە ك ــەوە ت ئ
واڵتێــك بــوو دەیتوانــی ســوپای پشــتیوانیی بــۆ 
شۆڕشــگێڕان و كۆمــار بنێرێــت كــە لــەو ســەردەمەدا 
ئەندامــی  هــەم  ئیســپانیا  كۆمۆنیســتی  پارتــی 
ســەروی  بــۆ  ئەندامەكانــی  هــەم  بــوو  كۆمینتــرن 
ســاڵی  لــە  ببــووەوە  بــەرز  كــەس  ملیــۆن  یــەك 
١٩٣٧دا. بــەاڵم لــە بەرانبــەردا لەنــاو حكومــەت 
گەڕاندنــەوەى  بــۆ  خۆیانــدا  هەوڵێكــی  هەمــوو 
پێیانوابــوو  )چونكــە  بۆرژوازیــی  خاوەندارێتیــی 
هەڵوەشــاندنەوەى  هاوپەیمانیانــە(،  بۆرژوازیــی 
میلیشــیای كرێكاران و تواندنەوەیان لەناو ســوپای 
ڕەســمیدا، بێبەشــكردن و مەحرومكردنــی كۆمیتــە 
كۆتاییهێنــان  و  دەســەاڵت  لــە  شۆڕشــگێڕییەكان 
بــە پرۆســەى شۆڕشــگێڕانە. بەشــێوەیەكی تــەواو 
تــەواو  هێزێكــی  بوونــە  كۆمۆنیســتەكان  بێمانــا، 
ســەركەوتووبوون  كــە  خەڵكــدا  بــەرەی  لەنــاو 
شۆڕشــگێڕیی  شــەپۆلی  بــە  پاشەكشــەكردن  لــە 
لــە هاوینــی ١٩٣٦ دا. ئــەوە بــوو لــە دواجــاردا 
ــان لەچــەك داماڵــی  ستالینیســتەكان پارتــی پومی
و لەماوەیەكــی زۆر كەمــدا ڕێــگا خــۆش بــوو فرانكــۆ 
بەدەســتەوە  واڵت  كــۆى  و  بباتــەوە  جەنگەكــە 
پارتێكــی  هەمــوو  لەبەرانبــەردا  و  بگرێــت 
چەپــی قەدەغــە كــرد. هەمــان ئــەو ئەزموونــەى 
ستالینیســتەكان لــە ١٩٣٠ تــا ١٩٣٣ لــە ئەڵمانیــا 
نیــن  ئەنــدرە  پاشــان  تەنانــەت  گرتیانەبــەر. 
كۆمۆنیســتی  سیاســەتوانی   )١٨٩٢-١٩٣٧( پێرێــز 
ئیســپانیی، ســەرەتا ئەندامــی پارتــی كۆمۆنیســتی 
بــوو كــە ئــەو دژی ترۆتســكی و  بــوو  ئیســپانیا 
ــرد،  ــان دەك ــپانیا خەباتی ــتەكان لەئیس ترۆتسكیس
بــەاڵم لــە كاتــی شۆڕشــی ئیســپانیادا پارتــی پــوم 
ژاكویــن  و  نیــن  ئەنــدرە  لەالیــەن  لەســەرەتادا 
ی   ١٧ لــە  نیــن  ئەنــدرە  دامــەزرا.  مۆرینــەوە 
حوزەیرانــی ١٩٣٧ دەســتگیركرا و گواســترایەوە بــۆ 
كەمپێــك لەژێــر چاودێریــی KLVD، )كۆمیســیاری 
ســەر  كــە  ناوخۆیــی(  كاروبــاری  بــۆ  خەڵــك 
بەپارتــی كۆمۆنیســتی ئیســپانیا و ستالینیســتەكان 
بــوون، تیرۆركــرا و پاشــان وادرانــرا كــە لەالیــەن 

كــوژراوە. نازییەكانــەوە  گروپێكــی 

فیلمەكــە دووبــارە بــە دەمــی ئێســتا كۆتایــی دێــت. 
لەكاتــی بەخاكســپاردنی باپیرەیــدا، داپیــرەى كچە 
الوەكــە مســتی گرمۆڵــە دەكاتــەوە وەك نیشــانەیەك 

بــەدژی فاشیســتەكان. 

ــی  ــی ئینگلیزی ــە زمان ــارە ب ــەم وت )*(: ســەرەتا ئ
ــی. ــە كوردی ــان كراوەت ــراوە و پاش نووس

سەرچاوەكان:

لــەم وتــارەدا ئەگەرچــی هەوڵمــدا ڕووداوەكانــی 
فیلمــەوە  ئــەم  لەڕێــگای  ئیســپانیا  شۆڕشــی 
بگوازمــەوە، بــەاڵم پێشــنیار دەكــەم خوێنــەر بــۆ 
زیاتــر ئاگاداربــوون و وردەكاریــی تــەواوی ئــەم 
كــە  بگەڕێتــەوە  ســەرچاوانە  ئــەم  بــۆ  شۆڕشــە 
منیــش  موتاڵەعــەى  ســەرچاوەى  لەهەمانكاتــدا 

شۆڕشــە: ئــەم  دەربــارەى  بــوون 

 Felix Morrow: Revolution  .1
 and Counter-revolution in Spain,

 .Pathfinder Press, 1974

Pierre Broue: The Re-  .2
 volution and Civil War in Spain,

 .Haymarket Books, 2008

گرنگتــر،  ســەرچاوەیەك  هەمــوو  لــە  هەروەهــا 
و  ستراتیژیســت  و  شــایەتحاڵ  و  زیندووتــر 
ــۆن ترۆتســكییە  ــەورە، كتێبەكــەى لی شۆڕشــگێڕی گ

بەنــاوی: 

Leon Trotsky: The Spa-  .3
 nish Revolution 1931-1939,

.Pathfinder Press, 1973

چەكوش و داس بەسەر هەموو دیوارێكەوە: شۆڕشی ئیسپانیا

دەربارەى فیلمی: "خاك و ئازادیی")*(
نووسینی: پێشڕەو محەمەد
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عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ( دەینووسێت

ڕوقــی داڵتــۆن هــەر بــە تەنهــا شــاعیر نەبــوو، 
بەڵکــو شــاعیرێکی شۆڕشــگێر بــوو.

ئێســتا نزیک بە نیو ســەدە تێدەپەڕیت بەســەر 
تراژیدیــای تیرۆرکردنــی شــاعیری کۆمۆنیســتی 
لــە  کــە  داڵتــۆن؛  ڕوقــی  ســلڤادۆر  واڵتــی 
تەمەنێکــی زۆر زوودا )چــل ســاڵ(، نــەک هــەر 
جەســتەی ئــەو شــاعیرەیان خەڵتانــی خوێــن 
کــرد، بەڵکــوو ڕوحــی داهێنانــی ئەدەبیــی و 
ــتی  ــەوەی کۆمۆنیس ــو بزووتن ــیان لەنێ شیعرییش
ڕوقــی  کــرد.  ســڕ  ماوەیــەک  بــۆ  ســلڤادۆر 
گەرچــی کــەم ژیــا، بــەاڵم گەلــێ بەرهەمــی 
ئەدەبــی و سیاســی دوای خــۆی جێهێشــت کــە بــە 
ــان الی  ــێ ســەرنج و تێڕام ــان گەل خوێندنەوەی
ــەرزی ئیســتاتیکای  ــت. ب ــەر دروســت دەبێ خوێن
لەســەر  مارکســیزم  ڕەنگدانــەوەی  و  ئەدەبــی 
دەق و نووســینەکانی ڕوقــی و گرنگتــر لەمــەش 
گیانــی  و  شۆڕشــگێرانە  روحــی  بێئۆقرەیــی 
ئــەم  ژیانــی  لەپراکتیکــی  کــە  گیڤارایــی 
گەواهیــدەری  کــە  دەدا،  شــەپۆڵی  شــاعیرە 
ــوون،  ــەم شــاعیرە کۆمۆنیســتە ب ــی ئ گیانفیدای
ــین  ــن. نووس ــەر کردن ــتە لەس ــایانی هەڵوەس ش
بــۆ ئــەم شــاعیرە وەک هۆکارێکــی گوزارشــت، 
تێڕوانینــی  دەربڕینــی  گرنگــی  مەنفەســێکی 

شــاعیرە بــۆ ژیــان و جیهــان و کۆمەڵگــە. 
ئاه..ئەی شیعری ئەمڕۆ
لەگەڵ تۆدا دەتوانرێ

 هەموو شتێک بوترێ)١(
ــە کــە لێــوەی  ــۆ ڕوقــی ئــەو بانیژەیەی شــیعر ب
خــۆی  پەیامــی  شۆڕشــگێڕ  شــاعیرێکی  وەک 
بــاڵو دەکاتــەوە. ڕوقــی داڵتــۆن یــان ڕوقــی 
ئەنتۆنیــۆ داڵتــۆن گارســیای شــاعیر و نووســەر 
هەڵســوڕاوی  و  شۆڕشــگێڕ  ڕۆژنامەنووســی  و 
کۆمۆنیســتی لە واڵتی ســلڤادۆر لە ١٤ی ئایاری 
ســاڵی ١٩٣٥ لــە باوکێکــی ئەمریکــی خــاوەن 
پەرســتار  ســلڤادۆریی  دایکێکــی  و  زاویــوزار 
لەدایکبــووە. هەرچەنــدە هیــچ بڕوانامەیەکــی 
لــە  بــەاڵم  نەهێنــاوە،  بەدەســی  ئەکادیمــی 
زانکۆکانی شــیلی و ســلڤادۆر یاســای خوێندووە. 
ڕوقــی ئــەو کاتــەی لــە واڵتــی شــیلی دەبێــت، 
بەهــۆی خوێنــدکارە چەپــەکان و هەروەهــا دیکۆ 
مارکســیزم  مەکسیســکی،  شــێوەکاری  ڕیڤــارای 
وەک  سۆشــیالیزم  ئامانجــی  و  دەخوێنێتــەوە 
دەبینێــت.  خــۆی  ئینســانی  بــەرزی  ئامانجــی 
بــە  دەســت  ســلڤادۆر  دەگەڕێتــەوە  کاتێکیــش 
پــاش  ئینجــا  و  دەکات  هەڵســوڕانی سیاســی 
حەلقــەی  دامەزراندنــی  بــە  کۆمەکیکــردن 
ئەدیبــان لــە زانکــۆ، ڕوقــی دەســت دەکات بــە 
ــە  ــت ب ــت دەبێ ــر پەیوەس ــین. دوات ــیعر نووس ش
حیزبی کۆمۆنیســتی ســلڤادۆرەوە. ســااڵنی ١٩٥٩ 
تــا ١٩٦١  دەســتگیر دەکرێــت. لــە ســاڵی ١٩٦١ 
ــدان دەبێــت و ســزای ئیعدامــی  ــە زین کاتێــک ل
دەبێــت، خۆشــبەختانە زەمیــن لەرزەیــەک ڕوو 
و  دەڕووخێــت  زیندانەکــە  دیــواری  و  دەدات 
ڕوقیــش ئــەو دەرفەتــە دەقۆزێتــەوە و ڕا دەکات 
و ئینجــا بەهــۆی هــاوڕێ شۆڕشــگێرەکانییەوە 

دوور  ســلڤادۆر  لــە  و  دەکرێــت  کۆمــەک 
دەچێتــە  بەناچــاری  ئەویــش  و  دەخرێتــەوە 
مەکســیک و لەوێشــەوە بــەرەو کوبــا دەڕوات کــە 
لــەوێ شــیعرەکانی بــاڵو دەکاتــەوە و ئینجــا لــە 
ــلۆڤاکیا  ــیک و چیکس ــا و مەکس ــی کوب واڵتەکان
پــەرە بــە نووســین دەدات و وەکــو نووســەرێکی 
کوبــا  واڵتــی  لــە  دەناســرێت.  کرێکاریــی 
چەندینجــار مەشــقی ســەربازی دەکات و ســاڵی 
جارێکــی  ســلڤادۆر  بــۆ  کەدەگەڕێتــەوە   ١٩٦٥
 ١٩٦٩ ســاڵی  دەکرێتــەوە.  دەســتگیر  تــر 
دەچێتــەوە بــۆ کوبــا و لەوێشــەوە بــۆ پــراگ 
نێونەتەوەیــی  گۆڤــاری  تــا وەک پەیامنێــری 
)ئارێشــەکانی ئاشــتی و سۆشــیالیزم()٢( کار 
بــکات. لەهەمــان ســاڵ خەاڵتــی )کاســا لــێ 
دوای  ئەمەریکاس(ی)٣(پێدەبەخشــرێت.  داس 
ڕوقــی   ،١٩٧٣ ســاڵی  لــە  کوبــا  جێهێشــتنی 
ــە )ســوپای شۆڕشــگێرانەی  ــت ب پەیوەســت دەبێ
فەرمانــدەی  لەگــەڵ  لەوێــدا  و  خەڵــک()٤( 
یەکەمــی ئــەو ســوپایە دەکەوێتــە ملمانێیەکــی 
ئــەو  بەتیرۆرکردنــی  ســەرەنجام  و  توونــد 
بــەو ملمانێیــە  شــاعیرە کۆمۆنیســتە،کۆتایی 

دێــت. )٥(
لە سەرمایەداریدا درۆیە ئەگەر بڵێین

ئــاگات لــە خــۆت بێــت. تــۆ کێشــی خــۆت زێــڕ 
ــت دەهێنی

خــاوەن  تەنهــا  ســەرمایەداریدا  لــە  چونکــوو 
زێــڕەکان 

بەهای کێشیان زێڕ دەهێنن.

لە بنیادنانی سۆشیالیزمدا 
هیچکەس درۆ ناکات و دەتوانرێت بوترێ

تۆ زیاتر لە کێشی خۆت زێڕ دەهێنیت
پێویستە ئاگادر خۆت بیت و 

زێڕ موڵکی گشتییە و 
ئاڵۆگۆڕی بیانیش گرنگە بۆ خۆی

تەنها لە کۆمۆنیزمدا دەکرێ بوترێت
تۆ شایانی ئەوەی کە دەیهێنیت

زێــر هیــچ پەیوەندییەکــی بــە کێــش و بەهــای 
تــۆوە نییــە

لە کۆمۆنیزمدا زێڕ تەنها لە میانی 
هاوواڵتییانــەوە  و  کرێــکاران  بەکارهێنانــی 

دەدرێتــێ بەهــای 
بۆ نموونە لە پزیشکی ددان

لە نەقشسازی

یان جوانکردنی مل و گوێی کچان .)٦(
شــاعیرە  ئــەم  کەســێتی  و  ژیــان  شــێوازی 
ڕەنگیــان  ئەدەبییەکانیــدا  بەرهەمــە  لــە 
بــە  ئیلتزامــی  ســەرباری  ڕوقــی  داوەتــەوە. 
بەهــۆی  هەروەهــا  ســلڤادۆرەوە،  کێشــەکانی 
ســنوورەکانی  کــە  هەمەجۆرەکانــی  کارە 
بیروبــاوەڕی مارکسیســتی خۆشــی تیپەڕاندبــوو، 
نووســەری  کاریگەرتریــن  لــە  یەکێــک  بــووە 
ــەم  ــی ئ ــە دوای مەرگ ــۆی. بۆی ــەردەمەکەی خ س
ســلڤادۆرەوە  حکومەتــی  لەالیــەن  شــاعیرە 
دانــی پیــا دەنرێــت و تــا کار گەیشــت بــەوەی 
زانکــۆی ســلڤادۆر بڕوانامــەی دکتــۆرای فەخــری 
بەخشــی پێــی. ســاڵی ١٩٧٠ دەبێتــە یەکێــک لــە 
ســیما هــەرە ناســراوەکانی بزووتنــەوەی چەپــی 
کۆمۆنیســتە  شــاعیرە  ئــەم  بــەاڵم  ســلڤادۆر. 
ســێبەری  مارکســیزم  و  سیاســەت  گەرچــی 
خســتبووە ســەر تــەواوی ژیانــی، بــەاڵم لەگــەڵ 
ــۆ  ــوو ب ــە خۆشەویســتی ب ــڕ ل ــی پ ئەوەشــدا دڵ

ژن.  و  ئینســان 
بەبێ دەستەکانی تۆ

دڵم دووژمنی سینگمە.)٧(
ــیعر  ــزە کۆش ــۆی پان ــەدوای خ ــۆن ل ــی داڵت ڕوق
ژمارەیــەک  و  شــانۆنامەیەک  و  ڕۆمانێــک  و 
کورتەچیــرۆک و ڕەخنــەی ئەدەبــی و نووســینی 
شــیعرەکانی  لــە  بەشــێک  جێهێشــت.  سیاســی 
وەرگێڕدراونەتــە ســەر زمانەکانــی ئینگلیــزی و 
فەرەنســی و چیکیی و ڕووســی و ئیتالی. ڕوقی 
دەڵێــت ) لەســەر شــاعیر پێویســتە وەپێــش 
هەموو شــاعیرێک لەســەر شــاعیری کۆمۆنیســتی 
ــان  ــتێکی ژی ــوو ش ــە هەم ــت ل ــتە گوزارش پێویس
جوانــی  پرۆلیتاریــا،  خەباتــی  بــکات، 
داگیرکەرانــی  لەالیــەن  کاتیدرایانــەی  ئــەو 
کاری  چێــژی  جێمــاوە.  بۆمــان  ئیســپانییەوە 
بەرهەمــدار  داهاتــووی  پێشــبینی  و  سێکســی 
ســەردەمانەوە.( ئــەم  نیشــانەکانی  بەهــۆی 
ــدەدا،  ــازادی لێ ــۆ ئ ــی ب ــۆن دڵ ــی داڵت (٨(ڕوق
مرۆڤــە  تێکۆشــانی  کــە  وابــوو  بــڕوای  ئــەو 
ســتەمدیدەکان نــەک هــەر ڕەوایــە، بەڵکــوو 
شــاعیر  جێــی پشــتیوانی و قوربانیدانیشــە. 
ــی شۆڕشــگێڕ  ــی خەڵک ــی خــۆی وەک خوێن خوێن
ئــەو خوێنــە لەپێنــاو  دەبینێــت و ئامادەیــە 

بڕژێنێــت. ئازادیــدا 

لەوبڕوایەدام جیهان جوانە
ئــەم شیعرەشــم وەکــوو نــان وایــە بــۆ هەمــوو 

ــەس ک
دەمارەکانیشم لەنێو جەستەم کۆتاییان نایە

ئەوانــە  هەمــوو  خوێنــی  لەنــاو  بەڵکــوو 
دێــت  کۆتاییــان 

کــە لەپێنــاو خۆشەویســتی و ژیــان و شــتومەک 
و گونــد و 

نــان و شــیعر بــۆ هەمــووان دەکــەن، تێدەکۆشــن.
)٩)

تەرخــان  ژیانــی  هەمــوو  شــاعیر  ڕوقــی 
و  جەوهــەری  مەســەلە  لەپێنــاو  کردبــوو 
سۆشــیالیزم.  و  خەبــات  بنەڕەتییەکانــی 
ــوو  ــاعیر ب ــەرزەی ش ــاوەڕە ب ــەو ب ــیزم ئ مارکس
کەلــە ســێبەریا هەناســەی ژیانــی دەدا. بــەاڵم 
مانگێــک  شــاعیرە  ئــەم  ڕفاندنــی  بەداخــەوە 
ــاعیرە  ــەم ش ــی ئ ــان تیرۆرکردن ــتر و پاش پێش
کۆمۆنیســتە بــەو شــێوە تراژیدیایــە، لەســەر 
ســوپای  گەریاکانــی  لــە  پۆلێــک  دەســتی 
شۆڕشــگێڕانی خەڵــک، کــە هــەر هاوڕێــی خــۆی 
بــوون، بەبیانــووی ئــەوەی کــە ســەر بــە دەزگای 

هەواڵگــری کوبایــە و دوایــش تۆمەتەکەیــان 
گــۆڕی بــەوەی کــە ســەر بــە دەزگای هەواڵگــری 
ئەمریکایــە، پەڵەیەکــی ڕەشــە بەســەر مێــژووی 
سیاســی ســلڤادۆر و بزووتنــەوەی ڕادیکاڵیزمــی 
ســلڤادۆر لــەو قۆناغــەدا. روقــی لەنــاو ژووری 
ــە  ــا ل ــی ســانتا ئەنیت ــە گەڕەک نووســتنەکەی ل
دەســتڕێژی  ســەرەتا  کــرا،  تیــرۆر  ســلڤادۆر 
لــێ دەکرێــت و بــەر ناکەوێــت. بۆیــە یەکســەر 
خــۆی فــڕێ دەداتــە ســەر تەختــە خەوەکــەی و 
ئینجــا هــاوار دەکات مەمکــوژن. بــەاڵم جاقویــن 
ڤیالۆبــۆس و جــۆرج مێڵێنــدز دووەم دەســتڕێژی 
لێدەکــەن و دەیکــوژن. کار و یادەوەرییەکانــی 
ئــەم شــاعیرە بوونــە ئیلهامبەخشــی ژمارەیەکــی 
زۆر لــە هەڵســوڕاوە چەپەکانــی ســلڤادۆر. لــە 
مانگــی ئایــاری ســاڵی ٢٠١٣ حکومەتــی چەپــی 
ــوو  ــاری هەم ــدا، چــواردەی ئای ســلڤادۆر بڕیاری
ســاڵێک بکرێتــە ڕۆژی شــیعری نەتەوەیــی وەک 
ڕێزلێنانێــک بــۆ لەدایکبوونــی ئــەو شــاعیرە 

بەغــەدر تیرۆرکــراوە.)١٠(

سەرچاوە و پەراوێز :
Rouqi Dalton; Poet anf Re-)١)
volutionary  by Claribel Ale-

gria
https://www.jonathanco-

henweb.com/dal ton.html

(٢(ئــەم گۆڤــارە ڕووســییە لــە ســاڵی ١٩٥٨ تــا 
ســاڵی ١٩٩٠ بــەردەوام دەرچــووە و لەالیــەن 
حیزبــە کرێکاریــی و کۆمۆنیســتەکانی جیهانەوە 

پشــتیوانی لێــدەرا.
(٣(کاســا لــێ داس ئەمەریــکاس یــان ماڵــی 
هــەردوو کیشــوەری ئەمریــکا، ئــەم ڕێکخــراوە 
لــە واڵتــی کوبــا ســاڵی ١٩٥٩ چــوار مانــگ دوای 
ســەرکەوتنی شۆڕشــی کوبــا، هاتــە دامەزراندن. 
ئامانــج لــەم ڕێکخــراوە پشــتیوانی گەشــەپێدان 
 – کۆمەاڵیەتــی  ڕایەڵــەی  پتەوکردنــی  و 
و  التیــن  ئەمریــکای  واڵتانــی  لــە  کلتــووری 
ــی بەخشــینی  ــە لەڕێ ــی و جیهان ــای کاریب دەری

خەاڵتــەوە.

(٤(ســوپای شۆڕشگێرانەی 
ڕێکخراوێکــی  خەڵــک، 
گەریلایــی  چەپــی 
بــوو و ســاڵی ١٩٧٠ لــە 
لەئەنجامــی  ســلڤادۆر 
یەکگرتنــی ســێ ڕیکخــراو 
دامەزرانــدن.  هاتــە 
بــاوەڕی زاڵــی نێــو ئــەو 
سۆشــیالیزمی  ڕێکخــراوە 
بــوو.  شۆڕشــگێڕانە 
چاالکــی  بەدەیەهــا 
ســەرەنجام  و  داوە  ئەنجــام  ســەربازییان 
لەســاڵی ١٩٩٢ کۆتایــی بــە ئــەم ڕێکخــراوە 

ێــت. د
(٥(بۆ زانیاری و دیتەیڵی زیاتر بڕوانە

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

 )٩( و   )٨( و   )٧(  ,All of Life(٦(و 
Roque Dalton, poet and Re-
volutionary  by Mickey Gal-
lagher  sep.3rd, 2013 . For 
more info please visit
https://www.peopleswor-
ld.org/article/all-of-li-
fe-roque-dalton-poet-and-re-
volut ionary/
)١٠(https://www.tele-
surenglish.net/news/
Roque-Dalton-The-De-
ath-of-a-Revolutionary-Po-
e t -20150510 -0010 .h tm l

ئەو شاعیرە کۆمۆنیستەی بە غەدر تیرۆر کرا!
ئامادەکردن و وەرگێڕانی : عەبدواڵ سڵێمان ) مەشخەڵ(

ڕۆشــنبیری  و  ئەدەبــی  بزوتنــەوەی  ڕیاڵەتــی 
کــوردی لــە ســێ دەیــەی ڕابــردوو لــە کوردســتانی 
عێــراق بەجۆرێــک بــوو، کــە ئــەو بزووتنەوەیــە 
شانبەشــانی بزووتنــەوەی سیاســی کۆنەپەرســتی 
کوردایەتــی، توانــی گاپێکــی گــەورە بخاتــە 
ــوان  ــەڵ و پەیوەندییــەی نێ ــەو ڕای ــو دڵــی ئ نێ
و  کتێــب  و  کوردســتان  ســتەمدیدەی  خەڵکــی 
مەعریفــەوە. بوونــی ئــەم گاپــە کــە لەگــەڵ 
بەرینتــر  و  گەورەتــر  کات  تێپەڕبوونــی 
ــڤ  ــی نێگەتی ــۆی کارتێکردن ــە ه ــەوە، بۆت بۆت
لەســەر هاوکێشــەی نێــوان دەق و خوێنــەر و 
بــەوردی  کاتێــک  خوێندنــەوە.  و  خوێنــەر 
تەماشــای ئــەم ڕیاڵەتــەی کایــەی ئــەدەب و 
ڕۆشــنبیریی دەکەیــن، دەبینیــن کــە ئیشــی وردی 
لەســەر ئەدیــب و ڕۆشــنبیر و نووســەر کــردووە 
جــۆرە  نوخبەوییەتــەوە  و  نوخبــە  بەنــاوی  و 
ــاراوە  ــاوازە و ســەیری هێناوەتــە ئ مۆدیلێکــی ن
کــە ئەدیــب و نووســەر و ڕۆشــنبیری کــوردی 
ــەوە  ــی خــاوەن پەیام ــی کۆمەاڵیەت ــە کائینێک ل
مۆتیڤــی  لــە  بەتــاڵ  بازرگانێکــی  بــۆ  گــۆڕی 
نوخبــەی  ســەیرەی  مۆدێلــە  ئــەم  داهێنــان. 
ئەدیــب و ڕۆشــنبیری کــوردی بەچەنــد ڕیتواڵێــک 

وەک؛ دەناســرێتەوە 

لەنــاو  ئــەو  جێوشــوێنی  پێیوایــە  یــەک: 
کۆمەڵگــە بەرتەســکە و دەبووایــە مەقامــی ئــەو 
بەرزتــر بێــت و وەک پەیامبەرێکــی ئاســمانی 
لەخــۆی دەڕوانێــت. جێــی ئــەو لەشــان خەڵکــی 
چەوســاوە و ســتەمدیدەی کوردســتان، بەکــەم 

دەزانــێ بۆخــۆی.

بەرامبــەر.  بــێ  ناکــەن  کارێــک  هیــچ  دوو: 
کیبــۆرد  یــان  ڕەشــکردنەوەیەک  کاغــەز  هــەر 
ئامــادە  پاداشــتەکەی  دەبێــت  بەکارهێنانێــک 
لــە  خۆبەخشــانە  کاری  و  خۆبەشــی  بیــت. 
فەرهەنگــی ئــەم کائینــە ناوازەیــە کاڵ بۆتــەوە 

یــان هــەر بوونــی نەمــاوە.

ــەر و  ــرس و سەرنووس ــی وەک بەرپ ــێ: تایتڵ س
دەستەی نووسەران و ئۆفیس و مولحەقاتەکانی 
ــەت  ــڵ و تەنان ــە دەب ــی ل ــە زێدەرۆێ ــا دەگات ت

ســێ و چــوار مووچــە.

بەپلــە  خانەنشــینبوون  مۆدیلــی  چــوار: 
لەداهێنانــی  ئەمەیــان  کــە  ســەربازییەکان 
ڕەهەندییــەکان بــوو، بــە کۆمەکــی بزووتنــەوەی 
سیاســی ناسیونالیســتی کوردی،ســێبەری خســتە 
ــی  ــەوەی ئەدەب ســەر تــەواوی جەســتەی بزووتن

کــوردی.

بەمجــۆرە، نووســین و داهێنــان لــە پرۆســەیەکی 
کۆمەاڵیەتــی  واقیعــی  نێــوان  بەریەککەوتنــی 
بــوو  نووســەرەوە  و  کۆمەڵگــە  سیاســی  و 
و  بەخشــیش  نێــوان  بەریەککەوتنــی  بــە 
پاداشــتت دەســەاڵت و دەزگا ڕۆشــنبیرییەکان و 
نووســەرانێکی بێئــاگا لــە ژیانــی ئینســانەکان. 
و  داهێنــان  بەتاڵکردنــەوەی  ســیحری  ئەمــە 
خاکیبــوون و هاوســەنگەرییە لەگــەڵ خەڵکــی 
چەوســاوە و ســتەمدیدەی کوردســتان. ئەمە ئەو 
پەیامــە دژی ئینســانییەی بزووتنــەوەی ئەدەبــی 
نوخبــەی  توێــژی  کــە  کوردییــە  نیولیبڕاڵــی 
کــوردی لەژێــر چەتــری ئــەدەب و ڕۆشــنبیرییەوە 
وەک  و  لەســەرکردووە  ئیشــیان  وەفادارانــە 
ئەجندایەکــی دژە ئینســانی بزووتنــەوەی بۆرژوا 
جێبەجێکــردووە.  خاڵبەخاڵیــان  کوردایەتــی 
و  هاوکێشــەیە  ئــەم  هەڵوەشــاندنەوەی 
دنیــای  ڕیاڵەتــەی  ئــەم  هەڵگێڕانــەوەی 
نووســینی کــوردی وەک ئەرکێکــی گرنــگ بــەاڵم 
کەوتۆتــە  دەردەســەریی  لــە  پــڕ  و  زەحمــەت 
ســەر شــانی ڕەخنەگرانــی ئەدەبــی مارکسیســتی 
ــەم  ــانی ل ــی ئینس ــاوەن پەیام ــەرانی خ و نووس

بێخاوەنــەدا. نیمچــە  کۆمەڵگــە 

ڕیاڵەتی ئەدەبی کوردی و 
گرێی نوخبەوییەت
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ــیعری  ــە ش ــن بەرهەم ــوور، نوێتری ــی س مانیفێســتی کتێب
 )٢٠٢١( لەســاڵی  هەورامانییــە،  ئیبراهیــم  شــاعیر 
و  چــاپ  ڕەوت  ڕۆژنامــەی  لەالیــەن  یەکــەم،  چاپــی 

باڵوکراوەتــەوە.

لەخــۆ  ئــازاد  شــیعرى  دەقــى  مانیفێســتە)١٤(  ئــەو 
ناســنامەى  ســوور،  کتێبــى  مانیفێســتى  دەگــرێ، 
ڕەنجــدەر و هەژارانــە، نــەواو نرکــەى مناڵــە شــەهید و 
ئەنفالە،لێــرەوە هــەوڵ دەدەیــن شــتێکى لێ شــڕۆڤەبکەین 

بکەیــن. بــۆ  ئاســایى  خوێندنەوەیەکــى  و 

و  ورد  کــە  شــاعیرەیە  ئــەو  هەورامانــى  ئیبراهیــم 
ــا بــە کەمتریــن  پوخــت دەنووســێت و ئــەو زۆرتریــن مان
و  دەســتەواژە  و  وشــە  هەمیشــە  و  دەردەبڕێــت  وەشــە 
دەربڕینەکانــى ســەرنجى خوێنــەر بۆخــۆى ڕادەکێشــێت 
ــاواز و ڕیتمەکانــى نــاو  و کەمەندکێشــى نــاو وشــە و ئ
ــەوە  ــاى بیرکردن ــە دنی ــەر دەخات ــیعرى دەکات و خوێن ش
و تێگەیشــتن و واقیعــەوە، ئــەو زەمەنێکــە دەنووســێ 
و لەنــاو بۆتــەى شــیعر تواوەتــەوە و خاوەنــى چەنــد 
بەرهەمێکــە و چەنــد بەرهەمێکیشــى وەرگێڕدراونەتــە 

ســەر زمانــى فارســى و عەرەبــى.

لەمانیفێســتى کتێبــى ســووردا جیــا لەبەرهەمەکانــى تــر 
کە باس لە خۆشەویستى و دڵدارى و هەڵەبجە و مردن 
و شــتى تــرن لــەم بەرهەمــەدا شــتى جیــام خوێنــدەوە 
لەبابــەت )چینــى کرێــکار، زەحمــەت کێــش، ڕەنجبــەر، 
کۆمــەڵ، دژى  خــوارەوەى  هــەژار، چینــى  مەینەتبــار، 
ســەرمایەدارى( ئەمانــە و چەندیــن بابەتــى تــر لــە 
مانیفێســتى کتێبــى ســووردا خۆیــان دەنوێنــن، ئەم وشــانە 
بوونەتــە دەمڕاســت و ئــااڵ هەڵگــرى هــەژار و لێقەوماو و 
مــاف زەوتکــراوان و هەڵگرانــى بیــرى ئــازادى دژى ســتەم 
ــاف خــوراوەى  ــە م ــەو چین ــێنەرانى ئ و زۆردارى و چەوس

کۆمــەڵ.

ــێت)  ــە دەنووس ــى ڕەخنەگران ــێوازى ڕیالیزم ــاعیر بەش ش
لــە  هەلبــژاردە  الیەنێکــى  ڕووگەیــەدا  لــەم  نووســەر 
ژیانــى واقیعــى هەلدەبژێــرێ و دەیــکا بــە مایــە و ماکــى 
ڕەخنەگرتــن، لــە ڕەوشــتى ناپەســەند، بێگومــان شــاعیر 
لــەم جــۆرە ریالیزمــەدا ڕەخنــە لــە هەمــوو ئــەو شــتانە 
دەگــرێ کەبەالیــەوە پێویســتیان بە ڕەخنــە لێگرتنە،ئەو 
جیهانــەى ئەدەبیاتــى ڕیالیــزم باســى دەکات بوونێکــى 
هەیــە.  مرۆڤــەوە  کەتــوارى  بــە  پەیوەســت  بابەتــى 
کەهەمــوو ئەوانــەش بــە زمانێکــى ڕوون و ئاشــکرا و 

ــراوە. ــوە ک ــتیان لێ ــادە گوزارش س

ڕیالیــزم لــە ســادەترین پێناســەیدا ئەوەیــە کــە لــە 
ــى  ــێ، بەمەبەســتى وێناکردن کەتوارەوە)واقیع(هەڵقواڵب
ــان بەرجەســتە کردنــى  حالەتێــک لەنێــو کەتوارەکــە. ی
ئــەو کەتــوارە لەنێــو بەرهەمەکەدا،لــەو بەرهەمەشــدا 
ئــەو واقیعــە خــۆ ســەپێنەى کۆمەڵگــە باســى لێــوە کــراوە 
و شــاعیر ڕووبــەڕووى هەمــوو ئــەو دیــاردە ناجــۆر و 
خراپانــەى کــردووە کــە بوونەتــە بــار بەســەر باڵــى 
هــەر  ئازادیخوازانــەوە.  و  بەشــمەینەتان  و  هــەژاران 
تەماشــابکەین  ئەگــەر  شــیعرەکانەوە  لەناونیشــانى 
و  زوڵــم  و  نــادادى  ڕووبەڕووبوونــەوەى  لــە  جۆرێــک 
ناونیشــانى  وەســتاوەتەوە،  چەوســانەوە  و  زۆردارى 
شــیعرەکان )دەتــەوێ بزانــى مــن کێــم ، خائیــن، مــن 
مەیــدان،  ڕۆژهەڵهاتــن،  گوڵەگەنــم،  تــۆم،  دوژمنــى 
دەنگــى ئــازادى، چەکەکــەت دانــێ، بەچیــدا دەنــازى، 
لەنێــوان مــن و تــۆدا، ڕۆژێــک هــەردێ، مانــەوە، مــاف، 
ئــازادى( لێــرەوە دەچینــە نــاو بەرهەمەکــە و بەنموونــەى 

شــیعرى باشــتر وەاڵممــان دەســت دەکەوێــت.

ــاس  ــاعیر ب ــم(دا ش ــن کێ ــى م ــەوێ بزان ــیعرى )دەت لەش
دەکات  کرێکارێــک  نەهامەتــى  و  ئــازار  و  ئێــش  لــە 
ــە و  ــە و ڕۆژى کارکردن ــى ڕۆژان ــکارە و چاوەڕوان ــە بێ ک
ــى  ــاعیر دەنگ ــى، ش ــەت و ناخۆش ــە زەحم ــش زۆر ب ئەوی
خــۆى دەداتــە پــاڵ دەنگــى ئــەو کرێــکار و هەژارانــەى کــە 
لــەم واڵتــە دەوڵەمەنــد و پــڕ لــە نانــە کەچــى هــەژار 
و کرێــکار و چینــى خــوارەوەى کۆمەڵــى لــێ بێبەشــە، 

ــێ: ــا دەڵ ئەوەت

نان هەیە و

ئێمە برسیمانە.

شادى هەیە و

غەم بەشمانە

بێکار

بێکار

لەم سەر زەوییە پڕ لە کارە

چاوەڕوانى ڕۆژى کارین .

هــەژار و چەوســاوەکان نــەک تەنیــا لــە بــێ کارى و خێــر 
و بێــرى واڵتــدا بێبەشــن، بەڵکــو لــە خەنــدە و خۆشــى 
و نــاز و جوانــى واڵتیشــدا بەشــیان نییــە و زۆربــەى 
بــەش و کاتیــان ئێــش و ئــازار و مەینەتــى و خــەم 
و خەفــەت و تانەوەیــە لەنێــو کار و ماندووبــوون و 

هیاکەتییەوەیــە. هــەروەک شــاعیر دەلــێ:

لەم بەهەشتى

پڕ لەنازە

ئەوە ئێمەین

بێناز بێناز

بە بێ نازین .

شــاعیر هــەژار و لێقەومــاوان و نــەداران لــەوە ئــاگادار 
دەکاتــەوە و پەیامیــان دەداتــێ بــۆ ئــەوەى لــەو مەینەتى 
و ئێــش و ئــازار و نــەدارى و بێــکارى و ژانــى ژیانــەوە 
ــى و  ــە یەکگرتووی ــان بــێ، بــۆ ئەمــەش جگــە ل ڕزگاری
تەبایــى و دەســت لەنــاو دەســتى یەکتــر هیــچ چارەســەرى 
تــر نییــە و بەبــێ ئــەو تەبایــى و یەکڕیزییــە ناتوانــن 
مــاف و ئەرکەکانیــان بەدەســت بێنــن بۆیــە پێیــان دەڵــێ:

گەر بمانەوێ

دونیاى خۆمان بنیات بنێین

دەست لەناو دەست

بۆ یەک مەبەست

پێکەوە بین

یەکگرتوو بین.

لەشــیعرى )مــن دوژمنــى تــۆم(دا شــاعیر یــەک دەنــگ 
و یــەک ڕەنــگ، دەنگــى خــۆى دەخاتــە پــاڵ دەنگــى 
هــەژاران  نوێنــەرى  و  بەچاوســاغ  خــۆى  و  هــەژاران 
دەزانــێ و دژى زوڵــم و زۆردارى دەوەســتێ و هەمــوو 
ئــەو بەرپــرس و کەســانە بــە کەمتەرخــەم دەزانــێ، 
شــاعیر بــەوە ناوەســتێ و بەڵکــو دەیــەوێ تەخــت و 
ــکات  تاراجــى زاڵــم و ســتەمکار هەپــڕوون هەپــڕوون ب
ــەس و  ــتەم و ک ــەو سیس ــى ئ ــێ، دواى ڕوخان و بیروخێن
نابەرپرســانەى کــە میللــەت برســى دەکــەن و تەنیــا بــۆ 
ســەرمایەدارى و مــاڵ و ســامان دەکۆشــن، شــاعیر یــەک 
یەکــى ماڵــە هــەژارەکان ڕۆشــن دەکاتــەوە و هەرچــى 
مــاف و خۆشــگوزەرانى و ئاســوودەیى و خۆشــبەختییە 
ــازاد  ــەکان ئ ــەوەش زیندان ــە ل ــان دەگەڕێنێتەوە،جگ بۆی
دەکات کــە لەپێنــاو ژیــان و مــاف و داواى بەشــى خۆیــان 
زیندانــى کــراون و لەســەر بیــروڕاى سیاســى و ئایــن 
گیــراون و خرونەتــە زیندانەکانــەوە، بۆیــە شــاعیر گــرى 

لــێ هەلدەســتێ و دەڵــێ:

تەخت و تاراجت

هەپڕوون دەکەم

ئەوەى هەتە و نیتە لەبەین دێنم

ئا ئەوکاتەى

ماڵى تاریک

پڕ نوور دەکەم

سفرەى خاڵى

پڕ نان دەکەم

کار بۆ بێکاران دەهێنمەوە

دیلى زیندان

ئازاد دەکەم

ئا ئەو کاتەى

واڵت دەبێتەوە بە نیشتمان

لــە شــیعرى )ڕۆژ هەڵهاتــن(دا شــاعیر زۆر بــەوردى و 
بــە ئومێــدەوە لــە داهاتــووى بــێ نــان و بەشــمەینەت و 
ئازادیخوازانــى نیشــتمان دەڕوانــێ و ورە و هێزیــان پــێ 

ــا دەڵــێ: دەدات و خۆشــى دەخاتــە ناخیان،ئەوەت

دونیا

هەرچەند شەوە زەنگ بێ

ڕۆژ هەر هەڵدێ

دونیا

هەرچەند سەرما و بەفر و بەستەڵەک بێ

بەهار هەردێ

برسییەکان

لە هەر کوێ بن

ڕۆژێک هەردێ

دەغڵى دزراو وەرگرنەوە

بەشمەینەتان

لەهەر کوێ بن

ڕۆژێ هەردێ

مافى خۆیان بسەننەوە.

شــاعیر بەڕاشــکاوى و دەنگــى زواڵڵــى شــیعرەوە ئــەوە 
ــازادى و خــۆش  ــاف و ئ ــەو م ــوو ئ ــە هەم دەخاتــە ڕوو ک
گوزەرانییــەى باســیان لێــوە دەکات و ئومێــد بەهــەژاران 
دەدات، لەخــۆڕا نایەنــە دى و ناکرێــن بەڵکــو پێویســتە 
گشــت پێکــەوە دەســت لەنــاو دەســت بەئومێــدەوە بــە بیــرو 
ــەوە ڕووە و خــۆر بچــن و دڕ  ــە بەخۆبوون ــاوەڕ و متمان ب
بــە تاریکــى بــدڕن و بەیــەک دەنــگ و بەیــەک ڕەنــگ و 
بەهێــزەوە دژ بــەو ســتەم و نادادییــە بجەنگــن. شــاعیر 

ئازایانــە پــڕ بــە دەنگــى زواڵڵــى دەڵــێ:

من دەزانم

هەڵهاتنى ڕۆژ

هاتنى بەهار

گەڕانەوەى مافى براو

دەغڵى دزراو

هەر لە خۆڕا

نایەتە دى

ڕۆژێک هەردێ

گشت پێکەوە

بۆ بەروە و خۆر

دڕ بە تاریکییەوە بنرێ.

لە پێناوى

بەهارى گەش

سەهۆڵ و شەختەى زستان

لەت لە ت بکرێ

بشکێنرێ

من دلنیام ئەو ڕۆژە دێ

ئەمڕۆش نەبێ

سبەى هەر دێ.

لــە شــیعرى )مەیــدان(دا شــاعیر بــێ ســڵەمینەوە لەمــردن 
و مــەرگ ڕوو بــەڕووى زاڵــم و ســتەمکار دەوەســتێ و 
هەمــوو ئــەو کەســانە بــە بەبەرپرســیار دەزانــێ کــە مــاف 
و نــان و بژێــوى خەڵکیــان خــواردووە، هــەر لــە نــان 
بریــن و زیندانــى کــردن لەســەر بیــر و ڕاى جیــاواز، 
شــاعیر دەنگــى خــۆى دەخاتــە پــاڵ هەمــووان و دەڵــێ:

وامن لێرەم

چیت لە دەست دێت

بێمنەت بە

ئەمڕۆ ڕۆژى هاتنە مەیدانى ئێمەیە

مەیدان مەیدانى خەباتە

مەیدانى ماف سەندن و

ڕێى نەجاتە

بێمنەت بە

دوا تیرى خۆت بهاوە

ئەوە سینگ و بەرۆکى من

ئێمە لێرەین

خەبات دەکەین

ڕێ چۆل ناکەین

تا بەرقەرار بێ

ئازادى و

یەکسانى و ئینسانى بوون.

لــە  ڕوو  دانــێ(  )چەکەکــەت  شــیعرى  لــە  شــاعیر 
کــە  دەکات  خــۆى  کوردەکــەى  بــرا  و  هاونیشــتمانى 
ئەرکــى پاراســتن و هێمنــى واڵت و ســەروەرى گەلــە 
بــەاڵم لــە الیــەن حکوومەتــەوە ڕوو بــەڕووى هاوالتیانــى 
خــۆى کراونەتــەوە، لەکاتێکــدا هاوالتیــان داواى مافــى 
خۆیــان دەکــەن و بــۆ بەشــى خــوراوى خۆیــان هاتوونەتــە 
و  ئاســایش  و  پۆلیــس  کەچــى  کۆاڵنــەکان  و  شــەقام 
ــە هاونیشــتمانیان دەکــەن و  پارێزەرانــى واڵت تەقــە ل
ــان تێــدەکات و  ــر شــاعیر ڕووی شــەهیدیان دەکــەن، ئیت

پێیــان دەڵــێ:

لە شریخە و دەنگى فیشەکى تفەنگى ئێوەوە

دەنگى ئازادى دێت

لەخوێنى ڕژاوى ئێمەوە

دەنگى ئازادى دێت

تاوەکو ئێوە

ڕقى خۆتان بەسەر ئێمەدا بڕێژن

نزیکتر

دەنگى ئازادیمان دێتە گوێ

تا ئەشکەنجە و

ژمارەى زیندانەکان زیاتر بێ

لەگشت الیە

دەنگى ئازادى دەبیسترێ.

ئــازارى نەتــەوە  ئێــش و  بــە  هەســتکردنى شــاعیران 
و  خاســیەت  لــە  یەکێکــە  کۆمەڵــگا  تاکەکانــى  و 
تایبەتمەنــدى شــاعیرى بــە هەڵوێســت و بەویــژدان، 
چونکــە ناشــێ شــاعیر بیــت و لــە ئێــش و ژان و ئــازارى 
میللــەت خــۆت بــێ بــەرى بکەیــت و بێدەنگــى هەڵبژێــرى.

وەک دەڵێــن: )مــاف دەســەنرێ و نــادرێ( شــاعیر لــە 
ئــازادى و  مــاف و  نــان و  شــیعرى )مــاف( دا، داواى 
خۆشــگوزەرانى و ژیانــى بــاش دەکات، کەچــى دەســەاڵت 
ــان  ــە هاواڵتی ــە ب ــەو ژیان ــرس ئ ــا بەرپ ــى ن و بەرپرس
نابەخشــن و بێبەشــیان دەکــەن لــەو مافــەى کــە هــى 

خۆیانــە، شــاعیر دەڵــێ:

کە دەڵێین

نان

دەڵێین

کار و خۆشگوزەرانى

دەڵێین

ژیان

ئێوە دەڵێن

پەتى سێدارە و

تۆقاندن و زیندان

کە دەڵێین

دەنگى ئازادى

سەربەستى

ژیانى یەکسانى

ئێوە دەڵێن

بێدەنگ بوون و

کۆیلە کردن،

تاریکستان

ئێوە دەڵێن

بڵێن، بەڵێ

دەڵێین، نەخێر

نا بۆ جەنگ و

مل کەچکردن

بەڵێ بۆ ماف

هەتا مردن .

شــیعرى )ئــازادى( دوا شــیعرى ئــەم بەرهەمەیــە و شــاعیر 
لــەو شــیعرەدا، شــاعیر بــاس لــە خانەوادەیەکــى پێنــج 
کەســى دەکات، ئــەو خانەوادەیــە هــەژار و نەدارێکــى 
لەنیشــتمانێکدا  نەدیــوەن،  خێرلەخــۆ  واڵتــە  ئــەو 
دەژیــن کــە خێــر و بێــرى بــۆ چەنــد کــەس و دەســتە 
و تاقمێکــە و تەنیــا هــەژاران و مــاف خــوراوان لێــى 
بێبەشــن، بــەرى ڕەنــج و ماندووبوونــى ئــەوان بەهەنــد 
خزمــەت  پێویســت  وەک  نەتوانــراوە  و  وەرنەگیــراوە 
بکرێــن و پێداویســتییە ســەرەتاییەکانى ژیانیــان بــۆ 
دابیــن بکرێــت کــە بچوکترینیــان مــاف و ئــەرک و پلــەى 
هاواڵتــى بوونــە لــەو نیشــتمانەدا. لەگــەڵ هەمــوو ئــەو 
ئێــش و ژان و نەهامەتــى و برســییەتى و کڵۆڵییــەدا 
ئــەو خێزانــە بێئومێــد نیــن و باوەڕیــان بــەوە هەیــە 
ڕۆژى ئــازادى نزیکــە و هــەر هەڵدێتــن، شــاعیر لــەو 

شــیعرەدا دەڵــێ:

ئێمە خێزانێکى پێنج کەسین

لەوەتەى هەین

کاردەکەین

پشوو نادەین

دایکم

نانکەرى مااڵنە

خوشکەکەم بەرکگدروو.

باوکم پاککەرەوەى شار و

منیش کرێکارى بینا و

کاکم بار هەڵگرى کۆگاکانە

لەوەتەى هەین

کرێچین و

بێ النەین

بەاڵم هەرگیز

بێئومێد نین

کە ڕۆژى دێ

خۆرى ئازادیمان هەڵبێ.

سەرچاوەکان:
باشــوورى  هاوچەرخــى  کــوردى  لەڕۆمانــى  ڕیالیــزم  ١ـ 
 ،٢٠١٩ گەرمیانــى،  د.عــادل  کوردســتاندا)١٩٢٨ـ١٩٩٦( 

هەولێــر. ـ  شــەهاب  چاپخانــەى 

کوردیــدا)١٩٤٦ـ١٩٧٠( هاوچەرخــى  شــیعرى  لــە  ڕیالیــزم  ٢ـ 
عەبــاس محەمــەد قــادر، مەڵبەنــدى کوردۆلۆجــى، ســلێمانى ـ 

.٢٠١٠

ئیبراهیــم فــرج اللــه حەمــە وەیــس هەورامانــى لەدایکبــووى 
(١٩٦٣(یــە و دانیشــتووى شــارى هەڵەبجەیە،دەمێکــە دەنووســێ 

و ئــەم بەرهەمانــەى چــاپ و بــاڵ کردۆتــەوە.

١ـ تەنیاتر لەشەوەکانی دایکم.

٢ـ قومێ شەراب.

٣ـ گۆرانییەکانی مانگی مارت.

٤ـ حیکایەتەکانی مسافیرێک.

٥ـ هێشتا کات ماوە بۆ خۆشەویستی.

٦ـ با مانگ نەزانێ تۆم خۆشدەوێ.

٧ـ گەاڵکان بە نۆرە ناوەرێن..

٨ـ کەسێک نییە وێنەمان بگرێ) کرمانجى سەروو(.

٩ـ خۆشەویستى بەتامى گێاڵس

١٠ـ ئەمشارە پۆستەچى تێدا نییە.

بە زمانى عەرەبی.

١١ـ اكثر وحشة من لیالی آمی.

١٢ـ حكایات مسافیر.

بەزمانى فارسی.

١٣ـ تنهاترین مرد دنیا.

١٤ـ عشق با طعم كیاس.

مانیفێستى کتێبى سوور، مانیفێستێک بۆ 
هەژاران و بەشمەینەتان و ئازادیخوازان

کاروان حەسەن / هەولێر
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ژمارە 15و 16 تشرینی یەکەم و دووەمی 2021ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

لــە کۆمەڵــگای پیاوســاالری واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و 
هەمــوو ئــەو واڵتانــەی ژێــر دەســەاڵتی ئیســام، یــەک شــت کــە 
ژنــان لێــی بــێ بەشــن، ئەویــش سەربەخۆیـــیە بەســەر فیکــر و 

هەڵســوکەوت و جەســتەی خۆیانــدا.

بەپێی داب و نەریتی کۆنەپەرســتانەی کۆمەاڵیەتی، هاوژینی 
ــی و  ــەڕووی کۆمەاڵیەت ــش هاوســەرگیری ل ــردن پێ و ســێکس ک
ئاینیــەوە لــەم کۆمەڵگەیانــەدا بــۆ ڕەگــەزی مــێ قبــووڵ نیــە و 
ــاوە،  ــی پی ــی تایبەت ــت. ژن موڵک ــە دەکرێ ــاوان مامەڵ وەک ت
و شــەرەف وەک حاڵەتیێکــی ســایکۆلۆژی پیــاو و ئامرازێکــی 
کۆنتــرۆڵ و ژێــر دەســتەیی ژن، بەســتراوەتەوە بــە پاکیزەیــی 
ژنــەوە. هــەر "لەکەیــەک" وە یــان گومانێــک لــە پاکیزەیــی 
ژن دەرەنجامــی یەکجــار قورســی لــێ دەکەوێتــەوە، وە دەبێتــە 
هەڵوەشــانەوەی  و  لێکــردن  نەفــرەت  و  شــەرمەزاری  مایــەی 
هاوســەرگیری و تــەاڵق و توندوتیــژی و تەنانــەت کوشــتن بــە 
مەبەســتی "ســڕینەوەی عەیبــە" و "بەرگــری کــردن لــە شــەرەف".

ــە  ــاردەی پشــکنینی پــەردەی کچێنــی* )غشــاء البــکارة( ب دی
شــێوەیەکی بەرچــاو لــە زیــاد بووندایــە، بــە هــۆی ئــەوەی لــە 
"بــازاڕی هاوســەرگیریدا" بەهــای کچــی پاکیــزە لەســەرترە، 
وە یــان بــۆ البردنــی گومــان لەســەریان، وە وەک جۆرێــک لــە 
"تاقــی کردنــەوەی کااڵ پێــش کڕیــن"، کچــەکان یــان لــە ڕێگــەی 
پۆلیــس و دادگاوە، وە یــان بــە شــێوەیەکی نهێنــی، و لــە 
هــەردوو حڵەتەکــەدا، لــە ژێــر بارودۆخێکــی کۆمەاڵیەتــی بــێ 
ــان  ــان ی ــوکاری خۆی ــەن کەس ــەختدا، لەالی ــرژ و س ــدازە گ ئەن
ــکی  ــی پزیش ــردی، ڕاپێچ ــە مێ ــارە ببێت ــە بڕی ــەی ک ــەو کەس ئ
تاکــو  دەکرێــن  پرایڤەتــەکان  کلینیکــە  یــان  وە  دادوەری 
لێکۆڵینــەوە و پشــکنین لــە ڕابــوردوی سێکسیـــیان بکرێــت. بــۆ 
هەندێــک لــەم گەنجانــە کــە لــە ڕابــوردودا تووشــی دەســت 
ــر  ــۆی بەبی ــە ه ــکنینە دەبێت ــەم پش ــوون، ئ ــی ب ــژی سێکس درێ
هێنانــەوەی ڕووداوەکــە )یــان ڕووداوەکان( و دووبارەبونــەوەی 
ترۆمــا و تووشــبوونی کێشــەی دەروونــی کــە لەوانەیــە بگاتــە 

ڕادەی خۆکوشــتن.

بــەاڵم ئــەم پشــکنینە، چ ئەگــەر لــە ڕێــی پۆلیــس و دادگاوە 
بکرێــت، وە چ بــە شــێوەی نهێنــی لــە کلینیکــە پرایڤەتــەکان، 
ــەم  ــەواوە ب ــە ســوکایەتی پێکردنێکــی ت ــەوەی ک ــە ل خــۆی جگ
کچانــە و ڕیســواکردنیانە، و تووشــی بارودۆخێکــی دەروونــی 
زۆر ســەخت و دژواریــان دەکات، و بــە جۆرێــک لەدەســت درێــژی 
جەســتەیی دادەنرێــت، ســەرەڕای ئەمانــە هەمــووی، لە ڕاســتیدا 
ئــەم پشــکنینە ناتوانێــت هیــچ بســەلمێنێت و هیــچ بنەمایەکــی 
ــەقەتە  ــی س ــا وەاڵمێک ــی تەنه ــکنینی کچێت ــە. پش ــتی نی زانس
لــە، خۆرافــە و جەهلێکــی کۆمەاڵیەتــی  بــە، وە تەعبیــرە 

مێژوویــی ســەدان ســاڵە کــە بەردەوامــی بەمــە دەدات.

چاککردنەوەی پەردەی کچێتی:
و  بەخــش  ئــازار  پشــکنینە  ئــەم  کــە  ئــەوەی  ســەرباری 
نازانستیـــیە، بەرباڵویشــە لــە کۆمەڵگــەدا، وە بەمەبەســتی 
ئەفســانەکە  بــە  درێــژەدان  دووبــارە  و  گومــان  نەهێشــتنی 
چارەســەری ســاختەش پەیــدا بــووە و لــە گەشــەدایە، ئەویــش 
بــە "دورینــەوە" یــان "چاککردنــەوەی" پــەردەری کچێتــی**.

هەبوونــی ئــەم "پێداویســتیە کۆمەاڵیەتیــە" و ئــەو دۆخــەی 
تیایــدا ئەنجــام دەدرێــت، باشــترین فرســەتی خوڵقانــدوە بــۆ 
ــازاڕی  ــە ب ــی ل ــی نموونەی ــە کااڵیەک ــی ب ــج و کردوویەت قازان
بــە  خێــرا  چاوپێخشــانێکی  نیولیبراڵیــدا،  ســەرمایەداری 
ئینتەرنێتــدا دەری دەخــات پزیشــک و کلینیکــە پرایڤەتــەکان 
وەک نەشــتەرگەریەکی "جوانــکاری" )کــە هیــچ ســوودێکی بــۆ 
ــا  ــەد دۆالر )١٠٠$( ت ــوان س ــە( لەنێ ــە نی ــتی کچەک تەندروس
چــوار ســەد دۆالر )٤٠٠$( بــۆ پشــکنین و لەنێــوان هــەزار دۆالر 
(١٠٠٠$( تــا ســێ هــەزار دۆالر )٣٠٠٠$(  بــۆ نەشــتەرگەری 

دەســتێنن.

ئــەوەی کــە ئــەم کااڵیــە بــێ ســوودە، یــان تەنانــەت زیــان 
بەخشــە، وە یــان لــە ڕووی مۆڕاڵیــەوە قبــووڵ نیــە، ڕێگــر نیــن 
ــازاڕی ئــەم کااڵیــەدا و دەســەاڵتدارانیش باکیــان  لەبــەردەم ب
نیــە و ڕێــی لــێ ناگــرن چونکــە لەگــەڵ سیســتەمەکەدا ناکــۆک 

نیــە.

ئــەم پشــکنین و نەشــتەرگەریانە بــە شــێوەیەکی یەکجــار نهێنــی 
ئەنجــام دەدرێــن و زۆر جــار فایلەکانــی ئــەم کەیســانە لەنــاو 
دەبرێــت بــۆ ســڕینەوەی بەڵگــە، وە هەروەهــا نــە کچــەکان 
و نــە کەســوکاریان، وە نــە پزیشــک و کلینیکــەکان ئامــادە 
نیــن زانیــاری تۆمــار کــراو بــدەن بەدەســتەوە، لەبەرئەمــە 
زانیــاری و کۆکردنــەوەی ئامــار لەســەر ڕێــژەی ئــەم پشــکنینانە 

و نەشــتەرگەریەکانی چاککردنــەوەی 
نیــە.  ئاســان  کچێتــی  پــەردەی 
نهێنیکاریــەدا  لــەم  بێگومــان 
زەرەرمەنــدن،  قــات  دوو  کچــەکان 
ئەگــەر توشــی هــەر گرفتێــک بــن لــە 
ئــەوا  نەشــتەرگەریەکەوە  ئاکامــی 
بەدواداچونــی پزیشــکی و هەروەهــا 

یاســایی زۆر زەحمەتــە بۆیــان.

پشــکنینی  نــە  باســە،  شــایانی 
کچێنــی و نــە ئەم نەشــتەرگەریانەی 
ــچ  ــە هی ــی، ل ــەوەی" کچێت "چاککردن
کۆلیژێــک و سیســتەمێکی پزیشــکیدا 
ــتانداردێکی  ــچ س ــت و هی ناخوێندرێ
زانســتی و ڕێنمایــی )گایدالین(ێکــی 
بۆیــە  هــەر  نیــە،  بــۆ  پزیشــکیان 
بــە شــێوەی جۆراوجــۆر و هەندێــک 
جــار لەالیــەن کەســانێکەوە ئەنجــام 
هیــچ  نیــە  مــەرج  کــە  دەدرێــن 
ڕاهێنانێکــی پزیشکیشــیان هەبێــت.

بۆچی ئەم پشکنینە هیچ ناسەلمێنێت؟
چەند فاکتێک:

پــەردەی کچێنــی بریتیــە لــە پارچــە پێســتیکی تەنــک لــە 
نــاو زێــی مێــدا کــە کردنەوەیەکــی بچوکــی تێدایــە کــە خوێنــی 
مانگانــەی لێــوە دێتــە خــوارێ. ئــەم بەنــاو پەردەیــە هیــچ 
وەزیفەیەکــی بایۆلۆجــی و فیســیۆلۆجی نیــە، بــوون و نەبونــی 
ئــەم پەردەیــە بەهیــچ جۆرێــک هیــچ کاریگەریەکــی لەســەر 
لــە  کام  هیــچ  فەنکســیۆنی  و  هەڵســوکەوت  و  تەندروســت 
ئەندامەکانــی جەســتەی ژن نیــە و نەبــوە و نابێــت، بــەاڵم 
کــە پەردەیــان بەتــەواوی  ئــەو کەســانەی  گرنگــە بزانیــن 
داخــراوە و کردنــەوەی تیــا نیــە، توشــی قەتیــس بوونــی 
خوێنــی مانگانــە دەبــن و کیشــەی تەندروســتیان دەبێــت و 

پێویســتان بــە چارەســەری پزیشــکی هەیــە.

ــا و  ــە میدی ــک ل ــە زۆرێ ــە ل ــاو پەردەی ــە ن ــەم ب ــی ئ جۆرەکان
الپەڕەکانــی تــۆڕی ئینتەرنێتــدا هەیــە و لێــرەدا نایهێنمــەوە 
بــەاڵم ئــەوەی گرنگــە ئــەم پەردەیــە هەندێــک جــار ئەوەنــدە 
تەنکــە کــە لەکاتــی ســێکس کردنــدا بــۆ یەکــەم جــار وە 
یــان لــە ئەنجامــی زەبــری دەرەکــی ئیمکانــی هەیــە بدڕیــت 
و لەوانەیــە یــەک دوو دڵــۆپ خوێــن ببینرێــت. لــە هەمــان 
ــرام  ــە و دایەگ ــەزاران وێن ــەو ه ــەی ئ ــە پێچەوان ــدا، و ب کات
و ڤیدیــۆ یوتیوبیانــەی لــە ســەر ئینتەرنێــت دەبینرێــت، ئــاوا 
ســاف و ڕێکوپێــک نیــە، بەڵکــو چــرچ و لۆچــە و قابیلــی 

ــت. ــێ بێ ــی ل ــت و خوێن ــە بدڕێ ــەرج نی ــە م کشــانە، وات

ئــەم دڵۆپــە خوێنەیــە کــە وەک بەڵگــەی بــێ تاوانــی بــەکار 
هاتــوە و چەندیــن ســەدەیە کۆمەڵــگای بەشــەری حوکــم بەســەر 
ژنانــدا دەدات و کاتیــک ئەگــەر ئــەم دڵۆپــە خوێنــە نەبینرێــت 
گومــان دروســت دەبێــت و تۆمەتــی ناپاکیزەییــان دەخاتــە پــاڵ 

و دۆزەخ دادەگیرســێت.

کــە  لــە ســێکس، چەندیــن هــۆکاری دەرەکــی هەیــە  جگــە 
دەبێتــە هــۆی دڕانــدن یــان شــکاندنی پــەردە. لەوانــە کەوتــن 
یــان بــاز هەڵــدان، هەندێــک جــۆری وەرزش وەک ســواری 
ــەم  ــۆ یەک ــە ب ــانە ک ــەم کەس ــد، و ئ ئەســپ و پاســکیل... هت

جــار ســێکس دەکــەن خوێــن نابینــن.

ئەبێــت ئــاگاداری ئــەوەش بیــن کــە هەبونــی خوێــن لــە کاتــی 
جــووت بوونــدا و یــان لەپــاش ســێکس و دوبــارە بونــەوەی 
ــی  ــە نیشــانەی نەخۆشــیەکانی کۆئەندام ــە لەوانەی ــەم خوێن ئ
زاووزێ بێــت و دەبێــت بەبــێ دواکەوتــن پشــکنینی بــۆ بکرێــت 

تاکــو چارەســەر بکرێــت.

دژە ژنی بەڕەسمی:
لــە عێــراق و کوردســتان، پشــکنینی پــەردەی کچێنــی لــە 
کــەس   )٣( لــە  کــە  دادگایــی  پزیشــکی  لیژنەیەکــی  الی 
هێنانــی  دوای  ئەویــش  دەدرێــت،  ئەنجــام  پێکهاتــووە 
نوســراوێک لــە الیــەن پۆلیســەوە. واتــە لــەم کۆمەڵگایــەدا 
کــە کۆنەپەرســتی تیــا زاڵــە، ئــەم پراتیکــە دژە ژنانەیــە 
ــن،  ــار ســەیر دەکرێ ــان وەک تاوانب ــە، و ژن ــیەتی هەی ڕەسمیـ
دەســتگاکانی پۆلیــس و دادگا لــە خزمەتــی داب و نەریتــی 

پیاوســاالری و کۆنەپەرســتیدان، لەکاتێکــدا کــە ژنــەکان هیــچ 
ــان  ــە و ژیانی ــان نی جــۆرە پاڵپشــتێکی یاســایی و کۆمەاڵیەتی
بەڕاســتی دەکەوێتــە مەترســیەوە. ئــەم پراتیکانــە ئەڵقەیەکــن 
لــە زنجیــرەی توندوتیــژی دژی ژن و دەبێــت قدەغــە بکرێــن 

ــت. ــێ بدرێ ــیەتیان پ ــەک ڕەسمیـ ن

کۆمەڵێــک لــە ڕێکخراوەکانــی ســەربە )نەتــەوە یەکگرتووەکان( 
قدەغەکردنــی  بانگــەوازی  )٢٠١٨(دا  ئۆکتۆبــەری  لــە  کــە 
ــن:  ــدا دەڵێ ــە بانگەوازەکەیان ــرد، ل ــان دەرک ــکنینی کچێتی پش
"کچێتــی یــان پاکیزەیــی وشــەیەکی زانســتی یــان پزیشــکی 
نیــە، بیرۆکــەی پاکیزەیــی شــتێکی کۆمەاڵیەتــی و کولتــوری 
و دینییــە، و تەعبیــرە لــە جیــاوازی و ژێــر دەســتەیی ڕگــەزی 

ــینە لــە کۆمەڵــگادا". مێـ

بــەاڵم کێشــەکە ئەوەیــە، کــە هەرچەنــدە قەدەغەکردنــی ئــەم 
جــۆرە دەســت درێژیانــە بــۆ ســەر جەســتەی ژنــان هەنگاوێکــە، 
بــەاڵم بانگەوازێــک بــە تەنهــا گۆڕانــکاری دروســت نــاکات و لــە 
توندوتیــژی دژی ژنــان کــەم ناکاتــەوە. بەڵکــو دەبێــت کۆتایــی 
بــەو بنەمــا کۆمەاڵیەتیانــەی کــە ســەرچاوەی نایەکســانی و 

توندوتیــژی جەندەریــە بهێنرێــت.

لــە ڕاســتیدا، تەنهــا ڕێگــە یــەک بــۆ زانینــی ڕابــوردوی سێکســی 
کەســێک ئەوەیــە لــە خــۆی بپرســیت، بــەاڵم تەنهــا کاتێــک 
ــەربەخۆیی  ــان س ــە ژن ــت ک ــت دەکەوێ ــتەقینە دەس ــی ڕاس وەاڵم
تەواویــان هەبێــت لــە هەڵبژاردنەکانیانــدا و کۆمەڵــگا لــە 

ــت. ــان دابنێ ــەم ئۆتۆنۆمیەی ــۆ ئ ــز ب ــت ڕێ ئاســتێکی وا دابێ

هەمــو  خۆشــگوزەرانی  ئازادیــە،  ئــەم  بەدەســتهێنانی  بــە 
کۆمەڵگــە دەچێتــە پێشــەوە، و ئــەو کات پرســیارکردنەکە خــۆی 

دەبێتــە جێگــەی پرســیار!

١٤-١١-٢٠٢١

* پشــکنینی پاکیزەیــی چــۆن ئەنجــام دەدرێ: پشــکێنەرەکە 
دوو پەنجــە دەخاتــە زێــی کچەکــەوە وە یــان بــە چــاو ســەیری 
دەکات وحوکــم لەســەر ڕابــوردووی سێکســی ئــەو کەســە دەدات.

** ئــەم "چارەســەرە" شــێوازی جۆراوجــۆری هەیــە؛ هەندێکیان 
ــە دەرزی و دەزوو دوو-  ــد ڕۆژێــک پێــش هاوســەرگیری، ب چەن
ســێ تەقــەڵ دەدەن لــە دیوارەکانــی نــاو زێــی کچەکــە، وە یــان 
ــن،  ــی بەکاردەهێن ــاو زێ ــری ن ــێکی ت ــتێک لەبەش ــە پێس پارچ
بــۆی لــە کاتــی جــووت بوونــدا شــوێنەکەی برینــدار بێــت و 
یەکەمجــار  بــۆ  پەردەکــە  دەرکەوێــت  وا  و  لێبێــت،  خوێنــی 
دەدڕێــت. لــە هەندێــک واڵت، چەنــد کەپســولێکی وورد بــەکار 
ــووری  ــلەیەکی س ــە و ش ــی هەی ــی تەنک ــە دیوارێک ــت ک دەهێنرێ
تیایــە لەخوێــن دەچێــت، ئــەم کەپســولە دەخرێتــە نــاو زێــی 
کچەکــەوە و بەهەمــان شــێوە وا دەردەکەوێــت خوێنــی لێهاتــووە. 

https://www.who.int/news/item/17-10-
2018-united-nations-agencies-call-for-
ban-on-virginity-testing

شیرین عەبدوڵاڵ
ئــەو گرێوگۆڵــە و  ئۆکتۆبــەرە و هەمــوو  ڕاپەڕینــی  ئۆکتۆبــەری )٢٠٢١( دووەمیــن ســاڵیادی هەڵگیرســانی  یەکــی  ڕۆژی 
مەســەالنەی کــە ڕاپەڕیــن خســتنیەڕوو، وە خەباتــی کــرد لەپێنــاو یەکاکردنەوەیانــدا، لەگــەڵ ئــەو ئامانجانــەی کــە هەوڵیــدا 

ــەوەڕوو. ــان دەخەن ــرەوە خۆی ــی زیات ــز و پێداگریەک ــارە بەهێ ــت؛ دووب بەدیانبهێنێ

ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر گرینگتریــن ڕووداوی سیاســی بــوو لــە مێــژووی عێڕاقــی هاوچەرخــدا، چ لــەڕووی ڕادیکاڵیەتــی سیاســی 
و شۆڕشــگێڕیەت و ئامانجەکانیــەوە، وە چ لــەڕووی پێکهاتــەی هێــزی چینایەتــی پڕۆلیتــاری و زەحمەتکێشــی و الوانــی 
شۆڕشــگێڕی خەباتکاریــەوە، وە چ لــەڕووی خەباتــی چاالکانــەی ژنانــەوە بــە ڕاســتەوخۆیی لــە پێنــاو ئــازادی و هێنانــەدی 

ــان. ئالوگۆڕێکــی شۆڕشــگێڕانە بەدەســتی خۆی

ئــەم ڕووداوە مێژوویـــیە لــەڕووی بابەتیـــیەوە دەرەنجامــی پەرەســەندنی ئــەو ناکۆکیـــیانە بــوو لــە پەیوەندیـــیە ئابووریـــیە 
دژایەتــی  و  قەومــی  و  ئیســامی  بــورژوا  فەرمانڕەوایــی  قەیرانــی  ئاڵــۆزکاوی  لەگــەڵ  عێــڕاق،  سەرمایەداریـــیەکانی 
لەچارنەهاتــووی نێــوان جەمــاوەر و ئــەو هێــزە فەرمانــڕەوا و دەوڵەتــە ئیمپریالــی و جەمســەرە ئیقلیمیــەکان لــە عێڕاقــدا.

وە لــەڕووی خودیشــەوە لوتکــەی پەرەســەندنی شۆڕشــگێڕانە و وەرچەرخانێکــی ڕادیکااڵنــە بــوو لــە ڕوانگــەی ئــەو جەمــاوەرە 
ــار  ــۆ فش ــتبوو ب ــە بەڕێیخس ــەی ک ــەن و تاڵ ــە درێژخای ــوون و خەبات ــەو ئەزم ــی ئ ــەش وەک ئاکام ــیدا، ئەم ــۆی سیاس و ئاس
خستنەســەر حوکومەتــە یــەک لــەدوای یەکــەکان بــۆ  چاکســازی و هێنانــەدی گۆڕانــکاری لــە ژیــان و گوزەرانیــان و کۆتاییهێنــان 
بــەو هەلومەرجــە دڵتەزێنــە سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵتــی و بــێ ئاساییشــیەی کــە لــە ســاڵی )٢٠٠٣(ەوە خەریکــە 

دەیانخنکێنێــت.

ــۆڕ  ــەدی ئاڵوگ ــۆ هێنان ــدان ب ــاوەر هاتنەمەی ــوو، جەم ــەدا بەرپاب ــەو فاکتۆران ــوو ئ ــی هەم ــە ئەنجام ــەر ل ــی ئۆکتۆب ڕاپەڕین
بەدەســتی خۆیــان و خەباتیــان دەســتپێکرد بــۆ ڕووخاندنــی ڕژێــم و هەمــوو ئــەو هێــز و حــزب و مەرجەعانــەی کــە ســااڵنێکی 
دوورودرێــژە فەرمانڕەوایــی عێــڕاق دەکــەن بەزەبــری چــەک و باڵوکردنــەوەی خوڕافــات و خۆشــباوەڕی و دابەشــکردنی کۆمەڵگــە 
ــاوەردا دەســەپێنن و ســەرکوتیان  ــرەوەری بەســەر جەم ــەژاری و کوێ ــەت، وە ه ــە و مەزهــەب و قەومی ــای تائیف لەســەر بنەم
دەکــەن و ســەروەت و ســامانی کۆمەڵگــە تــااڵن دەکــەن و گەندەڵــی لــە هەمــوو شــوێنێک دەچێنــن. قوربانیانــی ئــەم ڕاپەڕینــە 
و ئــەم خەباتــە شۆڕشــگێڕانە مەزنەیــە زیاتــر لــە )٨٠٠( کــەس لــە خەڵکــی ڕاپەڕیــوو و دەیــان هــەزار برینــدار و هــەزاران 

گیــراو و فڕێنــدراو بــوو لەالیــەن هێزەکانــی ڕژێــم و میلیشــیاکان و تاقمــە چەکدارەکانــەوە.

هــەر لــەو کاتەشــدا هەڵپەرســتان و سازشــکارانی جۆراوجــۆر، وە حــزب و گــروپ و ڕۆشــنبیرانی "خێرخــواز"ی ســەربە ڕژێــم، 
وە ئەوانــەش لــە حزبــە بــورژوا ئیســامی و قەومیــە فەرمانــڕەواکان کــە خزاندبوویاننــە نــاو ڕاپەڕینەکــەوە، لەگــەڵ حــزب 
و کۆڕوکۆمەڵــە بــورژوا ئۆپۆزیســیۆنە ناسیونالیســت و لیبراڵــەکان کــە ســەریان بەنــدە بــەم دەوڵــەت و بــەو ڕەوتــی ئیســامی 
سیاســی، وە بــە ڕابــەرە پۆپۆلیســت و بــە مەرجەعەکانیــان، هەروەهــا ئــەو ڕابــەرە هەلپەرســتە تازانــەش کــە لــە دەرونــی 
ڕاپەڕینــدا ســەریانهەلدابوو، هەمــوو ئەمانــە بەڕێــگای جۆراوجــۆر هەوڵــدەن ڕاپەڕیــن لەباربــەرن و بەهرەبــەداری لێبکــەن 
بــۆ ســتڕاتیژە سیاســیە تایبەتەکانــی خۆیــان. مەشــغەڵەتی بنەڕەتــی ئــەم ئــۆردووگا بەرفراوانەیــە لــە هێزەکانــی بــورژوازی، 
کێشــکردنی جەمــاوەری ڕاپەڕیــوو بــوو بــۆ پــڕۆژەی سازشــکارانەی دەســەاڵت و ڕەوتــە فەرمانــڕەواکان، لەگــەڵ دانانــی 
ــێکی  ــە و شۆڕش ــگێڕانەی هەمەالیەن ــی شۆڕش ــە ڕووەو قەیرانێک ــەم بارودۆخ ــگێڕانەی ئ ــۆڕی شۆڕش ــەردەم ئاڵوگ ــت لەب بەربەس

مــەزن لەسەراســەری واڵتــدا.

هەوڵوتەقــەالی ئــەم هێــزە هەلپەرســت و دژە-شۆڕشــیانە وە بەپەیوەســت بــە ســتڕاتیژیەتی حزبــە فەرمانــڕەواکان گەیشــتە 
ئــەوەی کــە "هەڵبژاردنێکــی پێشــوەختە" بەڕێبخرێــت، ئەویــش بەمەبەســتی لەباربردنــی ڕاپەڕینەکــە و لەقاڵبدانــی لــە 

ــیانەی کــە زالــن. چوارچێــوەی ئــەم ڕژێمــە بورژوازیــەی  ئێســتا و لێکهەڵپێکانــی بــەو ڕەوەنــدە سیاســیی و کۆمەاڵیەتیـ

لەگــەل ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەردا دەچینــە نــاو ســاڵی دووەمــەوە، لــە ئێســتادا بایکۆتــی بەرفراوانــی جەمــاوەری بــۆ ئــەم 
هەڵبژاردنــە پێشــوەختەیە، نوێنەرایەتــی لێدانــی دڵــی ڕاپەڕیــن دەکات و دووانــەی هــاوڕای ڕاپەڕینەکەیــە، ئــەم بایکۆتــە 

ــیایەیە. ــەرکوت و میلیش ــدەڵ و س ــە گەن ــەم ڕژێم ــەرەوەی ئ ــاوەری ڕەتک ــتەوخۆی جەم ــیانەی ڕاس ــردەی سیاسیـ ک

حزبــە بــورژوا قەومــی و ئیســامیە فەرمانــڕەوا و ئۆپۆزیســیۆنەکانی هەرێمــی کوردســتانیش هاوبەشــی ڕژێمــی عێــڕاق و 
ــە و  ــان لەگــەڵ ڕاپەڕینەکەدای ــکار و زەحمەتکێــش و ئازادیخوازانــی هەرێمەکــە دڵی ــاوەری کرێ ــەاڵم جەم سیاســەتەکانین، ب

ــەم حزبانــە. ــت ئ ــان دەبینــەوە لەدەس ــی ڕزگاریخوازانــەی خۆی ــتی خەبات ــە وەک پاڵپش ســەرکەوتنی ئــەم ڕاپەڕین

لــە ســاڵی دووەمــی ڕاپەڕینــدا، هێــزە شۆڕشــگێڕەکان پێویســتیان بــە هەڵێنجانــی وانــە و ئەزموونــە بــۆ زاڵبــوون بەســەر خاڵــە 
الوازەکانیــدا، بەتایبــەت لــەڕووی ڕێکخراوەیــی و سیاســیەوە کــە خــۆی لــە ڕێکخــراو نەبوونــی ســەربەخۆیانەی پڕۆلیتاریــای 
شۆڕشــگێڕدا دەبینێتــەوە. ئــەم هێزانــە پێویســتیان بــە پڕکردنــەوەی ئــەو کەموکوڕیەیــە تــا بتوانــن خۆیــان ڕێکخــراو بکــەن 
لــە شــۆرا و ســەندیکا و ڕێکخــراوە جەماوەریــە جۆراوجــۆرەکان و لــە ئۆرگانەکانــی خەباتیانــدا، بــە ئاســۆیەکی سیاســی 
ڕزگاریخوازانــە و بــە بەرنامەیەکــی سۆشیالیســتیەوە. ئەمــە و لەمیانــەی ئەزموونــی ڕاپەڕینــەوە ئــەوەش بۆتــە شــتێکی 
بەڵگەنەویســت کــە هــەر کــەس خوازیــاری بەســەرکەوتن گەیاندنــی ئــەم ڕاپەڕینــە بێــت، پێویســتە خۆشــباوەڕیەکانی بــورژوازی 
فڕێبداتــەالوە لــە ناحزبــی بــوون و ناڕێکخراوبــوون و ناتیــۆری بــوون و "نیشــتیمانپەروەری" بــورژوازی و پشتبەســتن بــە 

گۆڕانــکاری لــەدەرەوە لەڕێگــەی فشــاری دەوڵەتــە بورژواکانــی ڕۆژئــاوا و دەوڵەتانــی ناوچەکــەوە.

ــەم خەباتــە  ــژەش ب ــوو خەباتــی کــردوە و درێ ــاوەری ڕاپەڕی ــڕاق( شانبەشــانی جەم ــە عێ ــی کۆمۆنیســتی ل )ڕێکخــراوی بەدیل
دەدات بــۆ زالبــوون بەســەر کەموکوڕیەکانــی ڕاپەڕیــن و لەپێنــاو بەدیهێنانــی ئامانجەکانــی ڕاپەڕینــدا. باشــترین وەفاداریــش 
بــۆ ڕاپەڕیــن و قوربانیانــی لــە خەباتکارانــی شۆڕشــگێڕ بەردەوامیدانــە بــە خەبــات و کاری ماندوونەناســانە بــۆ بەردەوامیــدان 

بــەم کاروانــە ڕزگاریخوازانەیــەی ڕاپەڕیــن بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجــە شۆڕشــگێڕ و خواســتە ڕەواکانــی.

بژی ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر

بژی سۆشیالیزم

هەموو دەسەاڵت بۆ جەماوەری ڕاپەڕیوو

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق
٢٩- ئەیلولی- ٢٠٢١

ــان لــە  ــە کۆمەڵــگای پیاوســاالریی ســەرکوتگەردا، ژن ل
چوارچێــوەی ئایینــدا دەپێچرێنــەوە، وە بــە پاســاوی 
دەخرێنــەوە  دوور  کۆمەڵــگا  لــە  شــەرەف"  و  "پاکــی 
ویســتەکانی  و  چارەنــووس  لەســەر  بڕیــار  مافــی  و 

دەکرێــت. زەوت  لــێ  خۆیانیــان 

گوێڕایەڵــی  ئامرازێکــی  ژن  کۆمەڵگایانــەدا  لــەم 
ــەواوی  ــش وەک پاســەوان دەســەاڵتی ت ــە ئەوی ــاوە ک پی
بەســەریاندا هەیــە. ئــەم دەســەاڵتە لەســەر بنەمــای پلــە 

دوویــی ژن دامــەزراوە کــە وەک زەعیفــە و نەفــام ســەیری 
دەکات و بەپێــی وەهمــی ئایینــی ســزا یــان پاداشــتی 
بــۆ دیاریــدەکات، وە لەســەر هــەر جــۆرە الدانێــک لــەو 

ــزا دەدرێــت. چوارچێوەیــە س

چەندیــن  مــاوەی  لــە  سیاســی  ئیســامی  دەســەاڵتی 
قۆناغــی مێژووییــدا و بەشــێوازی جۆراوجــۆر هەوڵیــداوە 
و  بــکات  پەیــڕەو  ژنــان  چەوســاندنەوەی  سیاســەتی 
ڕێــی  لــە  بــکات،  ئاگاییــان  نەهێشــتنی  لەســەر  کار 
لەقاڵــب  دەروونیانــەوە.  و  فیکــری  چەواشــەکردنی 
ئەرکەکانــی  و  ناومــاڵ  کاری  لــە  ژنــان  ڕۆڵــی  دانــی 
دایکایەتــی کردونــی بــە ئامرازێــک بــە دەســت کۆمەڵــگای 
جــۆرە  بــەم  خۆیــان.  ئاگایــی  بەبــێ  ســاالرەوە  پیــاو 
کۆنتــرۆڵ کردنــی کچــان ئاســانە، و هــەچ ناڕەزایەتیــەک 
دەرببــڕن توشــی ســزا دەبــن، و دەقــی قورئانــی وەک 
"پیــاوان بااڵدەســتن بەســەر ژنانــدا" – "الرجــال قوامــون 
هەروەهــا  بەڵگــە.  وەک  دەهێنرێتــەوە  النســاء(  علــى 
ژنــان تووشــی دوور خســتنەوە و جیــاکاری و پەراوێــز 
خســتن دەبــن بــە مەبەســتی بەرهەمهێنانــەوەی جــۆری 
کۆمەاڵیەتــی، بــە بــێ بەشــداری ئــەو لــە بوارەکانــی 

ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی و هیــچ 
هەڵبژاردەیەکیــان لەبەردەمــدا نیــە جگــە لــە مــل کــەچ 
بــوون بــە پیــاوەکان چ بــرا بێــت یــان بــاوک یــان مێــرد..

هــەر لــە منداڵیــەوە لــە کاتــی لەدایکبوونــدا کاتێــک 
کــە کچــان لــە توانایـیـــیە جەســتەیی و زیهنیەکانیانــدا 
گــوێ  پشــت  کچــەکان  کــوڕەکان،  لەگــەڵ  یەکســانن 
دەخرێــن و بــەردەوام بــە پێــی ســنوور و قەدەغەکاریــە 
پاتریارکیـــیەکان، کار لەســەر لەقاڵــب دانیــان دەکرێــت 
ــیەی  ــە کۆمەاڵیەتیـ ــەو ڕۆڵ ــۆ ئ ــن ب ــادە دەکرێ ــە ئام وات
بۆیــان دانــراوە، و بــەم شــێوەیە کۆمەڵــگای پیاوســاالری 
ژنــان  زنجیرکردنــی  و  خنکانــدن  بــە  هەڵدەســتێت 
بــە  دەیانــکات  وە  جۆراوجــۆر  بەنــدی  و  کــۆت  بــە 
کۆیلــە بەدەســتی دەســەاڵتی باوکســاالرەوە. هــەروەک 
فەیلەســوفی فەرەنســی ســیمۆن دی بوڤــوار دەڵێــت "ئێمــە 
وەک کــچ و کــوڕ لەدایــک نابیــن بەڵکــو کۆمەڵــگا وامــان 

لــێ دەکات".

ئایینەکانــەوە،  هاتنــی  ســەرەتای  لــە  هــەر  ئێمــە 
ژنــان  کۆنترۆڵــی  کردنــی  یاســایی  بــە  و  یاســادانان 

کــە  ئایینیەکانــەوە  تێکســتە  ڕێگــەی  لــە  دەبینیــن، 
ژن و پیــاو جیــا دەکاتــەوە. تەنانــەت لــە ڕێوڕەســمە 
ئایینیەکانیشــدا ئــەم جیاکاریــە ڕەنــگ دەداتــەوە کــە 
بــە ئاشــکرا فۆکــوس دەخاتــە ســەر ژنــان. داســەپاندنی 
ــان و  ــی گری ــا ئەرک ــەریاندا، هەروەه ــی ڕەش بەس بەرگ
شــین و الوانــەوە گوزارشــتە لــە وێنــەی ژنانێکــی مــل 

کــەچ کــە ڕازیــن بــە چارەنووســی حەتمــی خۆیــان.

و  کۆیلــە  بــە  کردنیــان  و  ژنــان  چەوســاندنەوەی 
گــەورەکان  تاوانــە  لــە  یەکێکــە  پیــاو  خزمەتــکاری 
کــە ڕێگــرە لــە بــەردەم بەرەوپێشــچوونی کۆمەڵــگاکان 
و گەیشــتنیان بــە دۆخــی هاوســەنگی مرۆڤــەکان. بــە 
کۆمەڵــگا  سیاســیەوە،  و  ئایینــی  دەســەاڵتی  بۆنــەی 
لــە چوارچێــوەی کۆنەپەرســتیدا دەمێنێتــەوە و بــواری 

نادرێــت. پــێ  بەرەوپێشــچوونی 

ئــەو ڕاســتیە بنەڕەتیــەی کــە نابێــت لەیــادی بکەیــن 
ئەوەیــە کــە ئــەم بارودۆخــە تراژیدیــەی ژن لــە ئاکامــی 
ئــەم بیرۆکانەوەیــە لەالیــەن دەســەاڵتی  پتەوکردنــی 
بۆرژوازیــەوە، کــە هــەوڵ دەدات کێشــەکە لــە چوارچێــوەی 
تایبەتمەنــدی کولتوریــدا بهێڵێتــەوە دوور لــە کارکــردی 
ئابــووری و ئــەو کێشمەكێشــانەی دروســتی دەکات، بــە 
خــۆی  کۆنترۆڵــی  و  دەســەاڵت  زیادکردنــی  مەبەســتی 
بەســەر کۆمەڵــگادا بــۆ بەدەســتهێنانی زیاتریــن قازانــج 
زەمانــی  لــە  هەژارکــراوەکان  چینــە  حیســابی  لەســەر 

ئیســامی سیاســیدا.

)وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە بۆ کوردی- 
شیرین عەبدولا(

ئەسیل رەماح
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ــە کوردســتان بەردەوامــە،  ــاڕازی ل ــاوەری ن ــان و جەم ــۆ ڕۆژی پێنجــەم لەســەریەک، خۆپیشــاندانەکانی قوتابی ب
هاوکاتیــش پەالمــاردان و ســەرکوت و دەســتگیرکردنیان لەالیــەن دەســەاڵتدارانەوە بەردەوامــە. لــە ئەنجامــی 
ــی.  ــی سیاس ــدکاران و چاالکوانان ــک برینــدار هەیــە لەنــاو خوێن ــو ئێســتا، کۆمەڵێ ــەدا، تاک ئــەو پەالماردانان
هەروەهــا کۆمەڵێکیــش دەســتگیرکراون لەالیــەن هێــزە داپلۆســینەرەکانی ئاسایشــی ســەر بــە دەســەاڵتی میلیشــیای 
هــەردوو حزبــی دەســاڵتدار، )یەکێتــی( و )پارتــی( لــە ســلێمانی و هەولێــر و چەنــد شــار و شــارۆچکەیەکی تــری 
کوردســتان. پێبەپێــی ئــەو ڕوداوانــەش جەمــاوەری نــاڕازی مۆڵگــە و بــارەگای حزبــە دەســەاڵتدارەکانیان لــە 

هــەردوو شــاری )ســەید ســادق( و )پیرەمەگــرون( ســوتاندوە.

ئەمــە یەکــەم جــار نیــە کــە هێزەکانــی ئاسایشــی ســەر بــەم دوو حزبــەی دەســەاڵت دەســت بــۆ ئــەو تاوانــە 
قێزەونانــە دەبــەن بەرامبــەر بــە خۆپیشــاندەران، ئەوەتــا هــەر لــە )٢٠١١( و لەگــەڵ ســەرهەڵدانی هــەر 
بزوتنەوەیەکــی ناڕەزایەتــی و شــەپۆلێکی شۆڕشــگێرانەی جەماوەریــدا، وە بەدرێژایــی ئــەو هەمــوو ســاڵە دەیــان 

لــە خۆپیشــاندەرانیان کوشــتووە و هەزارانیــان لــێ برینــدار کــردوون و ســەدانیان لــێ دەســتگیر کــردوون.

ئــەم دەســەاڵتە، تاکــو ئێســتا، نــەک تەنیــا نەهاتــووە بــەدەم هیــچ خواســتێکی جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێــش 
و فەرمانبــەر و خوێنــدکار و الواون و بێکارانــەوە، بەڵکــو بــە پێجەوانــەوە جــار لــەدوای جــار ئەنــدازەی ســەرکوت 
و داپڵۆســینیانی زیاتــر کــردووە و هــەژاری و پەراوێزخســتنی زیاتــری بەســەر جەمــاوەری بێبەشــدا ســەپاندوە، 
وە بارگرانــی زۆری خســتۆتە ســەریان لەڕێــی داســەپاندنی جۆرەهــا بــاج و بەرزکردنــەوەی نرخــی ســوتەمەنی، 
ئەمــەش بەقازانجــی کەســانی نــاو دەســەاڵت کــە بازرگانــی پێوەدەکــەن، ئەمــە و سوتەمەنیـــیەکانیشیان لــە 
لیســتی بەشــەخۆراک البــردووە، وە موچــەی کرێــکاران و فەرمانبەرانیــان بــۆ چەندیــن مانــگ ڕاگرتــووە، هەمــوو 
ئــەو کارانەشــیان لــە کەشــوهەوای جۆرێــک لــە گەندەڵیــدا ئەنجامــداوە کــە نەفەســی لــە جەمــاوەر بڕیــوە و لــە 
ــد بوونــی کەمایەتیەکــی کــەم لەســەر حیســابی  ــۆ هەرچــی زیاتــر دەوڵەمەن ــووە ب هەمانکاتیشــدا یارمەتیــدەر ب

بەشــی هــەرە زۆری جەمــاوەر.

کچــان و کوڕانــی خوێنــدکاری ناڕازیــی زانکــۆ و پەیمانــگاکان، ســەر بــە خێزانــە کرێــکار  و زەحمەتکێــش و 
کــەم دەرامەدەکانــن. ئــەوان بێبەشــن لــە دەرماڵــە و ئاســانکاریەکانی خوێنــدن، هەروەهــا خوێندکارانــی بەشــە 
ناوخۆیەکانیــش بێبەشــن لــە پشــتگیری دارایــی و لــە دۆخێکــی کولەمەرگیــدا ژیــان بەســەر دەبــەن، بــێ ئــاو، بــێ 

ــان. ــۆ ژی ــە ســادەترین خزمەتگوزاریــە ســەرەتاییەکانی پێویســت ب ــا و بێبــەش ل کارەب

جێــگای ئاماژەیــە دەســەاڵتدارنی هەرێــم بەناچــاری ملیانــداوە بــە هەندێــک لــە خواســتەکانی خوێندکارانــی 
نــاڕازی، ئەویــش لەڕێــی هەندێــک زمانلوســی و بەڵێنــی ئاڵــووااڵ و بــۆش کــە گوایــە بڕێــک پارەیــان بــۆ وەزارەتــی 

خوێندنــی بــااڵ تەرخانکــردوە بــۆ ئــەو مەبەســتە.

دەبــێ دەســەاڵتدارانی کوردســتان دەســتهەڵگرن لــە پێشــێلکردنی ئازادیـــیەکان و ڕوبەڕوبوونــەوەی جەمــاوەری 
نــاڕازی لەڕێــی بەکارهێنانــی توندوتیــژی و گازی فرمێســک ڕێــژ و گولـــلە وەیــا دەســتگیرکردنیان، هەروەهــا دەبــێ 
هەمــوو گیــراوەکان دەســبەجێ ئــازاد بکرێــن، درۆ و بوختــان هەڵبەســتنی پڕوپــوچ دەرهــەق بــە خۆپیشــاندەران 
ــەر  ــژی بەرامب ــە توندوتی ــن ک ــی بکرێ ــێ دادگای ــە دەب ــن. ئەوان ــی واز لێبێن ــۆ دادگای کارتۆن ــان ب و ڕەوانەکردنی

خۆپیشــاندەران ئەنجــام دەدەن نــەک بــە پێچەوانــەوە.

ئێمــە لــە )ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــڕاق( لــە کاتێکــدا زۆر بەتونــدی ســەرکۆنەی ئــەم کــردەوە 
نــاڕازی،   جەمــاوەری  و  خوێنــدکاران  دژی  دەکەیــن  کوردســتان  هەرێمــی  دەســەاڵتدارانی  ســەرکوتگەرانەیەی 
لەهەمــان کاتیشــدا هاوپشــتی خۆمــان بــۆ خوێنــدکاران و جەمــاوەری نــاڕازی ڕادەگەێنیــن و شــان بەشــانی ئــەوان 
خەبــات دەکەیــن بــۆ هێنانــەدی داخوازیەکانیــان و داســەپاندنی پاشەکشــە بەســەر دەســەاڵتدارانی فەرمانــڕەوای 

کوردســتاندا.

داوا لــە چینــی کرێــکار و جەمــاوەری بێبــەش و الوانــی شۆڕشــگێر و ژنانــی ئازادیخــواز و هەمــوو سۆشیالیســتەکان 
و کۆمۆنیســتەکان و ئازادیخوازانــی عێــڕاق دەکەیــن کــە پشــتگیری خوێنــدکاران و جەمــاوەری نــاڕازی بــن لــە 
کوردســتان. داوایــان لێدەکەیــن هەســتن بەڕێکخســتنی خۆپیشــاندان بــۆ پاڵپشــتی ئــەم بزوتنەوەیــە و فشــار 
ــی دەســتبەجێی خواســتەکانی  ــۆ بەردانــی گیرکــراوەکان و جێبەجــێ کردن ــم ب خســتنە ســەر دەســەاڵتدارانی هەرێ

خوێنــدکاران.

هەروەهــا داوا لــە هەمــوو ڕێکخــراوە سوشیالیســت و ئازادیخوازەکانــی خوێنــدکاران و هەمــوو بەرگریکارانــی 
مافەکانــی خوێنــدکاران لەسەراســەری جیهــان دەکەیــن کــە پشــتگیری خوێندکارانــی کوردســتان بــن بــۆ وەســتاندنی 
ئــەم هێرشــە ســەرکوتگەرایانەی دەســەاڵتدارانی هەرێمەکــە بــەدژی جەمــاوەری نــاڕازی لــە پێنــاو هێنانــەدی 

خواســتەکانی خوێنــدکاران.

حکومەتی هەرێم دەبێ:

دەستبەجێ هەموو گیراوەکان بەربدات	 

دەرماڵە و شایستە دارایـیەکانی خوێندکاران بەتەواوی دابین بکات	 

پابەند بێت بە گەشەپێدان و پتەوکردنی کەرتی گشتی خوێندن بەخۆڕایی بۆ هەموان	 

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٢٥  ی نۆڤەمبر – تشرینی دووەمی  ٢٠٢١

نوقمبوونــی بەلەمێکــی چووپــی بــە )٣٤( سەرنشــینی پەنابــەرەوە کــە لەنێویانــدا ١٥ 
یــان دانیشــتووی کوردســتانن، لــە ئاوەکانــی دەریــای مانــش و کانالــی ئینگلیزیــدا، 

خنکانــی ) ٣١( کــەس لێیــان، کارەســاتێکی  تــرە لــە ڕێــگای کــۆچ و پەنابەریــدا.

دەوڵەتانــی یەکێتــی ئەوروپــا بــە تەلەبەندکردنــی ســنورەکانیان بــە هــەزاران 
کیلۆمەتــر، بــە دامەزراندنــی ڕێکخــراوەی فرۆنتێکــس بــۆ چاودێــری ســنورەکانی 
هــەزار کەســی خــاوەن  گــەورەی )١٠(  ئۆرگانێکــی  بۆتــە  کــە  دەرەوەی ئەوروپــا 
تەکنۆلۆژیــای وردی  چاودێــری، خــاوەن لەشــکر و پاپــۆڕ و کۆپتــە رو بودجــەی 
(١٠( ملیــارد ئیرۆیــی، دەیانەوێــت بــەم ڕێگەیــە  بــەر بــە ڕووهێنانــی کۆچبــەران و 

پەنابــەران  بگــرن.

بــە  گەیشــتن   بــۆ  لــە هەوڵدانیانــدا  کــەس   )١٣٠٠( تائێســتا  ســاڵدا   لــەم  
ئیتالیــا  لــە دەریــادا خنــکاون. ئەمــە ڕاســتەوخۆ  بــە هــۆکاری بەســتنی ڕێگاکانــی 
ــە  ڕێگایەکــی پــڕ مەترســیان   ــەو کەســانە  بۆی ــووە. ئ ــەری ب تــری کــۆچ  و پەناب
گرتۆتــە بەر،چونکــە تەنهــا  بــژاردە یــەک  بــۆ ڕزگاربوونیــان بــووە.  مەرگــی ئــەم 
پەنابەرانــە، ئاکامــی ئــەم سیاســەتەی دەوڵەتانــی یەکێتــی ئەوروپایــە.  بێگومــان 
ئەگــەر بــە هانــاوە چوونــی ڕێکخــراوە  ئینســانیەکانەوە  نەبوایــە، ژمــارە کــە زۆرتــر 
ــی  ــی حەتم ــە مەرگ ــەس ل ــاڵدا،)٨٠٠٠( ک ــی ئەمس ــە دەمانگ ــا ل ــا.  تەنه هەڵدەکش

ــراون. ڕزگارک

ئــەوەی لەســنوری نێــوان کالــێ - دۆڤــەر لــە ئاوەکانــی کانالــی ئینگلیــزی ڕوویــدا، 
چاوەڕوانکراوبــوو. ڕەخنــەی حکومەتــەکان  فەرەنســا و بەریتانیــا لــە یەکتــری و 

شــکاندنەوەی بەســەر چەنــد بانــدی قاچاخچیــدا،  هــەر ڕاســتی  ناشــارێتەوە، 
بەڵکــە  بــازاڕی بانــدە قاچاخییــەکان گەرمتــر دەکات و تێچــووی  کــۆچ  گرانتــرو 
و پەنابــەران  ناچــار  بــە  ڕێــگای پــڕ مەترســی  ملبــدەن  وقیروســیا لــە ژیانــی 

خۆیــان بکــەن،

ڕژێمــە دکتاتۆرەکانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و لــە نێویانــدا  عێــراق و حکومەتــی 
هەرێمــی کوردســتانی عێــراق، بــە ســەرکوتی ناڕەزایەتیــەکان، زیندانــی و تیــرۆرو 
خنکاندنــی ئازادیخــوازان، گەندەڵــی و داســەپاندنی بێــکاری و هــەژاری و   دەرگای 
ژیانێکــی ئاســایی لەبــەردەم الوان وگەنجــان دا داخســتووە. ســەرەڕای ئەمانــەش 
تونــدو تیژیــی و کۆنەپەرســتی ئیســامی سیاســی ژیانــی  لــە تــەواوی کۆمەڵــگا 

نائــارام کــردووە.

دەوڵەتــی ئیمپریالیســتی ئەمەریــکاو هاوپەیمانــە ئەوروپییەکانیشــی بــۆ دابینکردنی 
بەرژەوەندییەکانیــان لــە پشــتیوانی ئــەم دەســەاڵتە دیکتاتۆرانــە درێغــی ناکــەن و 
لــە هەلگیرســاندنی شــەڕ و کوشــتارو کاولــکاری دا بەشــدارن و ئەمانــە هــۆکاری 

ئاوارەیــی و کۆچــڕەو و شــەپۆلی پەنابەریــن.

بــە  دەکات،  ســەرکوتگەرەکان  دەســەاڵتە  پشــتیوانی  کــە  ئەوروپــا  یەکێتــی 
جۆرێــک بــە شــدارە لــە هۆکارەکانــی ئاوارەیــی. وە ئەرکیەتــی النــی کــەم  لــە 
قونســلیەو  و  یەکگرتــوەکان   نەتــەوە  پەنابــەری  کاروبــاری  ئۆفیســەکانی 

بەرگرتن بە مەرگی کۆچبەران و پەنابەران، دابینکردنی 
ڕێگای سەالمەت و ئاسانکردنی دەروازەی کۆچکردنیانە

پەنابەرانــە  ئــەم  دەوڵەتیــەکان  نێــو  پەیماننامــە  بەپێــی  و  نوێنەرایەتیەکانیــان 
وەربگرێــت و ناچــار  بــە ریســککردن بەژیــان خۆیــان و منــاڵ و هاوســەرەکانیان نەکــەن.

ئــەو  وکەســوکاری  خێــزان  تــەواوی  بــۆ  خۆمــان  هاوخەمــی  و  سەرەخۆشــی  ئێمــە 
دەردەبڕیــن. گیانلەدەســتچوانە 

کارەســاتێکی گــەورەی ئینســانی یــە و پێویســتە بــەر بــە دوبارەبونــەوەی بگیرێــت. بــۆ 
کۆتایهێنــان بــەم کارەســاتانە دەبێــت ڕێــگای کــۆچ و پەنابــەری ئاســان و بەردەســت بێــت.

سەنتەری چاودێری له مافەکانی خەڵک لە عیراق و کوردستان

 COPRIK :Centre for Observance of People's Rights in
 Iraq & Kurdistan

مركز رصد حقوق الناس في العراق و كوردستان

٢٦.١١.٢٠٢١

ــار  ــە کەن ــە ناخــی کۆمەڵــدا شــەپۆل دەدات و خــۆی ب توڕەبوونێکی قــووڵ ل
و بەربەســتەکاندا دەدات. خــۆی بەتاشــەبەردەکانی دەســەاڵتداراندا دەدات. 
ــراق،  ــی عێ ــە پەرلەمان ــی کوردســتان ل ــی نوێنەران ــەوەی هەڵبژاردن ڕەدکردن
کۆچــوڕەوی الوان، مانگرتــن و خۆپیشــاندانی مامۆســتایانی وانەبێــژ، پاشــان 
تەقینــەوەی گــەورەی خۆپیشــاندانی خوێنــدکاران، ... چەنــد نمونەیەکــی 

ئــەو شــەپۆلەن.

ــیەوە،   ــوار )٣٠( ساڵیـ ــە خ ــان ل ــتان تەمەنی ــی کوردس ــەدا )٦٠(ی خەڵک س
و  ئاســۆ  نــادەن  پەیمانگاکانن. ڕێــگا  و  زانکــۆ  دەرچــووی  زۆربەیــان 
ئاواتەکانیــان لــە نێــو بێــکاری و ســەرگەردانیدا قەتیــس بکرێــت. کۆچــی 

ئــەم الوانــە ڕەدکردنــەوە و نەفرەتــە لــە دەســەاڵت.

خۆپیشــاندانی جەمــاوەری خوێنــدکاران لــە هەفتــەی کۆتایــی مانگــی )١١(ی 
(٢٠٢١(دا، )یەکێتــی( و )پارتــی( بەتــەواوی شــڵەژاند، بەجۆرێــک تامــی لــە 
نێوچــوون بکــەن. هەفتــەی کۆتایــی نۆڤەمبــەر، هەفتــەی گرتــن و زیندانــی 
ــە )٤٠٠( زیندانــی، ڕفاندنــی  ــوو، هەفتــەی زیاتــر ل ــرۆر ب و ســەرکوت و تی

دەیــان کــەس، دەستبەســەراگرتنی مۆبایــل و ئەشــکەنجە و بێڕێــزی بــوو.

کردەوەی هــەردوو حــزب لــە بەرامبــەر خۆپیشــاندەران، کۆپــی یەکتــر بــوون. 
ئــەوەی  بەکارهێنانــی  و  کەســایەتی  تیــرۆری  و  ئەشــکەنجە  و  زیندانــی 
دەکرێــت بەکاریبهێنــن بــۆ ســەرکوتی خۆپیشــاندەران و دامرکاندنــەوەی گــڕی 

ناڕەزایەتیـــیەکانیان.

خاڵێکــی درەخشــان لــەو ئەزمونــە شۆڕشــگێڕانەیە، بەشــداری ڕاســتەوخۆی 
هێــزی خوێندکارانــە، بــە کــوڕان و کچانــەوە، بــە پەیمانــگا و زانکۆکانــەوە، 
هەمەڕەنگــی  جەمــاوەری  هەســتانێکی  کوردســتاندا.  سەراســەری  لــە  وە 
خوێنــدکاران بەرامبــەر دەســەاڵتداران کــە لــەو دیــو شوناســی ســتراکتوری 

بــە  خۆیــان  کۆمەاڵیەتــی  توێژێکــی  وەک  ئەمــان  دەســەاڵتەوە،  کۆنەپەرســتی 
کــرد. لــە دوورگەیەکــی هۆشیاری پێناســە  شوناســی ســەربەخۆیان 

بێپــەردە،  ســەرکوتی  بــۆ  بــرد  دەســتیان  )پارتــی(،  و  )یەکێتــی(  ڕاســتە 
ــەو  ــەروا ئ ــی ه ــەدان و نەیانتوان ــەاڵم دادی ن ــان، ب ــن، درۆ و بوخت ــااڵوی گرت ش
خوێندکارانە لــە زیندانــدا ڕابگــرن، چونکــە لــە کاردانــەوەی جەمــاوەری گەورەتــر 

دەترســان و ناچــار بــوون مــل بــدەن بــە گفتووگــۆ و بــە هەندێــک داواکاری.

زۆربــەی  لــە  شــکێنرا.  خۆپیشــاندەراندا  لەبەرامبــەر  دەســەاڵت  عینــادی 
دەســەاڵت هیچ  )٢٠٢٠(دا  و   )٢٠١٨( و   )٢٠١٥( و   )٢٠١١( خۆپیشــاندانەکانی 
نەرمیەکــی نەدەنوانــد، تەنهــا شــێوازێک کــە هەیبــوو، ســەرکوت و کوشــتن  و 
خۆگێــل و کــەڕ کــردن، وە بەرزکردنــەوەی پلــەی ســەرکوتگەران بــوو. بەاڵم ئەمجارە 
دەســەاڵتداران هیچ  بــووەوە،  بــەرز  ڕاپەڕیــن  ڕادەی  تــا  بوونەکــە  یاخــی  کــە 
ــانیان  ــون و داوای دانوس ــارۆ دراب ــۆ ڕەدکردنــەوە نەمابــوو، گەم دەریچەیەکیــان ب

کــرد و هاتنەســەر مێــزی گفتووگــۆ. بەمــەش خۆیــان باشــتر ناســاند.

لــە  بــووە  پەیــدا  وشــیار  جەمــاوەری  خەباتــی  زینــدووی  نمونەیەکــی 
کۆمەڵگادا، خەبــات و ژیانــی ئــەم نەوەیــە ناچارە کۆتوبەندەکانی دەســەاڵتدارانی 
حکومــەت تێپەڕێنــێ. ئــەم بزوتنەوەیــە ڕێــگا بــۆ بەهێزبــوون و قەوارەگرتنــی 
پێــدەدا. ورەیــان  و  دەکات  خــۆش  ناڕەزایەتیـــیە جەماوەریـــیە جۆراجــۆرەکان 

ــەر  ــی ســەخت و لەبەرامب ــەوەی خەباتێک ــە  تاقیکردن ــی کوردســتان ل خوێندکاران
ــرد. ــی درەخشــانیان پێشــکەش ک دەســەاڵتیکی ســەرکوتگەردا ئەلگۆیەک

ڕەوت
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ــوان  ــز )ش ــەڵ بەڕێ ــەی ڕەوت لەگ ــی ڕۆژنام چاوپێکەوتن
ــا ــە ئیتالی ــۆ ل ــدکاری زانک ســەدیق( نوســەر و خوێن

ڕۆژنامەی ڕەوت: زۆر ســوپاس کاک شــوان بۆ دەربەســتی 
و بەتەنگــەوە هاتنــت، لــە پێشــدا دەمانەوێــت ســەرنجت 
لــە  پەنابــەران  دوایـــیەی  ئــەم  کێشــەکانی  لەســەر 

ــن؟  ــا بزانی ئەوروپ

دوای  لــە  ڕۆژ  پەنابــەران  بارودۆخــی  ســدیق:  شــوان 
ڕۆژتــر خراپتــر دەبــێ، چونکــە دۆسیـــیەی پەنابــەران 
بەســتراوەتەوە بــە بابەتــی سیاســی و ئابــوری، هەر 
گۆڕانگاریەکــی ئابــوری و سیاســی بێتەکایــەوە ڕەوشــی 
پەنابەرانیــش دەگــۆڕێ، ئــەم گۆڕانکاریـــیە ئابــوری و 
سیاسیـــیانەی ئێســتەیش گۆڕانکاریـــیەکی دڵخۆشــکەرنین 
بۆیــە بەزیانــی کۆچبــەران و پەنابەرانیــش شــکاوەتەوە. 
لــە  بەریتانیایــە  دەرچوونــی  پــاش  دۆخــی  ئێســتە، 
ئەوروپــا و ســەرهەڵدانی کۆرۆنــا ڤایــرۆس کاریگــەری 

خراپــی کردۆتــە ســەر ژیانــی پەنابــەران.

ســەرەتا ئەگــەر ســەیری پــاش دەرچوونــی بەریتانیــا 
ئەوروپــا  هەماهەنگــی  و  هاوکاری  لــە  ئــەو  بکەیــن، 
ســەبارەت بــە کۆچبــەران کشــاوەتەوە، چیتــر گــوێ بــە 
داخوازیەکانــی ئەوروپــا نــادات لــە بەتەنگەوەهاتنــی 

ــەم  ــوون ل ــوا ب ــێ هی ــەی  ب ــەو پەنابەران ــەران. ئ پەناب
واڵتانــەی دیکــەی ئەوروپــا هەوڵــی گەیشــتنی بەریتانیــا 

دەدەن لەوێــش چارەنووســیان نادیــارە.

ئــەو  هاتووچۆکردنــی  ئێســتادا  لــە  دیکــە  بابەتێکــی 
وەرگرتــووە،  قبوڵیشــیان  وەاڵمــی  کــە  کۆچبەرانەیــە 
و  ئەوروپــا  هاتوچــۆی  ناتوانــن  ڤیــزا  بەبــێ  بــەاڵم 
ــا  ــاش کۆرۆن ــە دۆخــی پ ــەبارەت ب ــەن. س ــا بک بەریتانی
بەداخــەوە ئێســتە وەکــو پێویســت هاوکاری کۆچبــەران و 
پەنابــەران ناکــرێ سیســتەمی مامەڵەکــردن و کاروبــاری 
پەنابــەران سســت بــووە و بەخــاوی بەڕێوەدەچــێ بــۆ 
نموونــە لــە ئیتاڵیــا زۆر پەنابــەر هەیــە لــە چاوەڕوانــی 
دوا  مامەڵەکانیــان  یــان  کۆچــن  فەرمانگــەی  وەاڵمــی 
بــەهۆی  ئەوەیــە  دەوڵەتیــش  بیانــووی  دەکــەوێ، 
بەداخەوەیــش  لەســەرە.  زۆریــان  فشــاری  کۆرۆنــاوە 
سیاســەتی ئێســتەی واڵتانــی ڕۆژئــاواش هــەر ئەوەیــە، 
لــە  بگەڕێنــەوە  و  بێزاربــن  پەنابــەران  ئــەوەی  بــۆ 
دیکەیــش  خاڵێکــی  دەیانهێڵنــەوە،  چاوەڕوانیــدا 
تێڕوانینــی ڕۆژئاواییەکانــە بــۆ پەنابــەران و کۆچبــەران 
و بێگانــە، کــە ئێســتا گــۆڕاوە و زیاتــر ڕەهەندێکــی 

وەرگرتــووە! ســەرمایەداریانەی  و  ئابــوری 

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ســەرنجی خەڵکــی ئیتاڵیــا لەســەر 
کێشــەی پەنابەرانــی عێراقــی چۆنــە؟

خەڵکانــی  هاوســۆزی  ئیتاڵییــەکان  ســدیق:  شــوان 
مافخــوراو، پەراوێزخــراو، و بــێ دەوڵەتــن. خەڵکــی 
ئیتاڵیــا زوو کۆمەڵگــەی کۆچبــەر دەناســنەوە و ڕێزیــان 
خەڵکــی  کــە  تێدەگــەن  لــەوە  ئیتاڵیــەکان  دەگــرن. 
عێراقــی جەنــگ و ملمانێــی سیاســی و تیــرۆر پاڵــی 
پێوەنــاون کــۆچ بکــەن. دیدگایەکــی ڕوون و زانیــاری 
بەگشــتی  هەیــە.  کــورد  پرســی  لەســەر  باشــیان 
ئیتاڵیــەکان هاوســۆزی ئــەو گەالنــەن کــە بــێ دەوڵەتــن، 
ئازادیـــیە  و  ژنــان  پرســەکانی  پشــتیوانی  هەروەها 

دەکــەن. کۆمەاڵیەتیەکانیــش 

الیەنــە  هەڵوێســتی  و  ســیمپاتی  ڕەوت:  ڕۆژنامــەی 
هەڵدەســەنگێنی؟ چــۆن  ئیتالیـــیەکان 

شــوان ســدیق: ئەمــڕۆ دۆخەکــە بــەراورد بــە ڕابــردوو 
زۆر  ڕاسیســتەکان  و  نەتەوەپەرســتی  گــۆڕاوە،  زۆر 
خــراپ  گەشــەیانکردوە، هەڵبــەت ئــەم گەشــە کردنەیــش 
بەشــێکی لەســەر پشــتی کۆچبــەر و بێگانەکانــە، ئــەوان 

بــەردەوام ڕووە ناشــرین و کارەخراپەکانــی پەنابــەر 
ــر  ــارەی خــۆی گەورەت ــە قەب ــەکان ل ــەر و بێگان و کۆچب
دەکــەن و دەیکەنــە بابەتێکــی گشــتی و ڕای شــەقامی 
باشــەکانی  نموونــە  نایــەن  بــەاڵم  دەجووڵێنــن،  پــێ 
ڕەفتــار و کــردەوەی کۆچبــەرەکان بخەنــە ڕوو. ســەرەڕای 
گەشــە و پێشــکەوتنی الیەنــە بەرهەڵستکاریـــیەکانی دژ 
ــی  ــە خەڵک ــک ل ــە و زۆرێ ــی دیک ــەران، الیەن ــە پەناب ب
ئیتاڵــی هاوســۆزی پەنابەرانــن، ئــەوەی لــەم نێوەندایــە 
بــە بۆچوونــی مــن پەنابــەران و کۆچبــەران خۆیانــن 
دەبــێ ئــەوان ڕوویەکــی شارســتانیان هەبــێ، ڕێــز لــە 

هاونیشــتمانی ئیتاڵــی و یاســاکان بگــرن.

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ئایــا بــە بۆچوونــی تــۆ دەتوانرێــت 
کۆتایــی بــە هۆکارەکانــی پەنابــەری بهێنرێــت؟

شــوان ســدیق: دەکــرێ کۆتایــی بــە پەنابــەری بهێنــرێ 
بــەاڵم کــەی و چــۆن؟ ئەمــە بــۆ واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت و کۆمەڵگــەی ئێمــە ئاســان نیــە. لــە واڵتــی 
ئێمــە کێشــەی سیاســی و ئــازادی هەیــە. ئەمــڕۆ هێزێکــی 

نادیموکراســی و نامەدەنــی حوکــم دەکات، بــڕوای بــە 
گۆڕانــکاری نیـــیە، لەگــەڵ ســەروەری یاســا و بنەماکەنــی 
ئــازادی  ناشــیانەوێت. هەروەهــا  و  مرۆڤدانیــن  مافــی 
بــە  پەنابەریـــیە.  دیکــەی  هۆکارێکــی  کۆمەاڵیەتیــش 
سیاســیش  ئــازادی  کێشــەی  ئەگــەر  مــن  بۆچوونــی 
چارەســەر بکــرێ هەرگیــز کێشــەی ئازادیــی کۆمەاڵیەتــی 
چارەســەر ناکــرێ، ڕیشــەی کێشــەکانیش گرێــدراون بــە 
نۆرمــە ئایینیــەکان و ئــەو گۆڕانکاریــە نوێـــیانەی ڕۆژ 
بــە ڕۆژ دەچنــە نێــو کۆمەڵگــە و لێــرەدا جیهانگیریــش 
لــەم ســەری دونیــا  مــرۆڤ  یارمەتیــدەرە و وایکــردوە 
بــۆ ئــەو ســەر بەچاوێــک ســەیری بــکا و زوو ڕووداو 
لــە  ئەگــەر  کەواتــە  دەگات.  پــێ  گۆڕانکاریەکانــی  و 
هۆکاری هاتنــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی ناویــن بەتایبەتــی 
زۆری  بەشــێکی  وردببینــەوە،  "موســوڵمان"  کۆمەڵگــەی 

هۆکارەکانــی کۆچکردنیــان ئــازادی کۆمەاڵیەتیـــیە.

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ئایــا شــتێکی تایبەتیــت هەیــە بــۆ 
ئــەو پەنابەرانــەی ئــەم ســااڵنەی دوایــی بەتایبــەت ئــەو 

کەســانەی ئێســتا لــە ڕێــگا و لــە کەمپەکانــن؟

لــە  ســوود  گرنگــە،  پەنابــەران  بــۆ  ســدیق:  شــوان   
ــان  ــرن پاش ــان وەربگ ــش خۆی ــی پێ ــی کۆچبەران ئەزموون
خۆیــان لەگــەڵ کۆمەڵگــەی ڕۆژئاوایــی بگونجێــن، دەبــێ 
ئــەوان دەرفەتــەکان بقۆزنــەوە؛ خۆیــان فێــری زمــان 
بکــەن و ڕێــز لــە یاســا و ئازادیەکانــی دیکــە بگــرن.

کۆچبــەران،  بــۆ  گرنگــە  کــە  دیکــە  خاڵێکــی 
دوورکەوتنەوەیانــە لــەو خەیــاڵ و خــەون بینینــە بــە 
گەڕانــەوە بــۆ واڵتــی خۆیــان، مــن ناڵێــم کوردســتان 
لەیــاد بکــەن، کەســمان ناتوانیــن ئــەو کارە بکەیــن، 
بــەاڵم مــادەم مــرۆڤ ژیانــی دوورە واڵتیــی )مەنفــای( 
هەڵبــژارد دەبــێ بــۆ ئێــرە و لێــرە بــژی، نــەک بــەردەوام 
هەر خەیاڵــی لــە الی ڕابــردوو بێــت، تاکــی کۆچبــەر 
هەر لــە خەیاڵــدا بــژی خــۆی بەکۆمەڵێــک شــتی بچــووک 
ســەرقاڵ بــکات، کاتــێ بەئــاگا دێ ســەیر دەکات چەنــد 
ــدووە  ــرە خــۆی نەگونجان ــە کەچــی لێ ــە مەنفای ســاڵە ل
و جێگیــر نەبــووە، پاشــەڕۆژ تووشــی کێشــەی جۆراوجــۆر 

دەبــێ ئــەوکات دەرچــوون لێــی قــورس دەبــێ بــۆی.

-.-.-.-

شــوان ســدیق لەدایکبــووی )١٩٨٢(ی شــاری هەڵەبجەیــە،  
ــەی  ــەڵ خێزانەک ــەو شــارە لەگ ــی ئ پــاش کیمابارانکردن
ڕوو دەکەنــە واڵتــی ئێــران دواتــر لــە کاتــی گەڕانەوەیان 
بــۆ عێــراق، بــەر شــااڵوی ئەنفــال دەکــەون، لــەدوای 
پرۆســەی ئەنفالــەوە لــە کەمپەکانــی دەشــتی هەولێــر 
بــواری  لــە  کارکردنــی  مێــژووی  دەکرێــن.  نیشــتەجێ 
مێدیــا بــۆ ســەرەتای ســااڵنی )٢٠٠٥( دەگەڕێتــەوە، لــە 
چەندیــن مێدیــای کــوردی و بیانیــدا وەکــو پەیامنێــر 
ــە  ــەبارەت ب ــی س ــردووە. دوو کتێب ــەر کاریک و فۆتۆگراف
شــەڕی داعــش و ســەبارەت بــە ئــازادی کاری میدیــا و 
میدیــاکاران لــە هەرێمــی کوردســتان نووســیوە. شــوان 
ســەدیق لــە ئێســتادا لەئیتالیــا دەژی و قوتابــی زانســتە 

ــی. ــرای ئیتال ــە زانکــۆی کاالب ــە ل سیاســیە کان

هۆکاری جێهێشتنی واڵت لەالیەن گەنجانەوە، وێڕای کێشەی ئازادی و 
سیاسی، نەبوونی ئازادی کۆمەاڵیەتیشە

واڵتانی ڕۆژئاوا پەنابەران لە چاوەڕوانیدا دەهێڵنەوە تا بێزار بن و 
ناچار بن بگەڕێنەوە

بیســت و دوو ســاڵ لەمەوبــەر، لــە )١٧-١٠-١٩٩٩(دا، لــە شــاری 
ســلێمانی، گەڕەکــی تــوی مەلیــک، هاوڕێــی کۆمۆنیســت و تێکۆشــەر 
کــە  ماڵــەدا  ئــەو  لەبــەردەم  ســەرلەئێوارە  فــەرەج(  )فەرهــاد 
کرێچــی بــوو تیایــدا، تــرۆر دەکرێــت، لەالیــەن ترۆریســتانی ســەر 
ــاوکاری  ــە ه ــڕاق، وە ب ــتانی عێ ــامیەکانی کوردس ــە ئیس ــە گروپ ب
میلیشــیا  هێــزە  چاوپۆشــی  و  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  ڕژێمــی 

کــورد. ناســیونالیزمی  دەســەاڵتدارەکانی 

لــە ڕاپەڕینــی ئــازاری )١٩٩١(ەوە، دەیــەی نەوەتەکانــی ســەدەی 
ــی و  ــی سیاس ــی کۆمەاڵیەت ــێ ڕەوت ــەی کێشمەکێشــی س بیســت، دەی
فکــری جیــاواز بــوو لــە کوردســتانی عێڕاقــدا. هــەردوو ڕەوتــی 
ناســیونالیزمی کــورد و ئیســامی سیاســی؛ چ بــە شــێواز و ئامــڕازی 
تایبــەت بەخۆیــان و چ بــە هــاوکاری و چاوپۆشــین لەیەکتــری 
ــکاران و  ــەی کرێ ــەوەی ئازادیخوازان ــە تێکشــاندنی بزوتن کەوتبوون
ــەردەم داســەپاندنی  زەحمەتکێشــانی کوردســتان وەک بەربەســتی ب

دەســەاڵتیان بەســەر کۆمەڵگــەدا.

ئەمــەش الیــەک خــۆی لــەو هێرشــانەدا دەبینیـــیەوە کــە دەکرانەســەر 
بنکــە و بــارەگای شــۆراکانی گــەڕەک و بنکــە چەکداریەکانــی )ڕەوتــی کۆمۆنیســت(، لەگــەڵ تەنگپێهەڵچنینــی 
ڕێکخــراوە جەماوەریەکانــی وەک )یەکێتــی بێــکاران لــە کوردســتان( و )ڕێکخــراوەی ســەربەخۆی ئافرەتــان( و 
)کۆمەڵــەی ئاوارەکانــی کوردســتان(، هەروەهــا گەمــارۆی )ڕادیــۆی حزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری عێــڕاق( و هەوڵــدان 
بــۆ هێرشکردنەســەر دەفتــەری ڕۆژنامــەی )بۆپێشــەوە(،... لەگەڵیشــیا ڕاوەدوونــان و گرتــن و شــکەنجە و تــرۆری 

ــیەکان. ــراوە سیاس ــوازان و سێکیوالریســتەکان و هەڵســوڕاوانی چــەپ و کۆمۆنیســتی ڕێکخ ئازادیخ

زنجیــرەی ئــەم تــرۆر و تاوانانــە بــە کوشــتنی پۆلێــک لــە هەڵســوڕاوانی سیاســی لەســەرەتای نەوەتەکانــدا دەســتی 
پێکــرد؛ لەنێویانــدا تــرۆری هــاوڕێ )نەزیــر عومــەر. ١٩٩٣( لــە بادینــان، هاوڕێیــان )شــاپور و قابیــل.١٩٩٨( لــە 
ــڕاق.  ــکاری عێ ــی کۆمۆنیســتی کرێ ــی )حزب ــە هاوڕێیان ــج ل ــەرەج.١٩٩٩( و پێن ــاد ف ــرۆری )فەره ــە ت ــر، و ب هەولێ

٢٠٠٠(، ئــەم زنجیــرە لــە ســەرکوت و تــرۆر گەیشــتە چڵەپۆپــەی خــۆی.

وێــڕای ئــەوە، ئەجەنــدای ڕێکخراوەکانــی ئیســامی سیاســی ئــەو کاتــە، داســەپاندنی فاشــیزمێکی بێپەردەبــوو 
بەســەر کۆمەڵگــەی کوردســتاندا، لــە ڕێگــەی تەقاندنــەوەی ئارایشــگاکان، تێزابڕشــتن بەســەر کچانــدا، ســوتاندنی 
ــوو  ــی هەم ــەک لەڕێگــەی دژایەتــی کردن ــە مانای ــەکان و دژایەتــی ڕۆشــنبیرانی ئازادیخــواز و ســێکیوالر. ب کتێبخان

ڕوخســارێکی مەدەنــی و ســەردەمیانە و پێشــکەوتنخوازەوە.

گەرچــی کۆمەڵگــەی کوردســتانی ئــەو ســەردەمە، الیــەک بــە گەمــارۆی ئابــووری و الیــەک بــە جەنگــی ناوخۆیــی نێــوان 
هێــزە قەومیــەکان لــەدژی یەکتــری و لــەدژی تاقمــە ترۆریســتەکانی ئیســامی سیاســی وێــران ببــوو، بــەاڵم هێشــتا 
پێویســتی بــە پاشەکشــەیەکی مەعنــەوی هەبــوو تــا وەک ئەفغانســاتانی ناوەڕاســتی نەوەتەکانــی ســەدەی ڕابــردوو 

گونجــاو بێــت بــۆ داســەپاندنی دەســەاڵت و کلتــوری فاشــیزمی ئیســامی.

بەڵــێ لــە ڕێگــەی ئــەم زەبروزەنــگ و ترۆرانــەوە بــوو کــە حزبەکانــی ســەر بــە بزوتنــەوەی ناســیونالیزمی کــورد و 
ئیســامی سیاســی توانیــان دەســەاڵتی ســەرکوتگەری خۆیــان داســەپێنن بەســەر چارەنوســی کۆمەڵگــەی هەڵواســراوی 

کوردســتاندا لــەو کاتــەدا.

ــی  ــکاری مەیدان ــووە، هەڵســوڕاوێکی خەبات ــک ب ــە شــاری ســلێمانی لەدای ــە ســاڵی )١٩٦٦( ل هــاوڕێ )فەرهــاد( ل
بــوو لەنــاو ناڕەزایەتیــە جەماوەریــەکان و خۆپێشــاندانەکان و شــۆراکان و ڕێکخــراوی )یەکێتــی بێــکاران(، هەروەهــا 
هەڵســوڕاوێکی سیاســیش بــوو لەنــاو ڕێکخراوەکانــی ســەربە بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی کوردســتانی عێــڕاق. 

زۆرجــار کەوتۆتەبــەر هەڕەشــەی گروپــە ئیســامیەکان کــە دواهەمیــن جــار دە ڕۆژ بــەر لــە ترۆرەکــەی بــوو.

هەرچەنــدە هەمــوو ئــەو تــرۆرە سیاســیانەی کــە لــە کوردســتاندا ئەنجامــدراون، پەروەندەکانیــان نەگەیشــتۆتە 
هیــچ ئاکامێــک، بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە ئەوەیــە کــە تــرۆری هــاوڕێ فەرهــاد فــەرەج هــەر لــە بنەڕەتیشــدا 
پەروەندەکــەی لەالیــەن بەرپرســانی تایبــەت بــە دادگا و تــاوان لــە شــارەکەدا بــۆ ئامــادە نەکــراوە، ئەمــەش گومانــی 
هــاوکاری و چاوپۆشــی دەســەاڵتدارانی ئەوســای شــارەکە دەردەخــات بــۆ ئەنجامدانــی ئــەم تاوانــە، بەتایبەتیــش ئــەو 
ئێوارەیــە کــە هــاورێ فەرهــاد بــە برینــداری دەگەێندرێتــە خەســتەخانەی فریاکەوتــن، هیــچ پشــکنینێکی پزیشــکی 

و چارەســەرێکی بــۆ ئەنجــام نادرێــت و دوای دوو ســەعات گیــان لەدەســتدەدات.

ئــە و کــە دژ بــە داســەپاندنی دەســەاڵتی داعشــیانەی ڕێکخراوەکانــی ئیســامی سیاســی و دژ بــە دەســەاڵتی 
ســەرکوتگەری ناسوناســیونالیزمی کــورد بــوو، لــە پێنــاو ئــازادی و سۆشــیالیزمدا گیانــی بەخــت کــرد.

یاد و یادەوەریەکانی، هەمیشە زیندووە

ڕۆژنامەی ڕەوت

١٧-١٠-٢٠٢١

ــەڵ نەخۆشــی  ــێ لەگ ــە ملمان ــک ل ــد مانگێ ــەدوای چەن ب
شــێرپەنجە، هــاوڕێ )ئــازاد(، ناســراو بــە )شــەوکەت( 
لــە کاری ڕێکخراوەیــی و حزبیــدا، ســەرلەبەیانی چــوار 
شــەممە )٢٩-٩-٢٠٢١(، لــە شــاری کۆڵــن / ئەڵمانیــا بــە 

یەکجــاری بەجێیهێشــتین.

لــە ناوەڕاســتی  لــە تەمەنــی الویەتیــدا،  ئــەو هــەر 
هەفتاکانــی ســەدەی بیســت بــەدواوە، دژ بــە ئیســتیبداد 
و زوڵــم و زۆری ڕژێمــی )بەعــس( وەســتاوەتەوە و وەک 
الیەنگرێــک بــە دەوروبــەری ئەڵقــە ڕێکخراوەییەکانــی 
ــەکار  ــی ب ــەران(دا بەردەوام ــانی کارگ ــی تێکۆش )یەکیەت
و هەڵســوڕانی سیاســی خۆیــداوە، بەتایبــەت لــە ڕێگــەی 
ئامــۆزا و هاوڕێــی کۆمۆنیســت و خەباتکاریــەوە )جەمیــل 

ئەمیــن(.

بەغــدا،  کشــتوکاڵی  پەیمانــگای  تەواوکردنــی  دوای 
جەنگــی  لــە  بەشــداریکردن  و  ســەربازی  بــۆ  نەچــوو 
ژێر-زەمینــی  ژیانــی  بۆیــە  عێــڕاق(دا،   - )ئێــران 
هەڵبــژارد و بــۆ ماوەیــەک لــە کارگەیەکــی ســیکۆتین 
و ســمغ لــە کەرکــووک کرێــکاری کــردوە، بــەاڵم بەهــۆی 
خراپــی بــاری ئەمنیــی، شــارەکە بەجــێ دەهێڵێــت و لــە 
هەولێــر جێگیــر دەبێــت، و لــە کڵێگەیەکــی پەلــەوەر 

دەدات. ژیانــی کرێکاریــی  بــە  درێــژە  )دەواجــن(دا 

لــە ناوەڕاســتی هەشــتاکاندا بۆتــە ئەندامــی ڕێکخــراوی 
بەردەوامیـــی  چاالکانــە  و  کۆمۆنیســت(  )ڕەوتــی 
ئــەو  خۆیــداوە.  کۆمۆنیســتانەی  بەهەڵســوڕانی 
کۆمۆنیســتێکی زۆر پابەنــد )مولتەزیــم( و جــدی بــوو لــە 

سیاســیدا. و  ڕێکخراوەیــی  کاری 

ــداری  ــەی چەک ــەوەی بنک ــی )١٩٩١( و کردن ــە ڕاپەڕین ل
هەولێــر  شــاری  لــە  کۆمۆنیســت(  )ڕەوتــی  ڕێکخــراوی 
بەشــداری چاالکانــەی کــردوە، وە دوای هێرشــی ســوپای 

ڕژێمــی فاشیســتی بەعــس بــۆ گرتنــەوەی شــارەکە، ناچــار 
بــە گواســتنەوە دەبێــت بــۆ شــاری ڕانیــە.

لــە شــاری ڕانیــە، هــاوڕێ ئــازاد وێــڕای هاوکاریکردنــی 
پێشکەشــکردنی  بــۆ  ئەوروپــی  ڕێکخراوەیەکــی 
شــاری  ئاوارەکانــی  بــۆ  تەندروســتی  خزمەتگــوزاری 
بــۆ  بنکەیــەک  وەک  ماڵەکــەی  هــەم  کەرکــوک، 
کۆبوونــەوەی ڕێکخراوەیــی بەکاردەهێنێــت و هــەم خۆشــی 
وەک هەڵســوڕاوێکی چــاالک بــوو لــە )بنکــەی چەکــداری 

شــارە. لــەو  ڕەوت( 

لــە کاتێکــدا کــە )بــەرەی کوردســتانی( هەڕەشــەیان لــە 
ــە مەبەســتی هێــرش  )بنکــەی چەکــداری ڕەوت( کــرد، ب
لــە ڕێکخــراوی )ڕەوتــی  کــرن، هاوڕێیانــی بەرپــرس 
ــەر و  ــازاد( و هاوس ــاوڕێ )ئ ــدا ه کۆمۆنیســت( بڕیاریان
ــۆ پاراســتنی  ــە بنکەکــە ب ــەوە ل ــان دور بکەون مناڵەکەی
و  ئــەو تەنهــا هاوســەر  بــەاڵم  ژیانــی خانەوادەکــە، 
مناڵــە ســاواکەیانی دور خســتەوە و خــۆی ئامــادە نەبــوو 
بهێڵێــت  بەجــێ  بنکەکــە  لــە  هاوســەنگەرەکانی  کــە 
بــۆ  هاوڕێیەکانیــدا  لەگــەڵ  هەڵبــژارد  بەرەنــگاری  و 
ڕووبەڕووبوونــەوەی هێرشــی )بــەرەی کوردســتانی(، کــە 
ــی  ــەی هاوڕێیان ــی و خۆڕاگریی ــەم لەخۆبووردووی ــەر ئ ه

)ڕەوت( بــوو کــە هێرشــەکەی پوچــەڵ کــردەوە.

کرێــکاری  کۆمۆنیســتی  )حزبــی  پێکهێنانــی  لەگــەڵ 
ئەندامــی  بــە  بــوو  )١٩٩٣(دا،  ســاڵی  لــە  عێــڕاق( 
ئــەو حزبــە و لــە چوارچێوەیــدا درێــژەی بــە چاالکــی 
کۆمۆنیســتانەی خۆیــدا تــا ســەرەتای ســاڵەکانی )٢٠٠٠( 
کــە دەســتی لــە کاری ڕێکخراوەیــی و حزبــی کێشــایەوە، 

)ئازاد عەبدولقادر(
بەبۆنەی مەرگی هاوڕێی ئازیزمان 

بــەاڵم هــەر بــەردەوام بــوو لــە خەباتــی سۆشیالیســتانە، 
ئازادیخوازانــە و ئینساندۆســتانەی خــۆی و الیەنگــری 
ــان  ــوازی ژن ــەوەی ڕزگاریخ ــکار و بزووتن ــی کرێ ــە چین ل
ــە  ــا، ک ــە ئەڵمانی ــەت ل ــەران بەتایب و هــاوکاری پەناب
لــە ناوەڕاســتی نەوەتەکانــی ســەدەی ڕابــردووەوە لــەوێ 

ــووە. ــتەجێ ب نیش

)ئامادەیــی  خوێندنــگای  لــە  ئەڵمانیــاش  لــە 
پەرســتاران( بەشــی )خــاوەن پێداویســتیە تایبەتــەکان 
و پەککەوتــەکان(ی هەڵبــژارد، ڕشــتەیەک بــۆ کارکــردن 
تایبەتمەندیــە  و  ئینســانیەکان  بەهــا  لەگــەڵ  کــە 
شەخســیەکانی خۆیــدا ڕێــک دەهاتەوە لە پێشکەشــکردنی 
خزمەتگــوزاری و یارمەتیدانــی ئەوانــەی کــە پێویســتیان 
بــە هاوکاریــە. ئــەو بەڕاســتی مرۆڤێکــی میهرەبــان و 

خــاوەن دڵێکــی گــەورە و پــڕ ســۆز بــوو.

ئێمــە لەناخــەوە هاوبەشــی خــەم و پــەژارەی هاوڕێــی 
مناڵەکانــی،  و  هاوســەر  ئەمیــن(ی  )جــوان  ئازیــز 
هەروەهــا خانەوادەکــەی و خــزم و کەســوکار و هــاوڕێ 

ــن. ــاوڕێ ئازادی ــتانی ه و دۆس

یــاد و یادەوەریەکانــی ئــەو، مێــژووی خەباتکارانــە 
ــەرز و  ــەو، هەمیشــە ب ــتانەی ئ ــاکاری ئینساندۆس و ئ

ــدووە زین

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٣٠-٩-٣٠٣٢



14
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات ژمارە 15و 16 تشرینی یەکەم و دووەمی 2021

کۆمەڵــە  پۆڵەنــدا،  و  بێــاڕووس  ســنووری  لەســەر 
ــن  ــەوە نی ــایانی بیرلێکردن ــە ش ــەون ک ــک دەردەک دیمەنێ
بــۆ ئەوروپــای ســەدەی بیســت و یــەک. ئــەو پەنابەرانەی 
خراونەتــە ئێــرەوە، کــە جەنگــی مانــەوە لەژێــر ســفری 
تراوماگرتــوو،  نائومێــد،  دەکــەن،  گەرمیــدا  پلــەی 
وەک  ڕێــک   – دەدەن  بەخــەرج  خۆیــان  وزەی  دوا 

یارمەتیــدەرەکان.

چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەی "پرۆ-ئازول" )پڕۆ-
پەنابەر( لەگەڵ پارێزەری پۆڵەندیی، )مارتا 

گۆرچینسکا*(

پڕۆ-ئــازول: لەســنوری نێــوان پۆڵەنــدا – بیاڕوســیا 
هیــچ  ئایــا  دەبێــت،  خراپتــر  ڕۆژبــەڕۆژ  دۆخەکــە 
هەوڵدانێــک هەیــە بــۆ کەمکردنــەوەی ئــەم هەلومەرجــە؟ 
هەیــە  سیاســەتمەدارێک  هیــچ  پۆڵەنــدا  لــە  ئایــە 

بــکات؟ ئینســانیەت  و  چارەســەر  بانگــەوازی 

کارەســاتێکی  ئەمــە  نەخێــر.  بەداخــەوە  گۆرچینســکا: 
مرۆییــە لــە هەمــوو ئاســتەکانییەوە لێــرە لــە ناوەڕاســتی 
ئەوروپــادا ڕوودەدات. سیاســەتمەداران تەنهــا ســەرقاڵن 
بــە پارێزگاریکــردن لــە ســنوورەکانەوە؛ تەنانــەت کــەس 
بــاس لــە کۆمــەک و بەهاناوەچوونــی مرۆییــش نــاکات، 
ــی پێویســتیانە. ڕۆژ  ــرا و زەرووری ــێوەیەکی خێ ــە بەش ک
بــە ڕۆژ کــەش و هــەوا ســاردتر دەبێــت، پلەکانــی گەرمــا 
ــتن.  ــتی بەس ــا ئاس ــەزن ت ــەدی دادەب ــفری س ــر س ــۆ ژێ ب
ــەوە،  ــدا بمێنن ــە تێی ــچ ســەرپەنایەکیان نیی ــک هی خەڵ
هیچیــان نییــە بیخــۆن، جلوبەرگــی گەرمیــان پــێ نییــە. 
ســەرەڕای  لەباردەچێــت.  منداڵیــان  دووگیــان  ژنانــی 
داواکارییەکانــی دادگای مافەکانــی مرۆڤــی ئەوروپــا، 
ــی  ــچ فریاگوزارییەک ــت هی ــدا هــەر نایەوێ کەچــی پۆڵەن
بنێرێــت  کەســانە  ئــەو  بــۆ  مرۆیــی  یــان  پزیشــکیی 
وا  خەڵــک  دەگەڕێــن.  پارێزبەندییــدا  بــەدووی  کــە 
پێداویســتییەکمان  هیــچ  لەبەرئــەوەی  نــەک  دەمــرن. 
ــە،  ــەوەی، ئێم ــو لەبەرئ ــن بەڵک ــان بکەی ــت ڕزگاری نەبێ
ئەوروپــا، لێدەگەڕێیــن ئــەوان بمــرن. ئەمــە مۆتەکەیــە.

ــۆ  ــدا بەتازەیــی دۆخــی نائاســایی ب ــازول: پۆڵەن پڕۆ-ئ
ــا چــی؟ ــە وات ــەوە. ئەم (٦٠( ڕۆژ درێژکردۆت

نێــو  بچێتــە  پێــدراوە  ڕێگــەی  ســوپا  گۆرچینســکا: 
"ناوچــەی ســوور"ەوە، واتــا ســێ کیلۆمەتــری ناوچــەی 
ســنووردارکراو و تەلبەندکــراو بەدرێژایــی سەرســنوور. 
نــە  نــە پزیشــکان،  بــۆی نییــە،  هیــچ کەســی دیکــە 
ڕۆژنامەنووســان و نــە کرێکارانــی فریاگوزاریــی و نــە 
ئەمــە  ڕووەوە  زۆر  لــە  فریاگوزارییــەکان.  ڕێکخــراوە 
کارەســاتە. یەکــەم، ئێمــە هیــچ زانیاریــی و وێنەیەکــی 
لــەو  ئــەوەی  دەربــارەی  نییــە  ڕۆژنامەنووســییمان 
ــە  ــتانێک نیی ــا دارس ــە تەنه ــتانەدا ڕوودەدات. ئەم دارس
ڕاســتیدا  لــە  بەڵکــو  دەمێننــەوە،  پەنابــەران  تێیــدا 
جەنگەڵــە: کۆنتریــن دارســتانی ئەوروپــا، ناوچەیەکــی 
ناوچەیەکــی پێچاوپێــچ و ســەخت و دەورەدراو بــە زەلکاو 
و گۆمــاو و ڕووبــارەکان. گای کێویــی و دڕنــدەی بیســۆن 
و گورگــی لێدەژیــن. بــەاڵم بەتایبــەت بۆیــە کارەســاتە، 
چونکــە هیــچ خەمێــک لــە پەنابــەران ناخورێــت. تەنهــا 
کەســانێک بتوانــن دەســتیان پێیــان بــگات، جگــە لــە 
ناوچەییەکانــن.  دانیشــتوانە  ئەمنییــەکان،  هێــزە 
ئــەوان ئــەوە دەکــەن کــە پێیــان دەکرێــت، بەڵکــو ئــەو 
لــەدەرەوەی  بەتەواویــی  دەژیــن،  لــەوێ  خەڵکانــەی 

بەرپرســیارێتییەوە. ئــەم  توانــای 

پڕۆ-ئازول: باسی ئەوەمان بۆ بکەن.

گۆرچینســکا: خەڵکانــی ئاســایی دەبنــە ڕزگاریبەخشــانی 
ئەمجــۆرە  لەگــەڵ  ئەزموونیــان  نــە  بــەاڵم  ژیــان، 
پێداویســتیی  و  کەرەســتە  نــە  هەیــە،  بارودۆخانــەدا 
چــا  کیســەخەو،  ئــەوان  ڕاســتەقینەش.  و  تایبــەت 
نــاو  بــۆ پەنابەرانــی  لــە ترمــۆزدا، و ســوپی گــەرم 
دارســتانەکان دەبــەن. بــەاڵم ئاســان نییــە بگــەن بــە 
پەنابــەران - چونکــە هــەم ناوچەکــە زەلــکاوە و هەمیــش 
لــە ترســی هێــزە ئەمنییەکانــی پۆڵەنــدا. بەگشــتیی، 
ئەمبواڵنســیش  بــە  پێویســت  کاتێــک  تەنانــەت 
لــە  کــێ  و  دەســتناکەوێت.  وەاڵمــت  و  نایــەن  بێــت، 
ماڵــەوە تابووتــی هەیــە؟ بــەم دواییانــە دانیشــتوانی 
نووســتن،  کۆنــی  جۆالنــەی  بــە  کەســێکیان  ناوچەیــی 
گواســتووەتەوە. ئــەوان منداڵێکــی دوو ســاڵەی نقومبــووی 
نێــو زەلکاوەکەیــان هەڵکێشــاوەتە دەرەوە. ئــەوان بــاس 
لــە کوڕێکــی )١٤( ســااڵن دەکــەن کــە بەتەنهــا لــەو 
ــدا  ــی پۆڵەن ــزە ئەمنییەکان ــات و دەچــوو، هێ ــاوە دەه ن
باوکیــان بــۆ بێــاڕوس دیپــۆرت کردبــووەوە و ئەویــان 
لەبیرکردبــوو. لــە ســەرەتادا، دانیشــتوانی ناوچەیــی بــە 
ــۆ  ــک ب ــوو کاتێ ــان ڕاگەیاندب ــەاڵتدارانی پۆڵەندیی دەس
یەکەمجــار پەنابەرانیــان بینیبــوو، چونکــە پێیانوابــوو 
و  کەمپــەکان  نێــو  دەبەنــە  پەنابــەران  دەســەاڵتدارن 
ئاگایــان لێیــان دەبێــت. بــەاڵم کاتێــک بۆیــان دەرکــەوت 
دەخاتــە  پەنابــەران  پۆڵەنــدا  ئەمنییەکانــی  هێــزە 
نــاو ترۆمبێلــی میلیتارییــەوە و ڕەوانــەی بێاڕووســیان 

دەکاتــەوە.

و  ئەوروپیــی  یاســای  بەگوێــرەی  پڕۆ-ئــازول: 
دەرکردنانــە  و  پاڵنــان  ئەمجــۆرە  نێونەتەوەیــی، 
یاســا  بــە  پۆڵەندیــی  حکومەتــی  بــەاڵم  نایاســایین. 
و  پاڵنــان  بــەم  ڕەوایەتیــی  دیفاکتــۆ  بەشــێوەیەکی 

داوە. دەرکردنــە 

گۆرچینســکا: بەڵــێ، لەناوەڕاســتی مانگــی ئۆکتۆبــەردا، 
یاســای  هەموارکردنەوەیەکــی  پۆڵەنــدا  پەرلەمانــی 
ــنوور دەدات  ــەوانانی س ــە پاس ــگا ب ــە ڕێ ــەندکرد ک پەس

دەکرێــت  هەروەهــا  دەربکــەن.  کۆچبــەران  ڕاســتەوخۆ 
لــە کۆچبــەران قەدەغــە بکرێــت دووبــارە بێنــەوە نــاو 
پۆڵەنــدا و ناوچــەی شــینگن بــۆ ماوەیەکــی زەمەنیــی 
شــەش مانــگ بــۆ ســێ ســاڵ. ئەگــەر کەســێک داوای مافــی 
ــەم  ــن ئ ــە فەرمیــی دەتوان ــکات، هێشــتا ب ــی ب پەنابەری
کارە بکــەن. بــەاڵم کێشــەکە ئەوەیــە، کــە لــە واقیعــدا، 
پاســەوانانی  لەالیــەن  پەنابەریــی  مافــی  داوای 
ــەم  ــت" و خەڵکیــش پشــت ل ســنوورەوە "فەرامــۆش دەکرێ
ــی  ــەردەم ئامادەی ــێک لەب ــن کەس ــەن. دەزانی ــتانە دەک ش
پارێزەرێــک، ڕۆژنامەنووســێک و پاســەوانێکی ســنوور 
هــەر  بــەاڵم   – کردبــووە  پەنابەریــی  مافــی  داوای 
ڕەوانــەی  بــەزۆر  پیاوەکــە  و  فەرامۆشــکرا  بەســانایی 
لــە نەخۆشــخانەکانی  بێــاڕووس کرایــەوە. تەنانــەت 
پۆڵەنداشــەوە، کــە تەنهــا چەنــد کەســێک شــوێنیان 
بێــاڕووس  بــۆ  ڕاگیــراون،  و  کراوەتــەوە  بــۆ 

دیپۆرتکراونەتــەوە.

پڕۆ-ئــازول: ئایــا هەرگیــز پەنابــەران لــە پۆڵەنــدا 
تۆمــار دەکرێــن؟

بــە  بــەاڵم  بەڵــێ،  کەســێک  چەنــد  گۆرچینســکا: 
موتڵەقیــی نازانرێــت چ پێوەرێــک بــۆ ئــەم پرۆســەیە 
پێمانوابــوو  ســەرەتادا،  لــە  بەکاردەهێنرێــت. 
خەڵکــی  یــان  خێــزان  هەندێــک  پۆڵەنــدا  لەوانەیــە 
بــە  کــە پێویســتیان  خــاوەن پێداویســتیی وەربگرێــت 
بۆچوونەشــمان  ئــەم  بــەاڵم  هەیــە.  پارێزبەندیــی 
دەکات.  حوکــم  ڕووت  زۆردارییەکــی  لێــرە  هەڵەبــوو. 
چیتــر یاســا ڕۆڵــی نییــە. کەمێــک لــە یــاری قومــاری 
ــت: هەندێکجــار دەســەاڵتدارانی  ــی ڕووســیی دەچێ ڕۆڵێت
مافــی  داوای  دەدەن  خەڵــک  بــە  ڕێــگا  پۆڵەندیــی 

نــا. دیکــەش  هەندێکجــاری  و  بکــەن،  پەنابەریــی 

پڕۆ-ئــازول: بارودۆخــی کەمپــی پەنابــەران لــە پۆڵەنــدا 
چۆنە؟

خەڵــک،  لــە  پــڕن  پــڕ  بەتەواویــی  گۆرچینســکا: 
چونکــە حکومــەت نــە کارمەنــدی پێویســت و نــە شــوێنی 
بــۆ  ئێــرە  دەگەنــە  ئەوانــەی  دابینکــردووە.  پێویســتی 
ــن خــواردن دابیــن  ــزراون، بــەاڵم کەمتری ماوەیــەک پارێ
کەمتــرە  زۆر  مانەوەیــان  شــوێنی  خەڵــک  و  دەکرێــت 
لــە خانەکانــی زینــدان. و زۆربــەی ئەوانــەی بــەدووی 
پارێزبەندییــدا دەگەڕێــن، زۆر ناهێڵرێنەوە و بەخێرایی 
هێزەکانــی  لەالیــەن  ئــەوان  دەکرێنــەوە.  دیپــۆرت 
شــوێنی  بریندارکــراون،  دراوە،  لێیــان  بێاڕووســەوە 
شــکاویان لــە جەســتەیاندا هەیــە و کەچــی لەالیــەن 
بێــاڕووس  ڕەوانــەی  دووبــارە  پۆڵەندییەکانیشــەوە 
دەکرێنــەوە. ســەربازانی بێــاڕووس پەنابــەران ناچــار 
دەکــەن لەســەر ســنوور تەلبەنــدەکان ببــڕن و بچنــە 
شــوورەکانەوە  کــراوەی  درزی  بەنێــو  یــان  پۆڵەنــداوە 
ڕەت ببــن و ســەربازانی پۆڵەندیــش دووبــارە بەهەمــان 

دەکەنــەوە. بێاڕووســیان  ڕەوانــەی  ڕێــگادا 

پڕۆ-ئازول: وە یەکێتیی ئەوروپا چی دەڵێت...

گۆرچینســکا: هــەر هیــچ ناڵێــت! شــایانی بــاوەڕ نییــە. لە 
ــد دژی لۆکاشــینک دەبیســتین،  ــی تون برۆکســلەوە تۆنێک
بــەاڵم هیــچ کــەس بەرانبــەر بــە حکومەتــی پۆڵەندیــی 
هیــچ ناڵێــت، ســەرەڕای ئــەوەی بــە تەواویــی یاســای 
شــتەکان  چیتــر  ناکرێــت  دەکات.  پێشــێل  قبوڵکــراو 
ئەوروپــا  یەکێتیــی  دەبێــت  بــن!  بــەردەوام  بەمجــۆرە 
دواجــار دڵنیایــی ببەخشــێت لــەوەی ڕۆژنامەنووســان، 
کارمەندانــی تەندروســتیی و ڕێکخــراوە ناحکومییــەکان 
ســنووردارکراوەکانەوە.  ناوچــە  بــە  بــگات  دەســتیان 
ڕێکخــراوە هاوشــێوەکان خەڵکانێکــی  ســوور و  خاچــی 
لەگــەڵ  مامەڵــە  چــۆن  دەزانــن  و  ڕاهێنــاوە  زۆریــان 
پۆڵەندییەکانــی  دەکــەن.  بارودۆخانــەدا  ئەمجــۆرە 
ســەر ســنوور چیتــر ناتوانــن ئــەم کارە ئەنجــام بــدەن. 
ئــەوان وەک چاالکوانانــی ڕێکخراوەکــەی ئێمــەوە تووشــی 
تراومــا هاتــوون. خــۆم تــەواو لەپەلوپــۆ کەوتــووم و 
هیوابــڕاوم، لــە هەمــوو ژیانمــدا شــتێکی لــەم چەشــنەم 
پاســەوانی  هەندێــک  تەنانــەت  نەکــردووە.  ئەزمــوون 
ــن  ــر ناتوان ــەوەی چیت ــن ب ــن و مەســت دەب ســنوور دەگری
بەرگــەی ئــەو فشــارە ســایکۆلۆژییە بگــرن. یەکێــک لــەو 
پاســەوانانە پێیگوتــم کــە پاڵــی بــە منداڵێکــەوە نــاوە 
ــوو- و  ــۆ بەرەکــەی دیکــەی ســنوور – ئەمــە فەرمــان ب ب
ئێســتا دووچــاری تارمایــی و خــەوی ناخــۆش دەبینێــت.

پڕۆ-ئــازول: ســەرۆکی هەرێمــی سەکســۆنیای ئەڵمانیــا، 
پێویســتمان  "ئێمــە  گوتوویەتــی:  کرێچمــە  میشــایل 
پەرژینــەکان و هەروەهــا بــە دیوارەکانیــش هەیــە... 
کــەس گرنگیــی بــە دیــوار نــادات، بــەاڵم ئێســتا ئــەو 
کاتەیــە دەبێــت یەکێتیــی ئەوروپــا حەقیقەتــی خــۆی 
بســەلمێنێت". چ چاوەڕوانییەکتــان لــە ئەڵمانیــا هەیــە؟

پشــتی  ئەڵمانیــا  ئــەوەم  چاوەڕوانــی  گۆرچینســکا: 
حکومەتــی پۆڵەنــدا نەگرێــت، کــە یاســا دەشــکێنێت، 
بەڵکــو لەپــاڵ کۆچبەرانــەوە بووەســتێت. بــەاڵم هــەر 
کاتێــک گوێبیســتی سیاســەتمەدارانی ئەڵمانیــی دەبــم 
ئەمنییــە  هێــزە  پشــتیوانیی  و  ســتایش  دەبینــم  هــەر 
لۆکاشــینکۆ  سەرزەنشــتی  و  دەکــەن  پۆڵەندییــەکان 
دەکــەن. بێگومــان دەبێــت تونــد سەرزەنشــتی لۆکاشــینکۆ 
ئێمــە قســە لەبــارەی چەنــد هــەزار  بــەاڵم  بکرێــت، 
پەنابەرێکــەوە دەکەیــن! هەندێکیان خزم و کەســوکاریان 

لــە ئەڵمانیــا هەیــە.

پڕۆ-ئــازول: دەتوانیــت نموونەیەکــی بەرجەســتەمان بــۆ 
بهێنیتــەوە؟

بــۆ  سەرســنوور،  پەنابەرانــی  لەنێــو  گۆرچینســکا: 
مافــی  خێزانەکــەی  هەیــە  ســووریی  ژنێکــی  نموونــە، 
پەنابەرێتییــان لــە ئەڵمانیــا پێــدراوە. ئــەو ئێســتا 
نەخۆشــە و ڕێــگای خــۆی بــەرەو بێــاڕووس گرتووەتــە 
بــەر بەبــێ ئــەوەی خێزانەکــەی بزانــن تــا لەوێــوە بگاتــە 
جەنگەڵەکــەدا  لەنــاو  پێاڵوەکانــی  ئــەو  ئەڵمانیــا. 
ســفری  پلــەی  لەژێــر  ڕۆژە  چەندیــن  و  بزرکــردوون 
ــی دەســووڕێتەوە.  ــی پەتی ــەو دارســتانە بەپی ســەدیدا ل
پاشــان سەرئێشــەیەکی تونــد دەگرێــت. ئــەو یەکێکــە 
لــەو دەگمــەن کەســانەی توانیویانــە بگوێزرێنــەوە بــۆ 
کــە  ســەلمێنرا  لــەوێ  پۆڵەندیــی.  نەخۆشــخانەیەکی 
لــە  خێزانەکــەی  ترســناکە.  تەندروســتیی  بارودۆخــی 
تەنانــەت  بــەاڵم  پۆڵەنــدا،  بــۆ  هاتــن  ئەڵمانیــاوە 
ــان ببینــن، چونکــە  ــان پێنــەدرا کچەکەی ســەرەتا ڕێگەی
بەهــۆی ڕێســاکانی کۆرۆنــاوە، و پاشــان تەنهــا بــۆ پانزە 
خولــەک ڕێگەیــان پێــدرا. بــۆ یەکەمجــار دوای ســااڵنێکی 
زۆر دووبــارە کچەکەیــان بینییــەوە – ئەویــش بەجۆرێــک 
کــە لەســەر قەرەوێڵەیەکــی نەخۆشــخانە پاڵکەوتــووە. و 
هێشــتا مەترســیی ئــەوەش هەیــە کــە دیپۆرتــی بێاڕووس 
بکرێتــەوە. تکایــە، ئەڵمانیــا کۆســپە بیرۆکراتییەکانــت 

ــرە! ــە وەرگ ــەرەوە و ئــەم خەڵکان نــەرم بک

ــراوی هێلســنکی  ــە ڕێکخ ــان ل ــازول: چ دەرفەتێکت پڕۆ-ئ
بــۆ مافەکانــی مــرۆڤ هەیــە زیاتــر چــاالک ببێــت، ئێــوە 

دەتوانــن ئێســتا چــی بکــەن؟

ــەران،  ــزەران، پەناب ــە، تیمێکــی پارێ گۆرچینســکا: ئێم
مافەکانــی  چاالکوانانــی  و  فریاگوزاریــی  کرێکارانــی 
مــرۆڤ، لــەو شــوێنە پشــتیوان دەبیــن کــە بتوانیــن. ئێمــە 
پرۆســەی یاســایی بــۆ پەناخــوازان دابیــن دەکەیــن، و 
ــی  ــە هاوواڵتیان ــی ب ــە ئێستاشــدا هەروەهــا پەیوەندی ل
پۆڵەندییــەوە دەکەیــن کــە لــە ســنوورەکان دەژیــن و 
یارمەتیــدەرن. ئێمــە و ڕێکخــراوە فریاگوزارییــەکای دیکە 
پاداشــت و پارەی بەخشــش و پێداویســتیی کۆدەکەینەوە 
و پاشــان هێنــدەی ڕێگەمــان هەبێــت تــا ســنوورەکان بــە 
کیســە خــەو، چاکەتــی گــەرم، پێــاڵو و شــتی دیکــەوە 
ــان  ــەوێ ڕادەســتی دانیشــتوانە لۆکاڵییەکانی ــن. ل دەڕۆی
دەکەیــن کــە دەتوانــن بەســەر پەنابەرانــدا دابەشــیان 
کەرەســتەی  لــە  کەموکورتیــی  لەڕاســتیدا  بکــەن. 
ــە  ــۆن بگەین ــە چ ــەکە ئەوەی ــە – کێش ــی نیی فریاگوزاری
ــایی  ــی یاس ــوو ڕێکارێک ــە دەبێــت هەم کۆچبــەران. چونک
ئەنجــام بدرێــت تــا پێیــان بگەیــن و وەک گوتیشــم، هیــچ 
پشــتیوانییەکی فەرمیــی لــە دەوڵــەت، یەکیتیــی ئەوروپا 
ئەزموونــەکان  خــاوەن  فریاگوزارییــە  ڕێکخــراوە  یــان 
بوونــی نییــە، ئەمــەش کارەکــە ســەخت دەکات. چــۆن 
دەکرێــت حکومــەت ئێمــە بەتەنهــا بەمجــۆرە بەجێبێڵێــت؟

پڕۆ-ئــازول: تــۆ هەســت بــە بێهوایــی و شــەکەتبوون، 
دەکەیــت... لەپەلوپۆکەوتــن 

هەســتەی  ئــەم  نیــم  کــەس  تەنهــا  مــن  گۆرچینســکا: 
هەبێــت. جەنگەڵــی ســەر ســنوور بەهەشــتێک بــوو، زۆر 
دانیشــوانی شــاریی دەهاتــن بــۆ ئێــرە چونکــە زۆر جــوان 
و ســەرنجڕاکێش بــوو. ئێســتا، بووەتــە دۆزەخ. بــەاڵم 
لەناوەڕاســتی ئــەم دۆزەخەشــدا، هێشــتا مرۆڤایەتیــی 
و یارمەتیــی هەیــە. ئێســتا دۆخەکــە تەنهــا لــەڕووی 
سیاســییەوە وەک تــاوان دەبینرێــت. زۆر خەڵــک کــە لێــرە 
ــە ســاتە تاریکــەکان  ــر ل ــاون، بی ــۆ ماوەیەکــی زۆر ژی ب
جیهانــی  جەنگــی  ]لەســەردەمی  ئــەوان  دەکەنــەوە. 
ماڵەکانیــان  لــە  جولەکــەکان  فێرببــوون  دووەمــدا[ 
لــە  پەنابــەران  ئێســتا  بشــارنەوە.  ناوچەیــە  لــەو 
ماڵەکانیــان دەشــارنەوە، بــەاڵم جورئــەت ناکــەن ئەمــە 
بــە دراوســێکانیان بڵێــن، چونکــە بارودۆخــی یاســایی 
زینــدان  ڕاپێچــی  ببــن  ئاشــکرا  ئەگــەر  بەجۆرێکــە 
دەکرێــن. چونکــە ئەوانــە تەنهــا کــەس نیــن یارمەتیــدەر 
بــن، بــەاڵم هەروەهــا ناسیۆنالیســتە ڕاســتڕەوەکانیش 
هــەن بــە یارمەتیــدەران دەڵێــن خائیــن و خەبەریــان الی 
دەســەاڵتداران لێــدەدەن. بــەم دواییانــە چاالکوانانــی 
مافەکانــی مــرۆڤ لــە پۆڵەنــدا پەنابەرێکــی عێڕاقییــان 
ــەو  ــک ل ــتا یەکێ ــەوە، ئێس ــان جێکردۆت ــە ئۆتۆمبێلێکی ل
چاالکوانانــە ســزای هەشــت ســاڵ زیندانیــی بەســەردا 
ســەپێنراوە بەتۆمەتــی قاچاغچێتیــی. لــە پۆڵەنــدا! 
ــە ســەدەی بیســت و یەکــدا!  ــە ناوەڕاســتی ئەوروپــا! ل ل
ئەمانــە ئــەو بارودۆخانــەن پێموانەبــوو مومکیــن بــن. 
لــە جەنگێکــی کارەســاتبار  لــە جەنــگ دایــن.  ئێمــە 

دەچێــت.

-.-.-.-

*- مارتــا گۆرچینســکا، ژنــە پارەزرێکــی بەرگریــکارە 
لــە مافــی پەنابــەران،  لــە وارشــۆی پایتەختــی پۆڵەندا 
دەژیــەت و کار بــۆ )ڕێکخــراوی هێلســنکی بــۆ مافەکانــی 

مــرۆڤ( دەکات.
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لەسەر سنووری پۆڵەندا: 
"سیاسەتێک کە زۆر بە سانایی 

ڕێگە دەدات خەڵک بمرن"
و. لەئەڵمانییەوە: پێشڕەو محەمەد

ڕۆژنامــەی ڕەوت: مانــدوو نەبــی هــاوڕێ ئاســۆ، تــۆ 
مــاوەی دوو مانگــە بــۆ بەدواچوونــی کێشــەی پەنابــەران 
دیــداری  هەندێــک  لــە  و  )لیتوانیا(یــت  واڵتــی  لــە 
ڕۆژنامەوانیـــیدا ســەرنجت لەســەر کێشــە ڕۆژانەیـــیەکانی 
پەنابــەران لــە لیتوانیــا دەربڕیــوە، دەتوانــی لێــرەدا 
ئــەو  کێــن  بکەیتــەوە؟  دوبــارە  بۆمــان  کورتــی  بــە 
پەنابەرانــە، لــەڕووی تەمــەن و ڕەگــەز و نەتــەوەوە؟

ئێــوە، هەوڵــدەدەم  بــۆ  ســوپاس  ژیاندۆســت:  ئاســۆی 
بدەمــەوە. تۆکمــە و پوخــت وەاڵمتــان 

تــا ئێســتا زیاتــر لــە )٤٦٠٠( پەنابــەر گەیشــتونەتە 
ــە  ــە بچکۆڵەی ــەم واڵت ــۆ ئ ــە ب ــەم ڕێژەی ــە ئ ــا ک لیتوانی
کــە کــۆی دانیشــتوانەکەی ناگاتــە ســێ ملێــۆن زۆرە. وە 
هەروەهــا ئــەم واڵتــە هەرگیــز لێشــاوی وای بــە خۆیــەوە 
نەدیوە، بۆیە حکومەتی زۆر ســەرقاڵ کردوە و پەنایان 
بــردوە بــۆ یەکێتــی ئەوروپــا کــە بــە هانایانــەوە بچــن 
و هاوکاریــان بکــەن، واڵتانــی یەکێتــی ئەوروپــاش بــۆ 
بەرگرتــن بــەم لێشــاوەی کۆچبــەران ڕووەو واڵتەکانیــان، 
لــە ئێســتادا هەڵســاون بــە ناردنــی نێــردەی یەکێتــی 
و  و پشــتگیری  هــاوکاری  بــۆ  لیتوانیــا  بــۆ  ئەوروپــا 

ڕێنیشــاندان لــە هەمــوو ڕویەکــەوە.

کــردووە  تونــد  زۆر  ســنورەکانی  لیتوانیــا  حکومەتــی 
ســەرەڕای ســیمڕێژکردن و بەرزکردنــەوەی بــۆ چوارمەتــر 
یەکێتــی  واڵتانــی  هــی  و  خــۆی  ســەربازی  هێــزی 
باڵوکردۆتــەوە.  ســنور  لەســەر  بەچــڕی  ئەوروپاشــی 
فشــاری زۆریــش لەســەر پەنابــەران دادەنێــت تــا ناچــاری 

بــکات. ئارەزوومەندانەیــان  گەڕانــەوەی 

ــەوە،  ــە کــورد و عەرەب ــەران عێراقیــن ب زۆربــەی پەناب
وە  یەزیدیــەکان.  و  بادینــی  کوردانــی  بەتایبەتــی 
هەندێکــی تریــان ئەفریقاییــن، هەروەها خەڵکی ســوریا 
تورکیاشــی  کرمانجــی  و  ســریانکا  و  ئەفغانســتان  و 
بــە ڕێژەیەکــی کــەم تیایــە. وە خیــزان و مناڵیشــیان 

لەگەڵدایــە.

 ڕەوت:  ژیان وگوزەرانی نێو کەمپەکان چۆنە؟

ئاســۆی ژیاندۆســت: زۆر بــە داخــەوە، خزمەتگــوزاری 
تەنانــەت  کــە  نزمدایــە  ئاســتێکی  لــە  بەڕاددەیــەک 
پێداویستیـــیە ســەرەتاییەکانی وەک ئــاوی خواردنــەوە و 
ــادی  ــاری تەندروســتی هــاوکاری م ــیە. ب ســەرئاویش نیـ
نیـــیە.  لــە کەمپیــان  ئــازادی چونــە دەرەوە  و  نیـــیە 
دەستبەســەرن  و  داخــراودان  کەمپــی  لــە  زۆرێکیــان 
تەنهــا  پەنابــەران  بەرداوەتــە  ســەگیان  تەنانــەت 
لەبەرئــەوەی داوای چوونــەدەرەوە لــەو کەمپانــە و ئــازاد 

کــردووە. بونیــان 

ڕەوت: ئەم کێشەیە چۆن دەستیپێکرد؟

ئاســۆی ژیاندۆســت: ئــەم قەیرانــی پەنابەریـــیە لــەو 
کاتــەوە دەســتیپێکردوە کــە یەکێتــی ئەورەپــا ئابڵوقــەی 
ئــەو  دوای  بەتایبــەت  بیاڕوســیا  واڵتــی  خستەســەر 
مانــۆڕە سەربازیـــیە ئاسمانیـــیەی کــە بەسەرپەرشــتی 
لوکاشــینکۆ(  )ئەلکســەندەر  وەزیــران  ســەرۆک  خــودی 
کــە  فرۆکەیــەی  ئــەو  گەمارۆدانــی  بــۆ  ئەنجامــدرا 
)ڕۆمــان  بیاڕوســیا  چاالکەوانــی  و  ڕۆژنامەنــوس 
پۆترۆڤیــچ(ی تێــدا بــوو لەگــەڵ کچــە هاوڕێیەکــەی کــە 

ڕوســیایە. هاواڵتــی 

دەســت  دایــە  بیانــووی  بیاڕوســیا،  هەنــگاوەی  ئــەم 
واڵتانــی ڕۆژئــاوا و یەکێتــی ئەوروپــا تــا بەهرەبــەداری 
و  ڕوســیا  بەرامبــەر  کێشمەکێشــیاندا  لــە  لێبکــەن 
ــە  واڵتانــی ســەربە ڕوســیا وەک واڵتــی بێاڕوســیا، بۆی

ئابڵوقەیــان خستەســەر و کەوتنــە پڕوپاگەندەیەکــی 
وەک  )لوکاشــینکۆ(یان  و  دیموکراســی  بەنــاوی  زۆر 

دوایــن دکتاتــۆری ئەوروپــا نێــوزەد کــرد.

کێشمەکێشــەیە،  و  ملمانــێ  ئــەم  وەاڵمدانــەوەی  بــۆ 
حکومەتــی بیاڕوســیا فیــزای ئاســانکرد و بەئاســانی 
دەیبەخشــی بــە هاواڵتیانــی ئــەو دەوڵەتانــەی کــە 
خواســتی ڕزگاربــوون و کــۆچ تیــا زۆرە بەهــۆی شــەڕ 
کــە عێراقیــش پشــکی شــێری  و ناســەقامگیرییەوە، 
گەیشــتنە  کۆچبــەر  بەلێشــاو  بۆیــە  بەردەکــەوێ، 
لەوێشــەوە  و  پایتەخــت  )Minsk(ی  مینیســک 
پۆلۆنیــا(  و  التیڤــا  )لیتوانیــا،  ســنورەکانی  بــەرەو 
وەڕێکەوتــن. ڕووهێنانــی بەلێشــاوی پەنابــەران ڕووەو 
ســنورەکان و هاتنــە ژوورەوەی بەلێشــاویان بۆنــاو ئــەم 
واڵتانــەی هاوســنوری بیاڕوســیان، نائارامــی خســتەوە 
بەتایبــەت لــە لیتوانیــا و ئــەم واڵتانــە ڕایانگەیانــد 

کــە دەرەقەتــی ئــەم لێشــاوەی پەنابــەر نایــەن.

بەکورتــی و بەکــوردی، بیاڕوســیا الیــەک بازرگانــی 
ــی تریشــەوە شــەڕێکی  ــە الیەک ــەوە دەکات، ل ــە مرۆڤ ب
بەهێــز دەکات دژ بــە یەکێتــی ئەوروپــا و تــا ئاســتێکی 

زۆریــش تیایــا ســەرکەوتوو بــووە.

ڕەوت: ئایــا لیكۆڵینــەوە لــە داواکانــی مافــی پەنابــەری 
دەکەن؟

زۆر  هەلومەرجەکــە  بەگشــتی  ژیاندۆســت:  ئاســۆی 
ــی  ــەت و ماف ــەوە. مۆڵ ــز دەکرێن ــوو ڕەف ــە و هەم قورس
مانــەوە بەهیــچ جۆرێــک نادرێــت. بەداخیشــەوە کۆمەڵــی 
قاچاخچــی و نوســینگەی فڕۆکەوانــی ئــەم کارەســاتە 
ڕاووڕووت و  ســەرچاوەی  بــە  کــردووە  ئینسانیـــیەیان 
قوڵبڕینــی خەڵکــی لێقەومــا و هــەژار و کــەم دەرامــەت، 
ڤیــزای بیاڕوســیایان بەئاســتێکی لــە ڕادەبــەدەر گــران 
کــردوە. بۆیــە هیــوا دارم ئــەم  گەنجانــە نەکەونــە نێــو 
ئــەم تۆڕانــەوە، وریــا بــن و چاوکــراوە بــن، بەدەســتی 
خۆیــان ڕوو نەکەنــە نــاو ئــەم میحنــەت و هەلومەرجــە 

ســەختەوە.

لەگونــدی   )١٩٧٢( ســاڵی  لــە  ژیاندۆســت،  ئاســۆی 
لەدایــک  ئاغجەلــەر  سەربەشــاردێی  تەوەکەلــی 
بــووە. مــاوەی )٢٤( ســاڵە هەڵســوڕاوی بەرگریــکاری 
ــی  ــەران و ئازادییەکان ــی پەناب ــی مافەکان ماندونەناس
خەڵکــی کوردســتانە. هاواڵتــی سویدیـــیە، نیشــتەجێی 
واڵتــی بەریتانیایــە و لەدەمــی ئێســتادا بــۆ مــاوەی 
کێشــەکانی  بــە  بەدواچــوون  بــۆ  دەبێــت  مانــگ  دوو 

لیتوانیــا دەژییــەت. لــە واڵتــی  پەنابــەران 
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ڕەوت: زۆر ســوپاس هاوڕێ ئاوات بۆ ئامادەبوونت، کارەســاتی 
ــا کەناڵــی مانــش  ــزی ی ــی یەختەکــەی کەناڵــی ئینگی نوقمبون
)نێــوان کالــێ )کاالس(ی فەرەنســا و دۆڤــەری بریتانیــا(، 
چــۆن بــووە؟ چەنــد کــەس بــوون، ئایــە ناســنامەکانیان زانــراوە 

لــە واڵتێکــەوە هاتــوون؟

ئــاوات ڕەســوڵ: بــەردەوام پەنابــەران لــە واڵتانــی جۆراوجــۆر 
دێنە واڵتی فەرەنســا بەشــێکی زۆر لەو پەنابەرانە دەیانەوێت 
بەهــەر جۆرێــک بێــت بگەنــە واڵتــی بریتانیــا. لــە ئێســتاش بــە 
شــێوەی نایاســایی بــە دوو ڕێــگا خۆیــان دەگەیەننــە بریتانیــا، 
مانشــدا،  دەریــای  ژێــر  بەنــاو تونێلــی  یەکیــان وشکانیـــیە 
ــە ناســەالمەت و  ــەردوو ڕێگاک ــگای ئاویـــیە، ه ــان ڕێ ئەویتری
دژوارن، بەڕێــگای تونێلەکــە چەندیــن جــار و چەندەهــا کــەس 
لــە ڕابــردوو تووشــی گیــان لەدســتدان بــووە، بەشــێکیان لەنــاو 
ســاردکەرەوەکاندا گیانیــان لەدەســتداوە، بەشێکیشــیان بەهــۆی 

بەرکەوتنــی بەرقیتــار  گیانیــان لەدەســتداوە.

و  فرنســا  ســنوری  لیــوز  ســانت  شــاری  لــە  (٢١-١٠ی-٢٠٢١( 
ئیســپانیا چــوار پەنابــەر کــە خەڵکــی باکــوری  ئەفریقــان  
بەهــۆی ماندوونــی زۆرەوە کــە لــە کاتژمێــر چــوار بەیانــی 
لەســەر ســکەی شــەمەنەفەر خەویــان لــێ ئەکــەوێ ســێانیان 
تــا  چوارەمیــان  ئــەدەن  لەدەســت  گیــان  چرکــە  ئــەو  هــەر 
ئێســتاش لەنێــوان مــردن و ژیاندایــە، هەرەوەهــا هــەر لــە 
ئــاوی دەریاچــەی  نــاو  لــە  کــەس  ســاڵی )٢٠٢١( چەندیــن 
خەڵکــی  کــە  خنــکان  بریتانیــا  و  فەرەنســا  نێــوان  مانشــی 

بــوون. ئێــران  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 

بەردەوامــی  درێژکــراوەی  ئینســانییەش  کارەســاتە  ئــەم 
ــەکان  ــی مرۆڤ ــە گیان ــردووە، ک ــانییەکانی ڕاب ــاتە ئینس کارەس
پــڕ  بەچــاوی  ئێســتا  لــە  هەربۆیــە  قوربانــی،  دەکرێتــە 
باســی  زۆرەوە  خەمێکــی  و  بەنێگەرانــی  بەفرمێســکەوە 
ئــەم کارەســاتە بەکۆمــەڵ خناکانــەی مرۆڤــە بــێ گونــاح و 
بێوەیــەکان دەکــەم کــە  کــە بەڕێــگای ئــاوی بەلەمێــک بــە )٣١( 
سەرنشــین دەیانەوێــت بچەنــە بریتانیــا، بــەاڵم بەداخــەوە 
)٢٥ی  لــە  دواتــر  دەبێــت  نقــوم  زۆرەوە  شــەپۆلی  بەهــۆی 
تەرمــی  دەزانێــت  ڕووداوە  بــەم  پۆلیــس   )٢٠٢١ نۆڤەمبــەری 
(٢٧( کــەس لــەژن و منــاڵ و پیــاو لــە ئاوەکــە دەردەهێنێــت. 
تــا ئێســتا هیــچ جــۆرە ڕوونکردنەوەیــەک لەســەر ناســنامەیان 
تائێســتا  لەبەرئــەوەی  ڕاگەیاندنــەوە  لەڕوویــی  نــەدراوە 
لــە نەخۆشــخانەن، بــەاڵم زانیاریـــیە ســەرەتاییەکان ئــەوە 

دەگەێنــن کــە زۆربەیــان کــوردی عێراقیــن.

خــودی نقمبونــی بەلەمەکــە کارەســاتێکی پــڕ تراژدیابــوو، 

کارەســاتی  یەکەمیــن  گەرچــی  مرۆڤایەتــی،  بۆســەرجەم 
ــن کارەســات و  ــو چەندی ــدا بەڵک ــە جیهان ــووە ل ــێوە نەب هاوش
کۆمەڵکــوژی و بەکۆمــەڵ خنکانــی مرۆڤــە هــەژار و ئــاوارەکان 
کــە لەدەســت زاڵمــان و دەســەاڵتی چەوســێنەر و دژە ئینســانی 
و  بەهــۆی چەوســانەوە  کــراون  ئــاوارە  گەندەڵــکار  و  دز  و 
ســەرکوت و جەنــگ و شــەڕە کۆنەپەرســتەکانیانەوە دواتــر 
ڕەق  لەســەرمایە  یــان  خنــکاون  دەریاکانــدا  لــە  بەکۆمــەڵ 
بــوون  یــان تووشــی چەندەهــا نەخۆشــی کوشــندە  بوونــەوە 
بەهــۆی ســەختی ڕێگاکانــەوە یــان توشــی چەندیــن ڕووداوی زۆر 
ناخــۆش بــوون، ئــازار و ئەشــکەنجەدروان لەالیــەن قاچاخچــی 
ــژی  ــی توندوتی ــان  ڕووبەڕووی ــەرڕێگاکان وەی ــی س و مافیاکان
زیندانــی  ڕۆژ  بەچەندەهــا  و  بوونەتــەوە  واڵتــان  پۆلیســی 
کــراون، بــەاڵم ئــەم ڕووداوە جــەرگ بــڕە بــۆ خەڵکــی فەرەنســا 
بەتایبەتــی زۆر بەئــازار و ناخــۆش و پرتراژیدیــا بــوو.. 

یەکێــک لــەو کەســانەی کــە لــە کاتــی کارکــردن و ماســی 
گرتنیــدا بەســەر ئــەم کارەســاتەدا کەوتــووە، و بــە تەلەفــۆن 
فرمێســکەوە  لــە  پــڕ  بەچــاوی  ئاگادارکردۆتــەوە،  پۆلیســی 
وەک  دەکات  پەنــاران  خنکانــی  کارەســاتەی  ئــەو  باســی 
ــاوە ئەڵێــت ڕۆشــتم  ــەم پی تژیدیایەکــی گــەورەی ئینســانی. ئ
بــۆ ماســی گرتــن، بــەاڵم زۆر بەداخــەوە فلمێکــی ناخۆشــم بینــی 
کــە هیــچ وشــیەک شــکنابەم بــۆ پێناســەکردنی ئــەو کارەســاتە. 
ئاوســا  گەنــج  کــوڕی  پیــاو،  منــاڵ،  و  ژن  بینیــم  ئەڵێــت 
ــەو  ــم ئ ــدا ناتوان ــە ژیانم ــت ل ــەدا، ئەڵێ ــەر ئاوەک ــوون لەس ب
دیمەنانــەم بیربچێــت، نەمتوانیــەوە بخــەوم لەبەرئــەوەی ئــەو 
دیمەنانــەم هــەر لەبەرچــاوە کــە الشــی مرۆڤەکانــم دەبینــی 
بەتایبەتــی دیمەنــی ئــەو پیــاوەی کــە کراســێکی قاوەیــی 
ــە  ــەپۆلی ئاوەک ــردا ش ــێکی ت ــد کەس ــەڵ چەن ــوو لەگ لەبەرداب
ئــەم بەروئەوبــەری پێدەکــردن. ئــەڕۆم مناڵەکانــم لەبــاوەش 

ئەگــرم.

ئیــرادەت  هێــزی  تاکــەی  فرۆڤایەتــی  ئــەی  ئەڵێــم  منیــش 
مافەکانــی  و  شــۆک  گەڕاوەنــەوەی  بــۆ  ناخەیتەســەرپێ 
ــاتە  ــەرگ و کارەس ــوێنێک ئــەم م ــت؟ ئەبێــت لەش ــرۆڤ بوون م

. بوەســتێنین.  یەکگرتووانــە  بەتێکۆشــانی  ئینســانیانە 

بەتایبەتــی  و  عێراقــی  پەنابەرانــی  کێشــەی  ڕەوت: 
ــە گەرمتریــن پرســەکانی ڕۆژە،  کوردســتانی عێــراق یەکێــک ل
ئایــا ئــاگاداری میدیــای فەرەنســی هەیــت، لــەو بارەیــەوە چــۆن 
ئــەم تراژیدیایــە لــە میدیــای ئــەو واڵتــەدا ڕەنگــی داوەتــەوە؟ 

واڵتــی  میدیاکانــی  گشــتی   بەشــێوەیەکی  ڕەســوڵ:  ئــاوات 
فەرەنســا ئــەم کارەســاتە ئینســانەیان مەحکــوم کــردووە و 

نیگەرانــن.

میدیاکانــدا  لــە  ماکــرۆن،  ئیمانوێــل  فەرەنســا  ســەرۆکی 
لێدوانیــدا و ڕایگەیانــد، ئێمــە  نا هێڵــن ئــەو ڕێــڕەوە ئاویییــە 
بەپەلــەی  کۆبوونەوەیەکــی  داوای  وە  "گۆڕســتان"،  ببێتــە 
بــە  ســەبارەت  کــرد،  ئەوروپیـــیەکانی  واڵتــە  وەزیرانــی 

کۆچبــەران. لێشــاوی  ڕووبەڕووبوونــەوەی 

وەزیــری نێوخــۆی فەرەنســاش )جیڕاڵــد دارمانیــان( ڕایگەیانــد 

کاردانەوەیەکــی بەهێــزی نێودەوڵەتیـــیان دەبێــت، گوتیشــی 
چــوار کــەس کــە ڕاســتەوخۆ پەیوەندییــان بــە رووداوەکــەوە 
بــە  فەرەنســا  حکومەتــی  و  ئەمــە  دەســتگیرکراون.  هەبــوو 
فەرمــی چەندیــن جــار داوایــی لــە حکومەتــی بریتانیــا کــردوە 
کــە لیژنەیــەک بنێــرن بــۆ شــاری کالــێ کــە چاوپێکەوتــن گــەڵ 
ــەوەی  ــرن، لەبەرئ ــیەکانیان وەربگ ــەن دۆسیـ ــەرەکان بک پەناب
ئــەو پەنابەرانــە نایانەوێــت لەواڵتــی فەرەنســا بمێنــەوە. 
بــەاڵم ســەرۆک وەزیرانــی بریتانیــا ڕەخنــەی لــە پۆلیســی 
فەرەنســا گرتــووە لەســەرئەوەی ڕێگــری نــاکات لــە چوونــی 

ــا. ــۆ بریتانی ــەران ب پەناب

ڕەوت: ئێستا ڕەوشی پەنابەران لە کالێ )کاالس( چۆنە؟ 

لەگــەڵ  )ڕەوت(  ڕۆژنامــەی  چاوپێکەوتنــی 
مافەکانــی  هەڵســوڕاوی  ڕەســوڵ،  ئــاوات 
مــرۆڤ و ڕۆژنامەنــوس کــە لــە ئێســتادا لــە 

واڵتــی فەڕەنســا نیشــتەجێیە.

ئــاوات ڕەســوڵ: یەکێــک لــە گەنجەکانــی واڵتــی فەرەنســا 
لــە کالــێ لــە چاوپێکەوتنــی تەلەفیزیۆنیــدا گوتــی: خەڵــک 
دەچێــت.  کــوێ  بــۆ  و  بژێــت  دەیەوێــت  کــوێ  لــە  ئــازادە 
کەســانێک دێنــە ئــەم واڵتــە پێویســتە ژیانیــان بــۆ دابینبکرێــت 
نــەک پۆلیســی فەرەنســا هەڵکوتێتــە ســەریان و خێوەتەکانیان 
لــێ تێکبــدات، کــە تــا ئێســتا چەندیــن جــار خێوەتیــان لــێ 
تێکــداون. لــە ئێســتادا ژیانــی پەنابەرانــی کالــێ و شــارەکانی 
تــری فەرەنســا بــە ســێ جــۆرە کــە بریتــی یــە لــە: یەکەمیــان 
ئەوانەنــن کــە دێنــە واڵتــی فەرەنســا داوایــی مافــی پەنابــەری 
دەکــەن ئەوانــە بارودۆخیــان بەجۆرێکــە کــە شــوێنی خــەو و 
مانەوەیــان بــۆ دابیــن دەکرێــت لەگــەڵ وەرگرتنــی دۆســێکانیان 
ــواردن و جــل و  ــن خ ــت کەتوان ــان پێدەدرێ ــە پارەیەکی مانگان
بــەرگ و پێداویســتی ڕۆژانەیانــی پێدابینبکــەن، هەتــا دۆســێ 
ــی  ــی ماف ــا پێدان ــا ی ــەوە، ج ــەدادگا یەکادەکرێت ــان ل یەکانی

ــە. ــا ڕەتکردنەوەی ــە ی پەنابەری

پەنابــەری  مافــی  داوای  کــە  پەنابەرانــەی  ئــەو  دووەم: 
ناکــەن دەیانەوێــت بچــن بــۆ بریتانیــا، ئەوانــە زیاتــر لــە 
دارســتانەکاندا خێــوەت هەڵــدەدەن بەمەبەســتی چــاوەڕێ بــوون 
بــۆ چــوون بــۆ بریتانیــا. بەردەوامیــش لەالیــەن حکومەتــی 
نــاو  بــۆ  دەنێــرن  پاســێک  چەنــد  هەفتانــە  فەرەنســاوە 

ئەوشــوێنەی کــە پەنابــەران خێوەتیــان تێداهەڵــداوە داوایــان 
ــەوەی شــوێنی خەوتــن و  لــێ دەکــەن کــە بچــن لەگەڵیــان بۆئ

مانــەوە و خواردنیــان بــۆ دابیــن بکــەن.

و  میوانخانــە  نەدەچنــە  کــە  پەنابەرانــەی  ئــەو  ســێیەم: 
ــەری  ــی پەناب ــەداوای ماف ــارەکان، ن ــۆ ناوش ــەوە ب ــوێنی مان ش
دەکــەن، ئەمانــە لەنــاو دارەســتانەکاندا نیشــتەجێ دەبــن لــە 
خێوەتەکانیانــدا، بــەاڵم جــار جــار پۆلیســی فەرنســا دەچێــت 
ــە  ــاریان دەخات ــێکدەدات و فش ــێ تـ ــوێنەکەیان ل ــوەت و ش خێ
ــر. ــوێنێکی ت ــۆ ش ــوێنێکەوە ب ــە ش ــەوە ل ــان گوازێت ــەر، دەی س

پەرینــەوەی  ترانزێتــی  بۆتــە  کالــێ  مێــژە  لــە  ڕەوت: 
پەنابــەران، بەبۆچوونــی تــۆ کاریگــەری ئــەم ڕووداوە گەورەیــە 

چــۆن دەبێــت لەســەر بیــروڕای گشــتی؟

ئــاوات ڕەســوڵ: زیاتــر١٠ ســاڵە کالــێ بــۆت شــوێنی پەنابــەران 
بــۆ چوونیــان بــۆ بریتانیــا.

ــاڵی  ــە لەس ــاوە ک ــەرۆکایەتی فەرەنس ــی س ــۆی هەڵبژاردن بەه
داهاتــوو ئەنجــام دەدرێــت بەشــێوەیەکی نێگەتیڤانــە و خــەراپ 
ســەیری مافەکانــی پەنابــەران دەکــەن، تەنهــا پارتــە چــەپ و 
کۆمۆنیســت و کرێکارییەکان پشــتگیری لە خواســت و مافەکانی 
پەنابــەران دەکــەن، هەربۆیــە بــۆ داهاتــووش تەنهــا ئەوانــن 
ــی  ــتربوونی بارودۆخ ــە باش ــۆزانە ل ــری دڵس ــن بەرگ ــە بتوان ک

پەنابــەران بکــەن.

بــەدژی  نێگەتیڤــەش لەڕوویــی میدیــاوە  ئــەم پڕوپاگەنــدە 
بەرژەوەنــدە  چونکــە  پێدەدرێــت  گرینگــی  بۆیــە  پەنابــەران 
یەکێتــی  ئیمپریالیستیـــیانەی  دەوڵەتــە  ئــەو  ماددیەکانــی 
ئەوروپــا و بریتانیــا و ئەمریــکا وە ئامانجــە ســتڕاتیژەکانیان 
بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا لەڕێگــەی پشــتگیری 
کردنــی دەوڵەتانــی کۆنەپەرســت و دەســەاڵتدارانی چەوســێنەر 
وەک  ناوەڕاســتی  ڕۆژهەاڵتــی  دژەئینســانی  و  کۆنەخــواز  و 
عێــڕاق و تورکیــا و کوردســتان و ئێرانــەوە دابیــن دەبێــت 
مافەکانــی  پاراســتنی  و  ڕەچاوکــردن  ڕێگــەی  لــە  نــەک 
مرۆڤــەوە. هەربۆیــە خەڵــک بــەو جــۆرە بێــکار و برســی و 
ئــەو  ســەرکوتگەری  ئەگــەر  بــوون،  ئــاوارە  و  ســەرکوت 
دەوڵەتــە  ئــەو  بەژوەندەکانــی  و  کۆنەپەرســتانە  دەوڵەتــە 
واڵتــی  لــە  خەڵکــە  ئــەو  ئــەوا  نەبوایــە  ئیمپریالیســتیانە 
خۆیانــدا ژیانــی ئاســایی خۆیــان دەگــوزەران نــەک لەئــاوی 
دەریــاکان بخــن کێــن، بــەاڵم دەوڵەتانــی یەکێتــی ئەوروپــا و 
بریتانیــا و ئەمریــکا بــەردەوام یارمەتــی دەری مانــەوەی ئــەم 
جــۆرە دەســەاڵتە چەوســێنەر و کۆنەخــواز و ملهوڕانــەن کــە 
دزی و گەندەڵــی دەکــەن و خەڵــک بێمــاف و ئــازادی دەکــەن، 
هەربۆیــە دەبێــت چاوەڕانــی لێشــاوی ئاوارەیــی و کۆمەڵکــوژی 
و کۆمــەڵ خنــکان زیاتــر و زیاتــری هەبوونــی کارەســاتە پــڕ 

تراژدیــا و ناخــۆش و خەمبــارەکان بیــن.

ــردن و  ــات و بەکۆمــەڵ م ــەم کارەس ــی ئ ڕێــگا چــارە بۆڕاگرتن
خنــکان و کوشــتنانە تەنهــا گەشــەدانی خەباتــی شۆشــگێڕانەی 
ــە بزوتنــەوەی  ــان ل ــە ڕێکخراوبوونی ــیە کــە ب خەڵکــی ناڕازییـ
جەمــاوەری شــوراکانیان بــە ئامانجــی ڕاماڵیــن و ڕووخانــی 
تــەواوی سیســتەم و دەســەاڵتی چەوســێنەر و کۆنەخــوز و دز 
و گەندەڵــی ئــەو واڵتانــە و دامەزراندنــی دەســەاڵتێک لــە 
خــودی ئــەو جەمــاوە کــە لــە ڕێــگای شــوراکانیانەوە ئیــدارەی 
ئازادییەکانیــان  و  مــاف  شــکۆی  و  بەرێوەبــەرن  کۆمەڵــگا 
بــەو  گەشــە  زووتــر  ڕۆژێــک  هــەر  بپارێــزن،  دڵســۆزانە 
تێکۆشــانە جەماوەرییــە چینایەتییــە بدەیــن زووتــر بــەرەو 
دەنێنیــن،  هەنــگاو  باشــتر  کۆمەڵگایەکــی  هێنانــەدی 
بزوتنەوەیــەک  دەوری  لــە  نــاڕازی  خەڵکــی  ڕێکخراوبونــی 
ــازادی،  ــان، کار، ئ ــەدی ن ــۆ هێنان ــە دڵســۆزانە تێکۆشــان ب ک
ئیدارەدانــی شــورایی بــکات، دەتوانێــت ڕێــگا بگرێت لەســەرجەم 
کارەســاتە دژە مرۆڤایەتییــەکان کــە لــە کۆمەڵــگادا ڕوودەدات 
و خەڵــک دەبێــت هێــزی ئیــرادەی شۆڕشــگێرانەی خــۆی بناســێت 
بەشــیوەی  خــۆی  بەدەســتی  کۆمەڵگاکــەی  ئیدارەدانــی  بــۆ 

هــەرەوەزکاری لــە حکومەتــی شــوراییدا.

ڕەوت: ســوپاس کاک ڕەگــەز بــۆ کات بەخشــینت 
بــە ڕۆژنامەکەمــان، ســوپاس بــۆ هەڵوێســتە 
دەمانەوێــت  ســەرەتا  مرۆڤدۆســتانەکەت، 
ــۆ  ــاردە  ب ــەم دی ــارەی ئ هەســتی خۆتمــان دەرب
بــاس بکەیــت؟ بــەڕای بەڕێزتــان چ هۆکارێکــن 
وەهــای لــەم خەلکــە کــردووە، بــەم شــێوەیە 
ــن و  ــوو ریســکێک ب ــادەی هەم ــن و ئام ــزار ب بێ

ــن؟ ــاوارە ب ئ
لەقۆناغــە  کەمال: ئەگەرچــی  ڕەگــەز 
مێژووییەکانــی باشــووری کوردســتان چەندیــن 
واڵت  بەشــەی  ئــەو  هاونیشــتمانیانی  جــار 
ڕوبــەرووی ئاوارەیــی و جێهێشــتنی واڵت بوونــە 
واڵتانــی  داگیرکاریەکانــی  و  ســتەم  بەهــۆی 
ــە ڕابــردوو  ــاواز ل دوژمــن، بــەاڵم ئەمجــارە جی
دەرئەنجامــی خراپــی بەڕێوەبردنــی دەســەاڵتی 
خۆماڵــی کوردیــە؛ لەوانــە بەرتەســککردنەوەی 
ئازادیــەکان، نەبــوون یــان کەمــی هەلــی کار 

سەرەتایـــیەکان  خزمەتگوزاریــە  خراپــی  و 
شایستەدارایـــیەکانی  نەکردنــی  دابیــن  و 
مامۆســتایان و فەرمانبــەران. ئەمانــە هــۆکاری 
تاکەکانــی  و  گەنجــان  جێهێشــتنی  ســەرەکی 
بڵێیــن  دەتوانیــن  کۆمەڵگان. بێگومــان 
یــان  کۆچــە،  لــەم   یەکــەم  بەرپرســیارەتی 
دەتوانیــن بڵێیــن کــۆڕەوی کــوردان، بــۆ دەرەوەی 
وەک  دەســەاڵتە،  حزبــی  هــەردوو  وواڵت 
)پارتــی دیموکراتــی کوردســتان( و )یەکێتــی 

کوردســتان(. نیشــتمانی 
ڕەوت: هەڵوێســتی خەڵکــی پۆلەنــد چۆنــە؟ 
حزبــەکان، الیەنــەکان، دەوڵــەت، پەرلەمــان؟
ڕۆژنامەوانانــی  و  کەمال: چاالکــوان  ڕەگــەز 
پۆڵەنــدا و ئەوروپــا و ناوەنــدە جیهانیــەکان و 
تەنانەت یەکێتی ئەوروپا تائێســتا پشــتیوانی 
ســنورەکانی  لەســەر  کــە  کۆچبەرانــەن  ئــەو 

پۆڵەنــدا و بیاڕوســیا ماونــەوە، بــەاڵم لەنــاو 
ئــەو وواڵتانەشــدا کەســانی ڕەگەزپەرســت و 
دژەپەنابــەر هەیــە کــە هەوڵــدەدەن ڕێگــری 
ــا. ــە ئەوروپ ــەران ب ــە گەیشــتی کۆچب ــەن ل بک

ئــەم  ئاینــدەی  بەڕێزتــان  بــەڕای  ڕەوت: 
دێــت؟ بەســەر  چیــان  پەنابەرانــە 

پارلەمانــی  و  :حکومــەت  کەمــال  ڕەگــەز 
پۆڵەنــدا تائێســتا هەڵوێســتیان زۆر توندبــووە 
و دژ بــە کۆچبــەر و پەنابــەران دەجوڵێنــەوە و 
بنەماکانــی مافــی مرۆڤیــان پشــتگوێ خســتووە 
و پێیانوایــە بەهــەر نرخێــک بێــت پێویســتە 
ڕێگــری  بەجۆرێــک  بپارێــزن  ســنورەکانیان 
دەکــەن لــە گەیاندنــی هــاوکاری و ڕوماڵکردنــی 
لەســەر  ڕۆژنامەوانــان  لەالیــەن  ڕووداوەکان 
لەســەر کۆچبــەران  ئــەوەی پێویســتە  ســنور. 
ناتوندوتیژبــن بەرانبــەر ســەربازانی سەرســنور 
ئەوروپــا  یەکێتــی  تاکــو  بگــرن  ئــارام  و 
ڕێگەیەکــی شــیاو دەدۆزێتــەوە بــۆ پاراســتنی 
بــە  گەیشــتنیان  و  کۆچبەرانــە  ئــەو  گیانــی 
واڵتانــی ڕۆژئــاوا و بەتایبەتــی گەیشــتنیان 
ــی  ــترێت و بەنافەرم ــا وەک دەبیس ــە ئەڵمانی ب
ئــەو وواڵتــە ئامادەکاریــی دەکات بــۆ وەرگرتنی 
هیــوادارم  هەمانکاتــدا  لــە  پەنابــەران، 
بتوانــن  واڵت  دەرەوەی  لــە  هاونیشــتمانیان 

هــاوکار و پشــتیوانی کۆچبــەران بــن.
چــۆن  هەرێــم  حکومەتــی  هەڵوێســتی  ڕەوت: 

هەڵدەســەنگێنی؟
ڕەگــەز کەمــال: بەداخــەوە، تائێســتا حکومەتــی 
هەرێــم لەڕێگــەی نوێنەرایەتیەکانیــەوە هیــچ 
کۆچبــەران  بــە  نەگەیانــدووە  هاوکاریەکــی 
دۆزینــەوەی  لــە  نەبــووە  ڕۆڵــی  تەنانــەت  و 

»بەرپرســیارەتی یەکــەم لــەم  کۆچــە و کــۆڕەوە بــۆ دەرەوەی وواڵت 
هــەردوو حزبــی دەســەاڵت، )پارتــی و یەکێتــی(ن.«

کوردانــەی  کۆچبــەرە  ئــەو 
لەنــاو  بۆماوەیــەک  کــە 
بیــاڕووس  جەنگەڵەکانــی 
گیردەخــۆن  پۆڵەنــدا  و 
نامێنــت  پەیوەندیــان  و 
خــزم  بۆیــە  بەکەســوکاریان 
لەبــری  خانەوادەکانیــان  و 
نوێنەرایەتــی  بــە  پەیوەنــدی 
حکومــەت بکــەن لــە پۆڵەنــدا 
دەکــەن  مــن  بــە  پەیوەنــدی 
کەســوکاریان  ســۆراغی  تاکــو 
ــان  ــن و یارمەتیەکانی ــۆ بکەی ب
پــێ بگەیەنیــن وەک جلوبــەرگ 
و  خواردنــەوە  و  خــواردن  و 
ــە نەخۆشــخانە  ــان ب گەیاندنیی
بــاری  کــە  لەوانــەی 
ناجێگیــرە. تەندرووســتیان 
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 وێنــەکان لــە کامیــرای ئاســۆی ژیاندۆســت و ڕەگــەز کەمــال و 
چەنــد ســایتێکی فەیــس بــووک وەرگیــراوە 

پانەکە چۆنە؟ 

لــە ســەرەتای ســاڵی )٢٠٢١(ەوە ئەلکســەندەر لۆکاشــینکۆ، 
ــە  ــد ک ــە پێشــتر ڕایگەیان ســەرۆکی بیاڕوســیا بەئاشــکراتر ل
پانەکــەی  ئایــار  ســەرەتای  و  ناگرێــت  بەکۆچبــەران  بــەر 
جێبەجێکــرد. لــە مانگــی تەممــوزی ئەمســاڵ )٢٠٢١/٧( بــە 
دواوە، ڕێــژەی کۆچــی پەنابــەران لــە ســنورەکانی )بیاڕوســیا- 
بەرزبــوەوە.  کوتوپــڕ  )بیاڕوســیا-لیتوانیا(،  پۆلەنــدا(، 
بیاڕوســیا ڤێــزەی گەشــتوگوزاری بــۆ )٧٠( دەوڵــەت ئاســانکرد 
بــەووردی  ڕێنمایـــیانە  ئــەم  ڕاســپارد  نوێنەرایەتیەکانــی  و 
ئەنجامبــدەن. لــە نێــو ئــەو دەوڵەتانــەدا عیــراق و ســوریاش 
و  ڕوتاندنــەوە  کەوتنــە  گەشــت  کۆمپانیاکانــی  هەبــوون. 
فریودانــی خەڵکــی ئــەم واڵتانــە و بەرزکردنــەوەی نرخــی 
ڤێــزە و گەشــت وهۆتیــل. خەڵکانێــک کــە واڵتــی خۆیــان وەک 
ــدا  ــازاد بوون زیندانــی هەتایــی دەبینــن، بەشــوێن دەروازەی ئ

ناچــاری هەمــوو ڕیســکێک دەبــن.

کۆنــە،  پەندێکــی  زیندانــێ"  کەوتمــە  بەربــووم  "لەبەنــدێ 
ــەوە،  ــەم تەڵەی ــو ئ ــە نێ ــە بەلێشــاو کەوتن ــەو خەڵک ــێ ئ وەل
بێئــاگا لــەوەی دەبنــە کەرەســتەی جەنگــی نێــوان )ڕوســیا و 
بیاڕوســیا( لەالیــەک و دەوڵەتانــی )یەکێتــی ئەوروپــا(ش 

لەالیەکــی تــرەوە.

بەهــۆی هەڵکەوتــەی جوگرافیایــی بیاڕوســیا، کــە ســنوری بــە 
لیتانــد و ئۆکرانیــاوە  لیتوانیــا،  دەوڵەتەکانــی پۆلەنــدا، 
هەیــە، توانــی بــە شــێوەیەکی کارامــە ئــەم کارتــی گوشــارە 
ــی  ــدا  "قەیران ــار کورت ــی یەکج ــە ماوەیەک ــات و ل ــەڕ بخ بەگ
پەنابــەران" بکاتــە  گرنگتریــن پرســی ڕۆژ.  لــە تــەواوی 
بــە  و  بەڕاســتەوخۆیی  و  زمــان  بەدەیــان  میدیاکانــدا 
و  کۆنکریتــی  دیــواری  دروســتکردنی  بــە  ناچارکردنیــان 
تەلبەنــدی دڕکاوی و زیندانــی کردنــی پەنابــەران لــە کەمپــە 
سەربازیـــیەکان و ڕەقبونــەوە و لەبرســا مــردن و ژەهــراوی 

بوونیــان.

کــەس   )١٣( کــەم  النــی  تائێســتا  ئامــارەکان  )بەپێــی 
مــردوون، لــە نێویانــدا یــەک کــەس لــە عێراقیــەکان لــە 
ــە ســنوری دیپۆرتــی لیتوانیا-بیاڕوســیا(  ــر ئەشــکەنجەدا ل ژێ
ئابڕوچوونــەی  و  ســکانداڵ  ئــەم  لەدەســتداوە.  گیانــی 
ئەوروپــا، ئــەو مامەڵــە نائینســانی و هۆڤیەیــان، هەمــوو ئــەو 
ــا  ــی ئەوروپ ــی یەکێت ــە دەوڵەتان ــردەوە ک ــەی پوچەڵک ڕەخنان
لــە )ئەندریــا لۆکاشــینکۆ - ســەرۆکی دەوڵەتــی بیاڕوســیا(
یــان دەگــرت لەمــەڕ مافەکانــی مــرۆڤ و زیندانــی و ســەرکوتی 

ڕۆژنامەنوســان. ڕفاندنــی  و  ئۆپۆزســیۆن 

عێراق-بیاڕوسیا، عێراق- یەکێتی ئەروپا

پاســەپۆرتی عێراقــی لــە ڕیــزی خراپتریــن پاســەپۆرتەکانی 
جیهانــە، بانــدە قاچاخچیـــیە عێراقیــەکان بــە بازرگانیکــردن 
جیهانــن.  باندەکانــی  لیهاتووتریــن  لــە  مرۆڤــەوە  بــە 
بیاڕوســیا ئــەم دەرفەتــەی بــە شــێوەیەکی فەرمــی ڕەخســاند. 
داواکاری ڤێــزەی گەشــت بــوو بــە بازرگانیەکــی پــڕ قازانــج 
کۆمپانیاکانــی  عێراقــی".  "هاواڵتیانــی  ڕوتاندنــەوەی   بــۆ 
ــیا  ــە میلیش ــەرەداو ب ــەزار س ــە ه ــان ب ــە خاوەنەکانی ــت ک گەش
و دامەزراوەکانــی دەوڵەتــی عیــراق بەســتراونەتەوە، گۆڕییــان 
بــە پیشەســازییەکی خێــرای ســود، لەســەر هیــوای ڕزگاری بــۆ 

ئەوروپــا.

لــە گێڕانــەوەی تــەواوی ئــەو کەســانەی ڤیزەیــان وەرگرتــووە 
بەغــدا،  هەولێــر،  فرۆکەخانەکانــی  فەرمــی  ڕێــگای  لــە  و 
بەیــروت، دوبــەی، دیمەشــق، تــاران و ئەســتەنبوڵەوە بــۆ 
بــە  ئــەوان  پێیانڕاگەیانــدوون  کــردووە  گەشــتیان  مینســک 
ئاســانی بــە پــاس و بەتەکســی دەتوانــن بگەنــە پۆلەنــد 
واڵتانــی  و  ئەڵمانیــا  بــەرەو  لەوێشــەوە  و  لیتوانیــا  یــان 
ئەوروپــا بچــن و ڕزگاریــان بێــت، یانــی هەمــوو بەشــداری 
بوونــە.  ســودمەند  و  ئــاگادار  و  قێزەونــەن  پانــە  ئــەم 
بیاڕوســیا )کــە ئامانجــی بەکارهێنانــی عێراقیەکانــە وەک  
ســوتەمەنی جەنگــی لــەدژی ئەوروپــا(، وە دەوڵەتــی عێــراق و 

کۆمپانیاکانــی گەشــت )وەک نێچییــری چــەور بــۆ بازرگانــی و 
ســەودا و مامەڵــە بــە گیانــی هاواڵتیانــی خۆیانــەوە(.

وەزیــری نێوخۆیــی لیتوانیــا وتــی "ئەمــە کــۆچ نیــە، ئەمــە 
پەرلەمانــی  واڵتەکەمــان"،  دژی  لــە  تــەواوە  جەنگێکــی 
و  بەغــدا  گەیشــتە  دەرەوەی  وەیــزی  کۆبــوەوە،  لیتوانیــا 
لەگــەڵ فوئــاد حســێن، وەزیــری دەرەوەی عێــراق کۆبــووەوە. 
لیتوانیــا کــە ئەندامــی یەکێتــی ئەوروپــا و ئەندامــی پەیمانــی 
ســەربازی ناتۆیــە و بایەخێکــی گرنگــی لــە کێشــەی بیاڕوســیا-
بەتــەواوی  ئەوروپــا  یەکێتــی  هەیــە،  ئەوروپــا  یەکێتــی 
پەنابــەران  کێشــەی  بــۆ  کــرد  سیاســەتەکانی  پشــتگیری 
زیندانــی  و  پەنابــەران  تۆقاندنــی  )دیپۆرتکردنەوەیــان، 
تەلەبەنــد  و  چەمەنتــۆ  دیــواری  دروســتکردنی  و  کردنیــان 
لەگــەڵ بیاڕوســیا(، وە بــۆ کەمکردنــەوەی گوشــارەکان وەزیــری 
دەرەوەی عێراقی بۆ بروکســل بانگهێشــت کرد و لەگەڵ وەزیری 
دەرەوەی یەکێتــی ئەوروپــا جوزیــب بۆریلــی کۆبــووەوە. پێگــەی 

یەکێتــی ئەروپــا لــەالی عێــراق زۆر بــە هێزتــرە لــە پێگــەی 
بیاڕوســیا، لــەو دەمــەوە ئیــدی وەرگرتنــی ڤێــزەی گەشــتیاری 
نرخەکــەی فــڕی و زۆر بەرتەســککراوەتەوە. وە بــەدوای ئــەوەدا  
لەگــەڵ  هەرێــم"  ســەرۆکی حکومەتــی   - بارزانــی  "مەســرور 
لەمــەڕ  کوردســتان  لــە  بیاڕوســیا  کۆنســڵخانەی  بەرپرســی 
ئــەم کێشــەیەوە دانیشــتن و کەمکردنــەوەی ڤێــزا و ناڕەحەتــی 
یەکێتــی ئەوروپــای گەیانــد. پاشــان بەتــەواوی کۆنســڵخانە و 
ــراق داخــران. گوشــارەکانی  ــە عێ ســەفارەتەکانی بیاڕوســیا ل
یەکێتــی ئەوروپــا بــۆ ســەر هێڵــە ئاســمانیەکانی تورکــش ئەیــر 
وەیــی و بیاڤیــای بیاروســی و جــان ڤینگــی ســوری زیاتــر 
بــوو. تورکیــا بریاریــدا هیــچ هاواڵتیەکــی عیراقــی و ســوری و 

ــەوە. ــک نەگوازێت ــۆ مینس ــی ب یەمەن

بەکارهێنانی دۆزێکی ئینسانی بۆ نامرۆڤانەترین شێوازی 
سیاسەت

هــەزاران پەنابــەر )نزیکــەی ٨ هــەزار کــە زۆربەیــان کــوردی 
و  ســەربازییەکانن  کەمپــە  و  زینــدان  لەنێــو  عێراقیــن(، 
ڕانــاگات )لیتوانیــا  بــە کەمتریــن خزمەتگــوزاری  دەســتیان 
وەک نمونــە(، لــە خۆپیشــاندانی نێــو کەمپەکانــدا ســەگیان 
تێبــەرداون و بەکێبــل لێیــان داون. یــان لــە نێــو گەورەتریــن 
جەنگەڵســتانی ئەوروپــا و پلــەی ژێــر ســفر و ئــاوی پیــس 
گیریــان  -پولەنــدا  بیاڕوســیا  لەســنوری  بەبرســیەتی  و 
ــەر  ــی س ــی زمان ــی ڕاگەیاندن ــەدا بەپێ ــەم ماوەی ــواردووە. ل خ
ســنوری پۆلەندا-بیاڕوســیا  تەنهــا لــەم ســنورەوە )٢٥٠٠( جــار 
پەنابــەران چ بەتــاک و چ بەکۆمــەڵ گیانبــازی پەڕینەوەیــان 
ــی )٣(  ــە قواڵی ــدا دۆخــی نائاســایی ب ــەاڵم پۆلەن کــردووە، ب

کیلۆمەتــر و بەدرێژایــی ســنوور ڕاگەیانــدووە.

ڕۆژنامەنوســێک،  هیــچ  فریاگــوزاری،  کارمەندێکــی  هیــچ 
بۆیــان  پەنابــەران  یارمەتیــدەری  خۆبەخشــێکی  هیــچ 
مــاوەی  بــۆ  بەتازەیــی  و  ناوچەیــە  لــەو  نزیکببنــەوە  نیــە 

ســێ مانــگ درێــژ کرایــەوە. تــاک و تــەرا نەبێــت، هەمــوو 
جــارەکان بــە شــێوەیەکی زۆر تراژیدیایــی گەڕێنراونەتــەوە. 
لــە خۆپیشــاندان و شــااڵوی پەنابەرانــدا، تەقەیــی هەوایــی 
کــراوە، کۆپتــەر هەڵســاوە، گازی فرمێســکڕێژ بەکارهێنــراوە. 
ســواری زیلــی ســەربازی کــراون و گەڕێنراونەتــەوە، تایــەی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــردووە ب ــان پەنجــەر ک ئەمبوالنســەکانی دکتۆرەکانی
بــە فریــای نەخؤشــەکان نەکــەون، زیندانــی ئــەو کەســانەیان 
کــردووە کــە یارمەتــی پەنابــەران دەدەن. گروپــە ڕاســتڕەوە 
تاوانــکارەکان هێــرش دەکەنــە ســەر گروپــە فریاگوزاریـــیەکان 
و  پۆلەنــدا  و  ئەوروپــا  یەکێتــی  پەنابــەران. سیاســەتی  و 
لیتوانیــا  پێداگــری لەســەر ئــەم هەنگاوەیــان دەکــەن کــە هــەر 
ــە )٢٠(  ــر ل ــەوە زیات ــا. ئ ــۆ ئەوروپ ــیەکە ب ڕۆژەی شەرمەزاریـ
ڕۆژە ســنورەکانیان داخســتووە بــە هێنانــی هێــزی ســەربازی و 

پۆلیــس کــە زیاتــر لــە )١٥( هــەزار دەبێــت.

کێشمەکێشەکان و هەوڵە دبلۆماسیەکان

وەرەقــەی جەنگــی، پێشــتر  بەکارهێنانــی پەنابــەران وەک 
وەزیرانــی  ســەرۆک  لۆکاشــینکۆی  بەکاریهێنــا.  ئــەردۆگان 
ــن( ــەن )پۆتی ــە الی ــی چــرای ســەوز ل ــە پێکردن بیاڕوســیا، ب
یەکێتــی  بــوو.  بەرگریکــردن  پەرچەکردارێکــی  وەک  ەوە، 
ــن  ــۆ پێنجهەمی ــی ڕۆژی )١٥-١١-٢٠٢١( ب ــا  بەبڕیاردان ئەوروپ
و  نزیــک  کەســە  و  ڕژێــم  لەســەر  گەمــارۆ  کــە  جــارە   )٥)

دەدەن. بیاڕوســیا  کۆمپانیاکانــی 

بەهــۆی هەڵکەوتــەی جیۆ-ئیکۆنۆمــی و جیــۆ سیاســی بیاڕوســیا 
و ســنوری بــە چەنــد دەوڵەتێکــی یەکێتی ئەوروپا و ئەندامانی 
ناتــۆ لەالیــەک و ڕوســیا لەالیەکــی تــرەوە، ئــەم ئاڵــۆزی 
ــیە تــا ئــەم ڕادەیــە گەشــەی  ــیە )تەشــەنوجە( سیاسیـ و گرژیـ
ســەند. دەرگاکانــی پشــتەوەی ئــەم هەوڵــە بــە پەیوەنــدی 
بــە لێدوانەکانــی  میــرکل - پۆتیــن و ماکــرۆن - پۆتیــن، 
ــتەوخۆن.  ــۆی ڕاس ــادەی گفتوگ ــە ئام ــینکۆ دەریدەخــەن ک لۆکاش
ســات  کارە  بــوو.  بیاڕوســیا  مەبەســتی  هەمــوو  ئەمــەش 
ــی  ــە قوربان ــوون ب ــاری ب ــە بەناچ ــەو پەنابەران ــە، ئ لەوەدای
ئــەم یارییــە قێزەونــە. چەنــد ئــەم حەبلــە بێتوبچێــت، لەســەر 

ــت.  ــەری دادەنێ ــە کاریگ ــەزار کەس ــد ه ــەو چەن ــی ئ ژیان

دەوڵەتی عێراق، حکومەتی هەرێم، پەنابەرانی سەر سنوور

پڕێنســیپترین  بــێ  و  نابەرپرســیارترین  نابودتریــن، 
دەوڵــەت، دەوڵەتــی عێــراق بــوو کــە لەپێشــدا ڕایگەیانــد 
کــەس وەرناگرێتــەوە، بــەاڵم هێڵــی هاتووچــۆی ئاســمانی و 
ڤیــزای ڕاگــرت، کۆنســلیە و ســەفارەتی بیاڕوســیای داخســت، 

بــۆ هێنانــەوەی پەنابــەران.  نــارد  فرۆکەشــی 

و  بارزانــی  مەســرور  و  میدیــاکان  و  هەرێــم  حکومەتــی 
کەمپینێکــی  نوێنەرایەتیەکانیــان،  و  پارتــی  ســەرکردایەتی 
گــەورەی درۆیــان لــە دژی پەنابــەران بەڕێوەبــرد. "کۆچبــەران 
"هیــچ  جێنەهێشــتووە"،  کوردســتانیان  گوشــاردا  ژێــر  لــە 
کەســێک لــە هەرێمــی کوردســتان لەبــەر کێشــەی سیاســی و 
ئازادیــی کەســی  ناچــار نەبــووە گەشــت بــکات" / ڕاگەیاندنــی 

.)١٤-١١-٢٠٢١( لــە  هەرێــم  ئاساییشــی  ئەنجومەنــی 

زیــت  )ئیــن  ڕۆژنامــەی  ژورنالیســتی  ژنــە  ڕۆگ(،  )ئینــگا 
هەمــان  هــەر  هەولێــرەوە،  جەرگــەی  لەنێــو  هــەر  زیــت(، 
دەنوســێت  ئاســایش  ئەنجومەنــی  ڕاگەیاندنەکــەی  ڕۆژی 
)پارتــی دەســەاڵتدار، بەهــۆی گەندەڵــی، قۆرخــی ئابــووری، 
ڕەعیەتــکاری "کلینەتالیــزم" و دواکەوتوویـــیەوە لــە قەیرانێکی 
سیاســی دەســەاڵتدارە تیدایــە(. )خۆپیشــاندانەکانی هەرێمــی 
بەدەســتبهێنن،  ڕیفۆرمێــک  هیــچ  ئــەوەی  بەبــێ  کوردســتان، 
ــر  ــی لەژێ ــی سیاس ــان چاالکوان ــر دەی ــە هەولێ ــەرکوتکرا، ل س
بەهانــەی پشــتیوانی تیــرۆردا زیندانــی کــراون(. وە دەنوســێت 
)یەکێتــی ئەوروپــا لــە )٢٠٠٣( بــەدواوە زیاتــر لەیــەک ملیــارد 
ئۆیــرۆی داوەتــە عێــراق کەبەشــی زۆری بــۆ کوردســتان بــووە، 
بــەاڵم هیــچ پێشــکەوتنێک لــە مینتالیتــی پارتــی دەســەاڵتدار 
ــی خــۆی  ــی کارەکان ــی ئەوروپــا پێویســتە ڕەیل نەبووە...یەکیت

لــە کوردســتان بیرلێبکاتــەوە..(.

کۆمەڵــگای  لــە  سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  ئاڵۆگۆڕێکــی  هــەر 
ــدەگات.  ــەوەی خــۆی تێ ــە کێشــەی مان کوردســتاندا، پارتــی ب
و  هــەر خۆپیشــاندان  فکــری،  و  هــەر چاالکیەکــی سیاســی 
ناڕەزایەتیــەک، وەک پانــی دوژمنــان و کردەوەی  تێکدەرانەوە 
و ئامانجــی شــێواندنی ئارامــی کوردســتان پێناســەی دەکات و 
ــت.  ــیەک دادەڕێژێ ــوو ناڕەزایەتیـ ــۆ هەم ــڕی ب ــۆری  پیانگێ تی
تەنهــا زمانــی تۆقانــدن و زیندانــی و تیــرۆر یــان کڕیــن و 

ملکەچپێکــردن و ســڕینەوە بەکاردەهێنــن.

ئــەم  لەگــەڵ  کوردســتان  هەرێمــی  حکومەتــی  مامەڵــەی 
کێشــەیە ئاوێنــەی ئــەم ناپەرپرســیارەتیە بــوو. ئیهانەتکــردن 
بەکەســایەتیان، درۆکــردن بەدەمیانــەوە، ناســاندنیان وەک 
هەوڵــدان  و  کێشــەکانیان  کەمکردنــەوەی  فریوخــواردوو، 
بــۆ بەالڕێدابردنــی خــودی کێشــەکە و شــکاندنەوەی بەســەر 
قازانجــی  مەرامــی  بــۆ  بچوکردنــەوەی  و  تــردا  خەڵکــی 
چەنــد قاچاخچیــەک. تەنانــەت نەیانکــرد وەک بانگەشــەی 

بنێــرن. چادرێــک  و  بەتانــی  دوو  هەڵبــژاردن، 

بــەاڵم بەتــەواوی چوونــە پشــت سیاســەتی دژە  ئینســانی 
پۆلەنــدا و لیتوانیــا و یەکێتــی ئەوروپــا و گوێیــان لــە هــاواری 

ــرد.  ــەران کەڕک پەناب

پێدەچێــت، ســەرەتای کێشــەکە لێــرەوە دەســتپێبکات. شــکۆ 
و نێوبانگــی دەســەاڵتدارانی هەرێــم نــەک لەکــەدار بــووە، 
ناوچەکــە  کۆنەپەرســتەکانی  دەوڵەتــە  وەک  ڕێــک  بەڵکــە 
هەڵدێــت. لەدەســتیان  و  ڕاپەڕیــون  لەبەرامبــەری  خەڵــک 

نۆڤێمبەری ٢٠٢١

شــەڕ و کوشــتارەکانی عێــراق و ئەفغانســاتان، ســوریا و یەمــەن و لیبیــا، سیســتەمە دیکتاتۆرەکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، 
بزوتنــەوە و حــزب و بانــدە کۆنەپەرســتە شۆڤینســت و ئیســامی و ناسیۆنالیســتە بورژوازیەکانــی ئــەم ناوچەیــە کــە پاریــزەری 
سیســتەمی ســەرمایەداری و نیولیبرالیزمــن، دەیــان ملیــۆن کەســیان ناچــار بــە ئاوارەیــی و دەربــەدەری کــردووە، ئەوەتــا لــە 

عێــراق ٦ ملیــۆن و لــە ئەفغانســتان ٧ ملیــۆن و لــە ســوریاش ٦ ملیــۆن ئــاوارە بــوون.

وەســتانەوە بەرامبــەر بــەم  سیســتەم و دەســەاڵت و هیزانــە، بەرامبــەر بــە خوڵقاندنــی هەلومەرجێک بــۆ ناچارکردنــی 
ئینســانەکان بــە ئاوارەیــی و پەنابــەری، بــە ژیــان لــە ژێــر خێمــە و بێبەشــبوون لــە کار و لــە ژیانــی ئاســایی و لــە خوێنــدن 

ــیە ســەرەتاییەکان، ئەرکێکــی پرولیتاریــا و سۆشالیســتەکان و ئازادیخوازانــی ئەمڕۆیــە. و لــە مافــە ئینسانیـ

خەڵــک لــە عێــراق و هەرێمــی  کوردســتان هەمــوو ئــەو میحنەتانەیــان بــە ئێســک و پێســتی خۆیــان تاقیکردۆتــەوە، هــەر لــە 
جەنگــە نەبــڕاوەکان و کوشــتاری بەکۆمــەڵ و ڕفانــدن و تیــرۆر تــا شــکەنجە و زینــدان، هــەژاری و برســیەتی، گەندەڵــی و 
کۆنەپەرســتی، هەمــوو ئەمانــەش بــە بەشــداری  ئەمەریــکا و هاوپەیمانــە ئەوروپیەکانــی لــە ٣٠ ســاڵی ڕابــردوودا، وێــڕای 

ڕۆڵــی ئیــران و تورکیــا و دەوڵەتانــی کەنــداو و ڕوســیا.

لــە ئێســتادا دەســەاڵتدارانی هەرێمــی کوردســتان، ڕاســتەوخۆ هــۆکاری کۆچــڕەوی بەکۆمــەڵ و بەردەوامی گەنجانــی هەرێمەکەن. 
چەنــد حــزب و هیــز و بەرپــرس و گــەورە ســەرمایەدارانێک قۆرخــی هەمــوو ســێکتەرێکی ژیانیــان کــردووە، و هــەر تاوناتاوێــک 
ئــەم حــزب وهێزانــە کوردســتان تــا لێــواری جەنگێکــی نێوخۆیــی پاڵپێــوە دەنێــن و کردویانەتــە مەیدانــی تەراتێنــی بانــدە 

موخابەراتیـــی و تیرۆریســتەکان و هەریمــی ســەرکوتی هەمــوو دەنگێکــی ئازادیخــواز.

لــە ڕاپەڕینــی  ئۆکتۆبــەری ٢٠١٩ ی بەغــدا و شــارەکانی خــواروو، وە  دیســەمبەری ٢٠٢٠ ی کوردســتانی عیــراق  ســەدان 
هــەزار لــە کریــکاران و الوان و ژنــان هەســتان بــەدژی هــەژاری، بێــکاری و گەندەڵــی، بــەدژی شــەڕ و دەســەاڵتی میلیشــیایی 
و سیاســەتی ئەمەریــکا و ئیــران و تــەواوی حزبــە دەســەاڵتدارەکان و گیانبــازی بێوێنەیــان نوانــد. زیاتــر لــە ٨٠٠یــان لــێ 
کــوژرا، ٣٠ هەزاریــان برینــدار و هەزارانیشــیان لــێ زیندانــی کــرا. لــە کوردســتانی عێراقیــش بــارەگای تــەواوی حزبەکانیــان 

ســوتاند و دەســەاڵت بــە تــرۆر و ڕەشــبگیریی و ســەرکوت وەاڵمیدانــەوە.

جەماوەرێکــی نــاڕازی، بێــکار و برســی، ڕاســتەوخۆ کەوتۆتــە بــەر زەبروزەنگــی دەســەاڵتی بــورژوا قەومــی و تائیفــی و 
ــەڕووی کۆچــڕەوی  ــت، دەروازە ب ــەم دۆخــە ســەرکوت دەکرێ ــوون ل ــۆ ڕزگارب ــان ب ــات و ڕاپەڕینی ــک خەب میلیشــیاکانیان، کاتێ

ــتادا. ــە ئێس ــتانە ل ــراق و کوردس ــی  عێ ــۆکاری کۆچــی هاواڵت ــەرەکی ه ــەی س ــە پل ــە ب ــەوە، ئەم ــدا دەکرێت بەکۆمەڵ

یەکێتــی ئەوروپا کۆچی ئــەم پەنابەرانــە بــە پانــی بیاڕوســیا لەقەڵــەم دەدات و دەیەوێــت بــەم بیانــووە خــۆی لــە 
جێبەجێکردنــی یاســاکان و ڕێککەوتــن و پەیماننامە نێودەوڵەتیــەکان بدزێتــەوە، و گوشــار بــۆ دەوڵەتــی عێــراق دەهێنیــت 
کــە ســەفارەت و کۆنســوڵیەکانی بیاڕوســیا دابخــات. ئەمــە ڕووی ڕاســتەقینەی ئەو سیاســەتەی ئەوروپایــە کــە بانگەشــەی 
دیموکراســی و مافــی مــرۆڤ و "دەوڵەتــی یاســا" و شــەفافەیەت و داڵدەدانــی هەاڵتــوان دەکات. لــە هەمانکاتــدا، ئەم واقیعەتە 
ــەرداری  ــە بەهرەب ــی نائینســانی ل ــوو کردەیەک ــۆ هەم ــات ب ــیا دەســت دەب ــی بیاڕوس ــەو ڕاستیەشــە کە دەوڵەت ــەلمێنەری ئ س

دۆخــی پەنابــەران تــا وەک چەکێــک بــۆ ملمانــێ لەبەرامبــەر ڕکەبــەرە ئەوروپیـــیەکانیدا بەکاریبهێنــێ.

مافــی پەنابــەری پێویســتە بەعەمەلــی پەیــڕەو بکرێــت و پەنابــەران لــە کەمپــەکان، لــە زیندانــەکان ئــازاد بکرێــن. ئەوانــەی 
کــە دەیانەوێــت لــە بیاروســیا بمێننــەوە، ئەرکــی ئــەو حکومەتەیــە پێداویســتی مانەوەیــان بــۆ دابیــن بــکات. ئەوانــەش کــە 
دەیانەوێــت لــە ئەوروپــا نیشــتەجێبن پێویســتە ئــەم مافەیــان پێبدرێــت. ئــەو کەســانەی کــە خێــزان و کەســوکاریان لەهــەر 

واڵتێکــە پێویســتە یەکتربگرنــەوە.

ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــراق ســەرکۆنەی سیاســەتی دژە مرۆیــی یەکێتــی ئەوروپــا دەکات لــە بەرامبــەر 
پەنابەرانــدا و هــاوکات خەبــات دەکات لەگەڵ ڕێکخــراوە کرێکاریــی و سۆشیالیســتی و ئینســان دۆستیـــیەکان بــۆ کۆتایـــیهینان 

ــەری. ــی پەناب ــی ماف ــاتە و جێبەجێکردن ــەم کارەس ب

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق

١٢ نۆڤەمبەری ٢٠٢١

.ئامادەکردنی ڕاپۆرت: جەمال کۆشش

كا ره ساتي په نا به ران، راستيه كي سه لماند، 
قه يرانيكي قوولي حوكمراني له كوردستاني 

عيراق دا هه يه.


