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کێشمەکێشــی نێــوان هــەر دوو حزبــی بــورژوا قەومــی دەســەاڵتدار لــە هەرێمــی کوردســتاندا، 
تــاوی ســەندووە لەســەر چۆنیەتــی پێکهێنانــی حکومەتــی ناوەنــدی عێــڕاق، و هــەر یەکەیان 
خــۆی لــە یەکێــک لــە دوو کەمپــی دژە شۆڕشــی بــەرەی )ســەدر( و )چوارچێــوەی هەماهەنگــی(
دا دەبینێتــەوە و بــوون بــە پارســەنگ لــە بلۆکبەنــدی دەوڵەتانــی کۆنەپەرســتی ناوچەکــە 

و جەمسەرە نێودەوڵەتیـــیەکانی پشتیانەوە.
لــەم کــەش و هــەوا سیاســییەدا، زوربــەی هــەرە زۆری خەڵکــی هەرێمەکــە، نــەک هــەر 
نیگەرانــی لــە ڕوخســاریاندا بــەدی دەکرێــت دەربــارەی ژیــان و گوزەرانــی خۆیــان و خانــەوادە 
و ئاینــدەی مناڵەکانیــان، بەڵکــو ناچاریشــن ڕۆژانــە مانبگــرن و بڕژێنــە ســەر شــەقامەکان 
نەبونــی  بــە  دژ  موچەکانیــان،  دواکەوتنــی  بــە  دژ  ناڕەزایەتــی،  و  خۆپێشــاندان  بــۆ 
خزمەتگوزاریــە بنەڕەتیـــیەکانی وەک نــەوت و گاز و کارەبــا و ئــاو، دژ بــە خراپــی و گرانــی 
خزمەتگوزاریەکانــی کەرتــی تەندروســتی و خوێنــدن، دژ بــە بێــکاری و قفڵکردنــی دەرگای 

دامەزرانــد لــە کەرتــی گشــتیدا لــە الیــەن حکومەتــی هەرێمــەوە.
ئەمــەش لــە کاتێکدایــە کــە توێژێکــی ســەروەتمەند لــە ملیۆنلــەر و ملیاردێــری خــاوەن پڕۆژە 
و کۆمپانیــا و گــەورە بــازرگان هاتۆتــە ئــاراوە بەتایبــەت لــە ســەران و بەرپرســانی پلــە 
یەکــی حکومــەت و حــزب و دامەزراوەکانــی دەســەاڵتدارەتی هەرێمەکــە، بەمــەش دەســەاڵت 
و ئابــووری لــە هەرێمــی کوردســتاندا، لــە یەکەیەکــی تۆکمــەدا لــە دەســت کەمایەتیەکــی 
ــەی  ــکاری و بێمافیشــیان داســەپاندووە بەســەر زورب ــەژاری و بێ ــەوە و ه ــە چڕبۆت کۆمەڵگ
هــەرە زۆری خەڵکــی زەحمەتکێشــدا، و لەنــاو کۆمەڵگــەدا بۆتــە پەرەداربوونــی داوێنــی 
تاوانــەکان و خۆکــوژی و ڕەشــەکوژی ژنــان و قوربانــی بوونــی الوانــی ئــەم هەرێمــە لــە کــۆچ 
ــەو بارودۆخــە دۆزەخیــەی کــە  ــوون ل ــۆ ڕزگارب ــۆ دەرەوەی واڵت، ب ــدا ب و ڕەوی بەکۆمەڵیان
دەســەاڵت بــۆی خوڵقانــدوون. نــەک هــەر ئــەوەش بەڵکــو حکومــەت و حزبــە میلیشــیاکانی 
دەســەاڵت سڵیشــیان نەکردۆتــەوە لــەوەی ناڕەزایەتــی و شــەپۆلی خۆپێشــاندانەکان و 

ڕاپەڕینــی ئــەو جەمــاوەرە شــەاڵڵی خوێــن بکــەن.
ئەجنــدا و بەرنامــەی ئابــووری حکومەتــی هەرێــم و حزبەکانــی دەســەاڵت، و هەمــوو 
ــی سیاســەتی خەسخەســە و  ــڕاڵ و ئیســامی، پیادەکردن ــی لیب ــورژوا قەوم ئۆپۆزیســیۆنی ب
ــی  ــی( و )حکوومەت ــی نێودەوڵەت ــی )بانک ــی هاوبەش ــە کۆنفراس ــووە و ل ــزم ب ــو لیبرالی نی
هەرێمــی کوردســتان( بــە پشــتگیریی )نەتــەوە یەکگرتــووەکان( لــە )٣٠-٥-٢٠١٦( لــە 
ــێ  ــتڕاتیژێکی س ــتاندا( س ــی کوردس ــووری هەرێم ــە ئاب ــۆرم ل ــاوی )ڕیف ــر ن ــر، لەژێ هەولێ
ســاڵە و پانــی ڕیفۆرمــی ئابــووری هەرێمــی کوردســتانیان ڕاگەیانــد و ســەرۆکی هەرێمــی 
ئــەو کاتــەش )مەســعود بارزانــی( لــە )٩-٦-٢٠١٦(دا پەیامێکــی دەستخۆشــانە و پشــتیوانی 

ــردەوە. ــی باڵوک ــێ کردن ل
ناوەڕۆکــی ئــەو پــان و ڕیفۆڕمــە؛ شــانخاڵی کردنــەوەی حکومەتــی هەرێــم بــووە، هەرچــی 
زووتر و خێراتر، لە خەرجیە گشتییەکان، وەستاندنی دامەزراندن و کارپێدان لە کەرتی 
گشــتی و کەمکردنــەوەی ژمــارەی کرێــکار و کارمەندەکانــی، ڕادەســتکردنی خزمەتگوزاریــەکان 
و پێشکەشــکردنیان بــە هاواڵتیــان لــە ڕێگــەی کۆمپانیاکانــەوە کــە هەریەکەیــان بەجۆرێــک 
ــە  ــە دروشــمی چاکســازیەوە ل ــە ب ــش ک ــەی نۆهەمی ــی دەســەاڵتن. کابین ــە حزبەکان ســەر ب
ــگاوی گەورەتــر و خێراتــر  ــە هەن ــدەی ب ــەم ڕەوەن ــوو، ئ تەممــوزی )٢٠١٩(دا دەســتبەکار ب

بەنــاوی چاکســازییەوە بردۆتەپێــش.
بــە پێچەوانــەی لێکدانــەوە و بۆچوونــی سیاســی لیبرالەکانــی کوردســتان و ئۆپۆزیســیۆنی 
بــورژوا قەومــی لیبــرال و ئیســامی، ئــەم بارودۆخــە ئاکامــی لێنەهاتوویــی و نەشــارەزایی 
کارێکــی  ئاکامــی  بەڵکــو  نییــە،  و حکومــی  ڕابەڕێکــی حزبــی  و  سیاســەتمەدار  چەنــد 
ئاگاهانــەی هاوبــەش و هاوئاهەنگــی دەســەاڵتی بــورژوا لۆکاڵــی )خۆماڵــی( کــوردی و 
دامــەزراوە بــورژوا ئیمپریالیســتیەکانی جیهانــە پێکــەوە. کوردســتان دەمێکــە بۆتــە بەشــێک 
لــە بــازاڕی ســەرمایەداری جیهانــی و دەسەاڵتەکەشــی هاوئاهەنــگ و لێکهەڵپێکــراوە لەگــەڵ 
دەســەاڵتی دەوڵەتانــی بــورژوا کۆنەپەرســتی ناوچەکــە و لەگــەڵ ســتڕاتیژ و پانــی واڵتانی 

ــاوا بەتایبــەت ئیمپریالیزمــی ئەمریکــی. ئیمپریالیســتی ڕۆژئ
ــک  ــچ کلۆجێ ــە هی ــی ب ــت، خەڵک ــتۆتە بنبەس ــڕۆ گەیش ــڕاق ئەم ــتانی عێ ــەی کوردس کۆمەڵگ
ناتوانــن بــەم شــێوەیە درێــژە بەژیانێــک بــدەن کــە دەســەاڵت بەســەریانیدا ســەپاندووە، 
قەیرانــە  و  کێشــە  ئــەو  بــۆ  نیـــیە  پــێ  چارەســەرێکی  هیــچ  هەرێمەکــەش  دەســەاڵتی 
ســەختە ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و سیاســیەی کــە ســەرتاپای کۆمەڵگەکــەی داگرتــووە. 
ڕووی ڕاســتەقینەی ئــەم دەســەاڵتە، وەک دژە شــۆڕش و دژە جەمــاوەری زەحمەتکێــش و 
ئازادیخــواز، وەک دەســەاڵتێکی پیاوســاالری کۆنەپەرســتی دژە ژن، دەمێکــە دەرکەوتــووە.
لەم نێوەدا ئۆپۆزیســیۆنی بورژوا لیبرالی قەومی و ئیســامی، لە هەوڵی خۆکۆکردنەوەدایە 
بــۆ بەهرەبــەرداری لــەم ناڕەزایەتیانــە، تــا بیکەنــە دەســتمایە و ســرەواندنی گورزێــک لــە 
دەســەاڵت، لــە پێنــاو هێنانــەدی ئاڵوگۆڕێکــی شــکڵی و ڕوکەشــانەی سیاســی لــە دەســەاڵت و

ــە دەســەاڵت و  ــۆ بەشــداریان ل ــوار بڕەخســێنێ ب ــە قۆرخــکاری ئابوریەکــەی، تــا هــەم ب ل
ــورژوازی و سیســتمە ئابوورییــە  هــەم پەرلەمــان و دامــەزراوە بونیادییەکانــی دەســەاڵتی ب
ــکار و زەحمەتکێــش. ــاوەری کرێ ــە دەســت ڕاپەڕینــی جەم ــت ل نیولیبڕالیزمەکەشــی بپارێزێ
لەبەرامبــەر ئــەم بارۆدۆخــەدا وەاڵمــی چینــی کرێــکار و بەهەژارکــراوان و گەنجانــی کــچ و 
ــە  ــووە و هەی ــاوەری ب ــن و خەباتــی شۆرشــگێرانەی جەم ــژە ڕاپەری ــوڕی ئازادیخــواز لەمێ ک
بــۆ هەڵپێچــان و وەالنانــی هــەردوو ڕژێــم لــە کوردســتان و لــە ئاســتی عێراقــدا. ڕیگــەی 
چاکســازی و تەڵەکەبــازی ئۆپۆزســیۆنی بــۆرژوازی و ملمانێــی چەواشــەکارانەی پەرلەمانــی 
نیوانیــان و ڕیفورمســازی نیــوە و ناچــڵ هــەوڵ و تەقــەال و بەرگرتــن بــووە بــە ســەرکەوتنی 

ئــەم شۆڕشــە.

موئەیەد ئەحمەد
بــە  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  ملمانێــی  مێــژووی 
ــەری )٢٠١٩( گەیشــتە قۆناغێــک  ــی ئۆکتۆب ڕاپەڕین
بگەڕێنرێتــەدواوە،  ناتوانــرێ  کــە  لەعێراقــدا 
ئەمــەش لــەڕووی ئــەو پەرەســەندنەی کــە ڕوویــداوە 
ــەم واڵتــە  ــاو ئ ــوان چینەکانــی ن ــە پەیوەنــدی نێ ل
و لــەڕووی ئــەو کوتەکــەی کــە ڕاپەریــن ســرەواندیە 
هێزەکانــی ڕژێــم و سرەواندیشــیە  هێژمۆنی فیکری و 
سیاســی و بەها کۆنەپەرســت و  پیاوســاالریەکانیان 

ــە ئاســتی کۆمەڵگــەدا. ل
دوای  پێشوەختـــە  هەڵبژاردنــی  ئەنجامدانــی 
ملمانێکانــی  وە  ڕاپەڕیــن،  خوێنــاوی  ســەرکوتی 
ئێســتاش لەنێــو کەمپــی هێزەکانــی ڕژێمــدا لەســەر 
شــێوەی حکومــەت و ڕەوەندەکانــی تــر، ســەرجەمیان 
کــردار و تاکتیکــی دژە  لــە سیاســەت و  بریتیــن 
شۆڕشــی هێــزە کۆنەپەرســتەکان کــە بــە ســەرکوتی 
توانیویانــە  ڕاپەڕیــن  خنکاندنــی  و  پــەردە  بــێ 

دەســەاڵتی خۆیــان بسەپێنـــنەوە.

ــەک  ــە الی ــەتانە، ل ــک و سیاس ــەم تاکتی ــوو ئ هەم
تەواوکــەری ســەرکوتی ڕاپەڕینەکــە و هەوڵدانــن 
بــۆ ڕێگرتــن لــە شۆڕشــی داهاتــوو، وە لــە الیەکــی 
دیکــەوە، هەوڵوتەقــەالن بەمەبەســتی جێگیرکردنی 
لــە  بــۆرژوازی  دەوڵەتــی  و  سیاســی  سیســتەمی 
عێراقــدا لەســەر بنەمــای دابەشــکردنی کۆمەڵــگا 
Ethno-se- )بۆ پێکهاتە ئیسنۆ-تائـیفیـــیەکان 
ctarian( و جێگێرکردنــی ئایدیۆلۆژیــای ڕەســمی 

ــیە. دەوڵــەت بــەوەی کــە ئیســامی و قەومیـ
ملمانێــی  بــە لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئەمانــە، 
ئێســتاش لەســەر گۆڕینــی شــکڵ و شــێوەی حکومــەت 
عیــراق،  پشکپشــکێنەی  سیاســی  ڕژێمــی  لەنێــو 
"زۆرینــەی  بــۆ  "تەوافوق"یــەوە  حکومەتــی  لــە 
گۆڕانــەی  لــەو  جیاناکرێتــەوە  نێشــتیمانی"، 
و  چیــن  نێــوان  پەیوەنــدی  لــە  هاتۆتــەدی  کــە 
ــاش  ــدا، وە جی ــگای عێراق ــاو کۆمەڵ ــی ن توێژەکان
ناکرێتــەوە لــە ڕەنگدانــەوەی ئــەم گۆڕانــە لەســەر 

جیگەوڕێگــەی بــاڵ و ڕەوتەکانــی ڕژیــم و سیاســەت 
ئــەم  هەڵبژاردنەکــەی  ســتراتیژیەکانیان.  و 
دواییــە کــە لەبنەڕەتــدا لــەڕووی بەشــداریکردنی 
ــی  ــژەی دەنگەکان ــوو، ڕێ ــوت ب ــەوە پەڕپ هاواڵتیان
ــە شــێوەیەکی  ــی دەســەاڵتی ب ســەرجەمی الیەنەکان
هێــزی  و  پێگــە  و  کەمکردۆتــەوە  بەرچــاو 
تریــان  هەندێکــی  بــە  بەرامبــەر  هەندێکیانــی 
گۆڕانــەدا  لــەم  بناغەیــی  مەســەلەی  گۆڕیــوە. 
ــەو بەشــەی ئیســامی سیاســیە  ــژەی ئ ــی ڕێ دابەزین
کــە نوێنەرایەتــی دەکرێــت لــە الیــەن ئــەوەی پێــی 
دەوتــرێ "چوارچێــوەی هەماهەنگــی" و پاشەکشــەی 
ڕێژەیـــیەتی لــە شــانۆی ئــەو ملمانێیــە سیاسیـــیەی 
کــە ئەگــوزەرێ ســەرباری پەیوەنــدی نزیکــی لەگــەڵ 
کۆمــاری ئیســامی ئێــران و خاوەنداریەتــی بــۆ ئــەو 
هەمــوو پولوپــارە و هێــزە چەکداریــە میلیشیایـــیەی 

کــە هەیەتــی.

بــە بۆنــەی هەشــتی مــارس، ڕۆژی جیهانــی خەباتــی 
ژنــان، بەغــدا و چەنــد شــارێکی تــری عێــڕاق، چەندیــن 
هەروەهــا  و  شــەقام  ســەر  ڕێپێوانــی  و  کۆبونــەوە 
هەڵواســینی درووشــم و ســازدانی ســیمینار و ئاهەنگیــان 
بەخۆیانــەوە بینــی، بــۆ بەرەنــگار بوونــەوەی یاســاکانی 
دەوڵــەت و ســازش و نەرمــی نوانــدن لەگــەڵ تاوانبــاران 

ــان. ــی ژن و بکوژان

کوشــتنی  دواترینیــان  کــە  ژنــان  کوشــتنی  بەردەوامــی 
بــوو،  هەولێــر  لــە  ســامی(  )ئیمــان  ژن  چاالکوانــی 
ئەمســاڵدا  ئاهەنگەکانــی  بەســەر  غەمگینیــی  ســایەی 
پۆشــی، بــەاڵم ئــەم تاوانانــە نەبوونــە ڕێگــر لەبــەردەم 
و  سۆشیالیســتەکان  و  ژنــان  ڕێکخراوەکانــی  و  ژنــان 
ــە ســازدانی ئاهەنــگ و ڕێپێوانەکانیــان  ئازادیخــوازان ل
و وەبیــر هێنانــەوەی جیهــان بــەو واقیعەتــە تراژیدیــەی 
کــە ژنانــی عیڕاقــی تیــا دەژیــن لــە ســایەی حوکمــی 
هێــزە دینــی و قەومیــە پیاوســاالرەکاندا؛ هــەردوو ال 
و  عێــڕاق(  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  لــە 
ڕێکخــراوی )ئــازادی ژنــان لــە عێــڕاق( بەشــداریەکی 
ــدێ  ــە هەن ــە ل ــەدا ک ــەم چاالکیان ــوو ل ــان هەب زیندووی

لــە شــارەکاندا ئەنجامــدران لەوانــە:

بەغدا:

چاالکوانانــی    )٢٠٢٢( مــارس  )٦(ی  ڕۆژی   •     
)ڕێکخــراوی ئــازادی ژنــان لــە عێــڕاق( وەســتانێکیان 
لــە  فیدڕاڵــی(  بــااڵی  )دادگای  بــەردەم  لــە  هەبــوو 
کــە  نــاڕەواکان  یاســا  ســەرکۆنەکردنی  بــۆ  بەغــدا، 
ســزای تاوانکارانــی ژنکــوژ کــەم دەکاتــەوە بــە بیانــووی 
گردبوونەوەیــەدا  لــەو  ژنــان  شــەرەف"ەوە.  "هــۆکاری 
داوایــان کــرد بڕگــەی )٤٠٩(ی یاســای ســزادان لــە عێــڕاق 
هەڵبوەشــێتەوە وە بڕگــەی )١٢٨(ی کەمکردنــەوەی ســزا 
بــە بیانــووی شــەرەفەوە هەمــوار بکرێتــەوە. ســەرەڕای 
چوونــە  لــە  ڕێگرتــن  و  ئاســاییش  هێزەکانــی  چــڕی 
ژوەرەوەی ژنــەکان بــۆ نــاو باڵەخانــەی دادگا، بــەاڵم 
دادوەران  چاوپێکەوتنــی  لەســەر  ژنــەکان  ســووربوونی 
چوونــە  بــە  ڕێگــە  ناچارکــرد  ئاساییشــی  هێزەکانــی 
ژورەوەی شــاندێکی دانوســانکار بــدەن بــە ســەرۆکایەتی 
ــەلمان(. ــرا س ــەد( و )ئیس ــار موحەمم ــان )یەن چاالکوان

    • بــە بۆنــەی ٨ی مــارس ڕۆژی جیهانــی ژنــان، 
)ڕێکخــراوی ئــازادی ژنــان لــە عیــڕاق( و )ڕێکخــراوی 
کۆبوونەوەیەکــی  عیــڕاق(،  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی 
ــە مەیدانــی فیــردۆس و مەیدانــی  ــان ســازدا ل جەماوەری
ــی  ــدوو ڕاگرتن ــۆ زین ــە بەغــدای پایتەخــت ب ــر ل تەحری
ــازادی  ــە ئ ــی ل ــتهێنانی مافەکان ــۆ بەدەس ــی ژن ب خەبات

و یەکســانی. ئەمــەش دوای ئــەوەی چاالکوانانــی ئــەم 
دوو ڕێکخــراوە لــە مەیدانــی فیــردۆس گردبوونــەوە و 
بــە ڕێپێوانــی )٨(ی مــارس لەوێــوە بــەرەو مەیدانــی 

تەحریــر بەڕێکەوتــن و تیایــدا گردبوونــەوە.

مەڵبەندەکــەی  لــە  ژن(  ئــازادی  )ڕێکخــراوی   •    
خــۆی لــە بەغــدا هەســتا بــە ســازکردنی ســیمینارێک 
و پاشــان ئاهەنگێــک کــە تیایــدا چاالکوانانــی ژن و 
ژمارەیەکــی زۆر لــە ڕوناکبیــر و ڕۆشــنبیر و کەســانی 

چــەپ بەشــداریان کــرد، و چەنــد وتارێــک خوێندرایــەوە 
ســەندیکا  و  ڕێکخــراوەکان  لــە  هەنــدێ  الیــەن  لــە 

کرێکاریـــیەکانەوە.

ــوارە ڕێپێوانێــک  ــە ئێ ــان ب ــازادی ژن     • ڕێکخــراوی ئ
لــە شــەقامی ئەلموتەنەبــی لــە بەغــدا، کۆتایــی بــە 

چاالکیەکانــی)٨(ی مــارس هێنــا.
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پاشماوەی

ــی  ــد مانگ ــە چەن ــا ل ــی ئۆکرانی ــرای قەیران ــەندنێکی خێ ــەدوای پەرەس ب
ڕابــردوودا، هــاوڕای پەرەســەندنی کێشمەکێشــی نێــوان ڕوســیا لــە الیەک و 
ئەمریــکا و هاوپەیمانــە ئەوروپیـــیەکانی لــە پەیمانــی باکــوری ئەتڵەســی 
ــە  ــا ب ــیا، هەڵس ــی ڕوس ــڕۆ ئیمپریالیزم ــرەوە، ئەم ــی ت ــۆ( لەالیەک )نات
هێرشــێکی ســەربازیانەی بەربــاڵو بۆســەر هێزەکانــی ئۆکرانیــا، نزیــک 
جیابوونــەوە،  ئۆکرانیــا  لــە  دواییانــەدا  لــەم  کــە  جمهوریانــەی  لــەو 
کــە بۆتــە شــەپۆلێک لــە ئاوارەیــی بەکۆمەڵــی دانیشــتوان لــە شــارە 

جیاجیاکانــی ئۆکرانیــا.

ئــەم قەیرانــە کاتێــک ئاڵــۆز بــوو کــە ســەرۆکی ڕوســیا، ڤادیمیــر پۆتیــن، 
لــە دوو شــەممەی )٢١-٢-٢٠٢٢(دا دانپیانانــی واڵتەکــەی بــە کۆمــارە 
گەلیـــیەکانی دۆنێتســک )Donetsk( و لوهانســک )Luhansk( لە 
ڕۆژهەاڵتــی ئۆکرانیــا وەک واڵتــی ســەربەخۆ ڕاگەیانــد، لەگــەڵ بڕیــاری 
ــە  ــەو ناوچەی ــۆ هــەردوو ئ ــزە ســەربازیەکانی ڕوســیا ب ــاوەوەی هێ چونەن
ــەو دوو  ــردن ل ــۆ بەرگریک ــی پاراســتنی ئاشــتی" ب ــاوی "هێزەکان ــر ن لەژێ
ــەم پەرەسەندنەشــدا  ــەدوای ئ ــادا. ب ــی ئۆکرانی ــەڕووی هێزەکان ــارە ب کۆم
یەکەمیــن  داســەپاندنی  بــە  هەڵســان  هاوپەیمانەکانــی  و  ئەمریــکا 

ــووری بەســەر ڕوســیادا. ــارۆی ئاب پاکێجــی گەم

ئــەوەی وا دەکات پەرەســەندنی ڕوداوەکانــی نــاو ئۆکرانیــا و کێشمەکێشــە 
نەتەوەییـــیەکان تیایــدا، ئــەم الیەنــە جیهانیـــیە بەخۆیــەوە بگرێــت، 
لــە بنەڕەتــدا توندوتیژبوونــەوەی ملمانێــی جیۆ-سیاســی و ستڕاتیژیـــیە 
ــتی  ــی ئیمپریالیس ــیا و دەوڵەت ــتی ڕوس ــی ئیمپریالیس ــوان دەوڵەت ــە نێ ل
ئەمریکــی و هاوپەیمانــە ئەوروپیـــیەکانی لــە پەیمانــی باکوری ئەتڵەســی 
)ناتــۆ( و پێشبڕکێـــیە لەســەر دەستبەســەراگرتنی ناوچــەی نفــوز لــە 

ئەوروپــا.

دوای ئــەوەی کــە ڕوســیا، بــەدوای ڕوخانــی یەکیەتــی ســۆڤیەتدا )١٩٩١(، 
توانــی هێــزی ســەربازی و ئابــووری و سیاســیی خــۆی بــە پلەیەکــی 
ڕابردووشــدا  دەیــەی  چەنــد  لــە  و  دامەزرێنێتــەوە  ســەرلەنوێ  بــاش 
دابیــن  ئێــران  وەک  تــری  واڵتانــی  و  چیــن  لەگــەڵ  هاوپەیمانەتــی 
بــکات، ئێســتا گەیشــتۆتە خاڵێکــی وەهــا لــە جێگەوڕێگــە وەک هێزێکــی 
ئیمپریالیســتی عەســکەرتاری ڕکەبــەر، کــە بتوانێــت بــەڕووی ئەمریــکا و 
پەیمانــی ئەتڵەســی )ناتــۆ(دا بووەســتێتەوە لەســەر شــانۆی جیۆ-سیاســی 

و ســتڕاتیژی جیهانیــدا.

نیشــانە ســەرەتاییەکانی ئــەم جێگەوڕێگــە تازەیــە بــە دەســتێوەردانی 
ســەربازییانەی ڕوســیا لــە ســاڵی )٢٠٠٨( لــە جۆرجیــادا دەرکــەوت و 
هێــزە  لەگــەڵ  دەکات  ملمانــێ  کــە  جێگەوڕێگەدایــە  لــەو  ئێســتاش 
لــە  وەرگرێــت  خــۆی  بەشــی  و  پشــک  تــا  ڕۆژاوا  ئیمپریالیســتەکانی 
ناوچەکانــی نفــوز و جێگەوڕێگــەی خۆشــی دابیــن بــکات لــە سیســتمی 
جیۆ-سیاســی و ســتڕاتیژی و جیۆ-ئابــووری لەســەر ئاســتی جیهانــی و 
ناوچەیــی، وە لــە هەوڵدایــە تــا ئــەو شــوێنەی بــۆی دەســتبدات دووبــارە 
ئــەو  ناوچانــە بەدەســت بهێنێتــەوە کــە پێشــتر لەدەســتی داون لــە 

ناوچــەی نفــوز لــە ئەوروپــا.

نیو-لیبراڵییــەوە،  و  ســەرمایەداری  الیەنگرانــی  پێچەوانــەی  بــە 
لەخــۆی  خســڵەتە  ئــەو  هاوچــەرخ  ئیمپریالیزمــی  و  ســەرمایەداری 
ئابــووری  قوتبەنــدی  و  بلۆکبەنــدی  خوڵقێنــەری  کــە  نیشــاندەدات 
تــازەی  قوتبــی  ســەرهەڵدانی  و  جۆراوجــۆر  سیاســیی  و  ســەربازی  و 
نێودەوڵەتــی و ناوچەییـــیە، وە ملمانێــی جیۆ-سیاســی و ئابــووری و 
ســتڕاتیژیش توندوتیــژ دەکاتــەوە لــە نێوانیانــدا، هەروەهــا پــەرەدەدات 
بــە گەشــەی عەســکەرتاریەت و خۆپڕچەککــردن و ملهــوڕی نوانــدن و 
ــە  ــۆر لەوان ــەی جۆراوج ــە ڕێگ ــی الواز ب ــەالن و واڵتان ــی گ ملکەچپێکردن
داگیــرکاری ڕاســتەوخۆ و جەنگــی پڕۆکســیانە )بەوەکالــەت(. هەمــوو 
ئەمــەش بــۆ دووبــارە دابەشــکردنەوەی جیهــان لــەڕووی ئابــووری و سیاســی 
و بەدەســتهێنانی ناوچــەی ژێــر نفــوز بەپێــی ئــەو هاوسەنگیـــیە تازەیــەی 
کــە دێتەئــاراوە لــە نێــوان هێــزە سەرمایەداریـــیە ئیمپریالیســتەکاندا بــە 

کات. تێپەڕینــی 

قوتبــە  و  ئیمپریالیســتەکان  دەوڵــە  نێــوان  کێشمەکێشــەی  ئــەم 
بەســەر  بەرفراوانــدا  ڕووبەرێکــی  لــە  تڕاژیدیایــان  ناوچەییـــیەکان 
عێڕاقــدا  لــە  جەمــاوەر  ئێســتاش  تــا  داســەپاندووە.  مرۆڤایەتیــدا 
ئەمریکــی  ئیمپریالیزمــی  داگیرکاریــی  و  جەنــگ  داســەپاندنی  نرخــی 
دەدات، لەگــەڵ باجــی ئــەو جەنگــە پڕۆکســییانەی کــە ئیمپریالیزمــی 
ئەمریکــی و قوتبــە ناوچەییەکانــی تــر ئاڕاســتەی دەکــەن لــە ڕێگــەی 
هێــزە جۆراوجــۆرە ترۆریســت و میلیشــیاکانی ســەربە ڕەوتەکانــی ئیســامی 

سیاســی لــە عێــڕاق و چەنــد واڵتــی تــری ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا.

ئەمــە و دەســتێوەردانی ســەربازییانەی ڕوســیا بــۆ بەرگــری لــە ڕژێمــی ئەســەد 
و تاوانەکانــی دەرحــەق بــە هاواڵتیانــی ئــەو واڵتــە و ئــەو ملهوڕییانــەش کــە 
ئەنجامی دەدات بەرامبەر واڵتانی ســەربەخۆی دراوســێی ڕوســیا و ئامادەگیـــیەکەشی 
دەســتێوەردانی  و  ئۆکرانیــا  بەســەر  هەمەالیەنــە  جەنگێکــی  داســەپاندنی  بــۆ 
ســەربازیانە تیایــدا، هەمــوو ئەمانــە لــە الیــەک، وە هەوڵدانــی بێوچانــی هێــزە 
ئیمپریالیســتەکانی ڕۆژاوا بــۆ فراوانکردنــی بازنــەی واڵتانــی ئەندامــی هاوپەیمانی 
باکــوری ئەتڵەســی )ناتــۆ( لــە دەوروبــەری ڕوســیا لــە الیەکــی تــرەوە، چاوگێکــی 
پێکهێنــاوە بــۆ کێشــمەکێش و ملمانێیەکــی گــەرم لە نێوان دەوڵەتە سەرمایەداریـــیە 
ئیمپریالیســتە هاوچەرخــەکان و ئەگــەری بەکارهێنانــی چەکــی ئەتۆمــی تاکتیکییش 

هەیــە تیایــدا کــە مرۆڤایەتــی وردوخــاش بــکات.

جەمــاوەری کرێــکار و هەژارکــراو ئەوانــن بــاج دەدەن لــە تێکچڕژانــی قەیرانــی 
ئێســتای ئۆکرانیــا و بــوون بــە جەنگێکــی هەمەالیەنــە و پێوەلکاندنــی ناوچــەکان و 
پەرەســەندنی دەمارگیــری نەتەوەیــی و ڕاســیزم لــە ئۆکرانیــا و ڕوســیا و واڵتانــی 
تــری ئەورپــادا، هــەر ئەوانیشــن کــە دەبنــە قوربانــی تێکچڕژانــی ئــەم قەیرانــە 

ئەگــەر جەنــگ لــە ئەوروپــا بەرپــا بێــت.

ســەرمایەداری هاوچــەرخ لــە قەیرانێکــی قوڵدایــە و ڕۆژ بــە ڕۆژیــش قوڵتــر 
کرێــکاری  بزوتنــەوەی  و  ڕەنجــدەر  و  کرێــکار  جەمــاوەری  بۆیــە  دەبێتــەوە، 
بەگشــتی، نابــێ ڕێگــە بــە بــورژوا ئیمپریالیســت بــدەن کــە وایــان لێبــکات باجــی 
ــگ و تاوپێســەندنی  ــەی جەن ــە ڕێگ ــدەن، ل ــیەکەی ب ــەرە ئابووریـ ــە خنکێن قەیران
نابــێ ڕێگەبــدەن سەرکێشیـــیە جیۆ-سیاســی  کێشمەکێشــە ناوچەییەکانــەوە، وە 
و ســتڕاتیژییەکانیان بەســەر ســەری ئەوانــدا پیــادە بکــەن، دەبــێ ڕیزەکانیــان 

یەکگرتــوو بکــەن دژی جەنــگ و عەســکەرتاری و خۆپڕچەککــردن.

ڕزگاربوونــی جیهــان لەدەســت ئــەو نەهامەتییانــەی کە ســەرمایەداری ئیمپریالیســتی 
و عەســکەرتاریەکەی و جەنــگ و کێشمەکێشــی بلۆکبەنــدی و قوتبــە نێودەوڵەتــی 
ــکاران و  ــی کرێ ــە یەکخســتنی خەبات ــیە ل ــت، بریتیـ ــی دەیخوڵقێنێ و ناوچەییەکان
ڕەنجــدەران و هەژارکراوانــی واڵتانــی جۆراوجــۆر لــە خەباتێکــی سۆشیالیســتی 
نێونەتەوەییــدا بــۆ هەڵپێجانــی ســەرمایە و ســەرمایەداری و ڕووبەڕووبوونــەوەی 
ــەک نیشــانەگرتنی  ــدا، ن ــەر واڵتێک ــە ه ــی و دەســەاڵتەکانیان ل ــۆرژوازی خۆماڵ ب

ــان. ــە ســەرە ڕمەکانی ــکاران و زەحمەتکێشــانی واڵتــی بەرامبــەر ب کرێ

ئێمــە لــە ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــڕاق دژ بــە ملهــوڕی دەوڵەتــی 
ــا، وە  ــتێوەردان و هێرشــە ســەربازیەکەی ئێســتایین بۆســەر ئۆکرانی ڕوســیا و دەس
دژ بەهــەر جموجوڵێکیشــین ڕووەو لەشکرکێشــی هەمەالیەنــە بۆســەر ئۆکرانیــا و 
داســەپاندنی شــەر بەســەریدا، هەروەهــا دژ بــە کــردەوە و ئاکارەکانــی ئەمریــکا و 
هاوپەیمانەکانییــن لــە خوڵقاندنــی کەشــی جەنــگ و بەردەوامیــدان بــە فراوانکــردن 
و پتەوکردنــی بازنــەی نفوزیــان لــە ڕێگــەی بــە ئەنــدام وەرگرتنــی واڵتانــی 
دەوروبــەری ڕوســیا لــە پەیمانــی باکــوری ئەتڵەســی )ناتــۆ(دا. ئەمــە و بــە توندیــش 
ســەرکۆنەی هــەر جــۆرە هەاڵواردنێکــی نەتەوەیــی دەکەیــن دژ بــە هــەر نەتەوەیــەک 
ــە  ــە ل ــە لەئارادی ــن ک ــەو جەنگەی ــی ئ ــا و داوای کۆتاییهێنان ــە ناوخــۆی ئۆکرانی ل
ناوخــۆی ئۆکرانیــا لــە نێــوان ناوچەکانــی ڕۆژهــەاڵت و دەســەاڵتدارانی فەرمانــڕەوا 

لــە کێــڤ.

ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــڕاق بەشــێکە لــە بەرەیەکــی جیهانــی دژ بــە 
ــاو  ــە پێن ــت ل ــە وەڕێدەخرێ ــابخانەیەی ک ــەو قەس ــی ئیمپریالیســتی و ئ جەنگەکان
ســەرمایەدارە  دەوڵەتــە  و  ســەرمایەداری  فەرمانــڕەوای  تاقمێکــی  بەرژەوەنــدی 

ــیەکان. ــزە ناوچەییـ ــتەکان و هێ ئیمپریالیس

ئێمــە بەشــێکین لــە ئــۆردووی جیهانــی پڕۆلیتاریــا دژ بــە جەنــگ و الیەنگــری 
ناکەیــن لــە هیــچ الیەنێکــی ئــەم کێشمەکێشــە، بەڵکــو داوا لــە جەمــاوەری کرێــکار 
واڵتەکانیــان  فەرمانــڕەوای  بــورژوازی  بــەڕووی  کــە  دەکەیــن  زەحمەتکێشــان  و 
بوەســتنەوە و خەباتیــان یەکگرتــوو بکــەن لــە یــەک خەباتێکــی سۆشیالیســتانەی 

ــیدا. نێونەتەوەیـ
نا بۆ جەنگ و هێرشی سەربازی ڕوسیا بۆسەر ئۆکرانیا

بەڵــێ بــۆ یەکێتــی خەباتــی سۆشیالیســتی نێونەتەوەیــی جەمــاوەری کرێــکار و 
زەحمەتکێــش.

بژی سۆشیالیزمی نێونەتەوەیی
بڕوخێ جەنگی سەرمایەداری ئیمپریالیستی

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٢٤ی شوباتی ٢٠٢٢

پاشماوەی

بــە پێچەوانــەی هەوڵــە چاوشــکاریەکانی بــورژوا ئۆپۆزســیون، خەباتــی 
و  ئابــوری  داواکارییــە  داســەپاندنی  بــۆ  ســەربەخۆ  و  جەمــاوەری 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و خزمەتگوزارییەکانــی جەمــاوەر لــە کوردســتاندا 
پێشــڕەوییەک  هــەر  و  کــورد  ناســیۆنالیزمی  بــۆرژوا  ڕژێمــی  بەســەر 
لــەم بوارانــەدا و لــە ئاســتی ڕێکخراوبوونــی ســەربەخۆی کریــکاران و 
زەحمەتکێشــان و گەنجــان و ژنانــی ســتەمدیدەدا، زەمینــەی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتــی و هیــزی ئاڵوگــۆڕی شۆڕشــگێڕانە، بەهێزتــر، پتەوتــر و 

دەکات. ئامادەتــر 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و ژنانــی چەوســاوە و الوانــی کوردســتان 
کــە لــە هەوڵــی ڕزگاربوونــدان لــە دەســت ئــەم دەســەاڵتەی هەرێمــی 
کوردســتان، بەرژەوەندییەکــی هاوبەشــی چینایەتــی و کۆمەاڵیەتــی و 
سیاســی کۆیاندەکاتــەوە لەگــەڵ کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی سەراســەری 
عێــراق، بەپێچەوانــەی بــورژوازی ئەمــڕۆی عێڕاقــەوە کــە دابــەش بــووە 

لەســەر بنەمــای نەتــەوە و تائیفــە و ســەر بــەم دەوڵــەت و ئــەو 
دەوڵــەت و ڕەوتــی دژ بەیــەک، وە لەڕێگــەی تەوافــوق و ســەرکوتی 

میلیشــیاییەوە دەســەاڵتی چینایەتیــان داســەپاندوە.
کریــکاران  کەمپــی شۆرشــی  بەهێزکردنــی  ســەرەکی  هــەرە  ئەرکــی 
و نەدارنــە بــە دژی تــەواوی سیســتمێک کــە ئینســانی کرێــکار و 
ــە  ــدا، و چەکداربوون ــە چوارچیوەی ــێنرێتەوە ل ــش دەچەوس زەحمەتکێ
بــە ئاســۆی سیاســی و فیکــری ســەربەخۆی چینایەتیــان و بەدیلــی 

ئینتەرناسیونالیســتیان. و  سۆشیالیســتی  ئابــوری 
سۆشیالیســتانەی  ئاســۆیەکی  بــە  ڕێکخراوبوونــە  چارەســەر 
ئینتەناســیوناڵەوە کــە چینــی کرێــکار لــە کوردســتاندا و خەباتەکــەی 
گرێبداتــەوە بــە خەباتــی سەراســەری چینــی کرێــکارەوە لــە عێڕاقــدا 

بــۆ کۆتاییهێنــان بــە دەســەاڵتی بــورژوازی.
ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

١٧ مارسی ٢٠٢٢

مێــژوی ملمانــێ و دەســتەویەخەی جەمــاوەری کرێــکار 
و زەحمەتکێشــی کوردســتانی عێڕاق و الوان و ژنانی 
ــە و  ــەم هەرێم ــەڵ دەســەاڵتدارانی ئ ــتەمدیدە لەگ س
ئــەو سیســتەمە لــە حکومڕانــی کــە دایانســەپاندووە، 
ئــەوە بــە ئێمــە دەڵێــت کــە بایکۆتــی دەوامکــردن 
و خۆپیشــاندانی  تــا ئێســتا کاریگەریەکــی جــدی 
نەبــووە لەســەر چۆکپێدادانــی حکومەتــی هەرێــم بــۆ 

ــەوە بــە خواســتەکانمان. وەاڵمدان
ئەویــش دوو هــۆکاری لــە پشــتە؛ الیــەک چونکــە 
لــە  بــووە  ســەرکەوتوو  هەرێمــە  لــەم  دەســەاڵت 
بــێ ئیرادەکردنــی جەمــاوەر بــە ڕێگــری کــردن لــە 
کۆمەاڵیەتییــە  توێــژە  ســەربەخۆی  ڕێکخراوبوونــی 
جیاجیــاکان. جــا هەرچەنــدە خەڵکــی بــە کۆمــەڵ 
هاتوونەتــە مەیدانــی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن، بــەاڵم 
لەڕێگــەی  ڕێکخــراو  نــەک  نــاڕازی  ئەفــرادی  وەک 

دەســەاڵتدا. لەبەرامبــەر  بێــت  ئیرادەیــان  ئۆڕگانــی  کــە  ســەربەخۆکانیانەوە  ڕێکخــراوە 
وە لەالیەکــی تریشــەوە وەک هــۆکاری دووەم، هەرچەنــدە ئــەو مەیلــە بــۆ هەڵپێچانــی ئــەم دەســەاڵتەی 
ــردوودا  ــزە ســاڵی ڕاب ــە دە دوان ــگێرەوە،  ل ــی شۆڕش ــش و الوان ــاوەری زەحمەتکێ ــەن جەم ــە الی ــم ل هەرێ
ــە  ــتییەوە، حزب ــی سۆشیالیس ــۆیەکی ڕادیکاڵ ــۆی الوازی ئاس ــەاڵم بەه ــەندووە، ب ــەرەی س ــووە پ ــا هات ت
ــە  ــیەکان هاوپەیمانیــان بــوون توانیویانــە ئــەو مەیل قەومییــە لیبڕاڵەکانــی کــوردی کــە حزبــە ئیسامیـ
بــۆ وەالنانــی دەســەاڵتی دژە جەمــاوەری لــە کوردســتاندا بخەنــە نــاو ئەجیندانــی سیاســی خۆیانــەوە بــۆ 
ســەودا و مامەڵــە لەگــەڵ دەســەاڵت و بەدەســتهێنانی ئیمتیــاز، هــەر وەک ئەزموونــی )گــۆڕان( و حزبــە 

ئیســامیەکان دەریخســت.
ــر  ــی ت ــن جارێک ــە بتوان ــوون و زەحمەت ــوا ب ــامیەکان ڕیس ــە ئیس ــۆڕان( و حزب ــتادا )گ ــە ئێس ــی ل گەرچ
نەفــرەت و بێــزاری ئــەم جەمــاوەرە لــە دەســەاڵت بقۆزنــەوە و ســواری شــەپۆلی ناڕەزایەتییەکانیــان بــن، 
بــەاڵم حــزب و الیەنــی تــری لیبــڕاڵ قەومــی وەک )نــەوەی نــوێ( هاتوونەتــە مەیــدان و دەیانــەوەێ لــە 
شــکڵ و شــێوەی تــازەدا ئــەو ئەزموونــە لیبڕالییــە بــە جەمــاوەری ســتمەمدیدە و الوانــی شۆڕشــگێڕ دووبــارە 

بکەنــەوە.
پرســیارەکە ئەوەیــە ئێمــە چــی بکەیــن؟ هەمومــان دەزانیــن لــە ئێســتادا کۆمەڵــەگا نوقــم بــووە لــە 
ناعەدالەتــی و نایەکســانی بەدەســت کەمینەیەکــی خــاوەن میلیشــیای مشــەخۆری )ئۆلیگارشــی( واتــە 
مافیــای فەرهودییــەوە، بۆیــە هیــچ ڕێگایــەک نەمــاوە بــۆ دەربــاز بــون لــەم باردۆخــەی کــە ئێســتا تێــی 

کەوتویــن بێجگــە لــە چارەســەرکردنی ئــەو دوو خاڵــە الوازەی کــە لەســەرەوە ئاماژەمــان پێــداوە.
ئەویــش کارکردنــی جددییــە بــۆ خۆڕێکخراوکــردن و داســەپاندنی ڕێکخــراوە ســەربەخۆکانمانە بەســەر 
دەســەاڵت و یەکگرتنــەوەی تــەواوی ڕێکخــراوە پیشــەیی و جەماوەرییەکانــە لــە فیدراســۆنێکی سەراســەری 
کوردســتانییدا. پێویســتە هــەر لــە ئێســتاوە لــە ناوەندەکانــی کار و لــە گــەڕەک و شــوێنەکانی 
ژیانمانــدا خۆمــان ڕێکخــراو بکەیــن، ئەمــە و لــە کاتێکیشــدا کــە جەمــاوەر دێنــە مەیدانــی 

بۆ لەپەڕە ٩

نەوزاد بابان

ڕۆژی )٨(ی مــارس لــە مەڵبەنــدی )ڕێکخــراوی ئــازادی 
ژن( لــە کەرکــووک، ئاهەنگێــک ســازدرا بــە بۆنــەی ڕۆژی 
جیهانــی ژنانــەوە بــە بەشــاددار بوونــی چاالکوانانــی ئــەم 
ڕێکخــراوە- لقــی کەرکــووک و ژمارەیــەک لــە هەڵســوڕاوانی 
کرێــکاری لــە )یەکێتــی شــۆرا و ســەندیکا کرێکارییەکانــی 
عێــڕاق( - لقــی کەرکــووک، و بــە ئامادەبوونــی نوێنــەری 
بەشی کار و ڕاهێنانی پیشەیی، تەندروستی و سەالمەتی 
پیشــەیی- کەرکــووک، و فەرمانگــەی خۆشــگوزەرانی ژنانــی 
کەرکــووک، هەروەهــا چەنــد یەکێتیەکــی کرێــکاری لــە 
کەرکــوک و گرووپــی ژن و منــداڵ و چەنــد شــاعیرێک لــە 

پارێــزگای کەرکوکــەوە تیایــدا بەشــدار بــوون.

بەسرە
بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانــی ژنانــەوە و لەژێــر درووشــمی 

"مافــی ژنــان بــۆ ژیــان و کەرامــەت و یەکســانی تەنهــا بــە 
شۆڕشــی ژنــان بەدەســت دێــت" )ڕێکخــراوی ئــازادی ژن لــە 
عێــراق( - لقــی بەســرە و بەهــاوکاری تیمــی تواناســازی 
ژنــان لــە کۆمپانیــای گشــتی بــۆ گواســتنەوەی تەوژمــی 
کارەبــا / هەرێمــی باشــوور/ تۆڕەکانــی باکــووری بەســرە، 
هەســتا بــە گێڕانــی کۆڕێکــی دایالۆگــی لــە هۆڵــی مەشــق 
و گەشــەپێدان لــە بــارەگای تۆڕەکــە، و بــە بەشــداری 
بەڕێــز بەڕێوەبــەری تۆڕەکــە. نەهامەتیەکانــی ژنــان و 
ڕێگاکانــی نەهێشــتنی ئــەم نەهامەتیانــە بــە پراتیکــی 
بەڕێوەبــەری  و  ڕوو،  خرایــە  یەکســانی  بەدیهێنانــی  و 
کارکــردن  بــۆ  بــوو  ژنــان  باســەکانی  گوێگــری  تۆڕەکــە 
لەســەر چارەســەر. هەروەهــا ڕۆژنامەکانــی "المســاواه – 
یەکســانی" و بەیاننامــەی ڕێکخراوەکــە بــە بۆنــەی ڕۆژی 

جیهانــی ژنانــەوە بــە ســەر ئامادەبوانــدا بــاڵو کرایــەوە.

هەڵواسینی درووشمەکان

بەغــدا  شــارەکانی  لــە  مارســەوە،  هەشــتی  بەبۆنــەی 
درووشــمەکانی  بەســرە   و  تکریــت  و  ئەلشــامییە  و 
)ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێڕاق( هەڵواســران 

کــە ئــەم درووشــمانەی خوارەوەیــان تیابــوو:

    • بــا ڕؤژی ٨ی مــارس بکەینــە ڕۆژی شــۆڕش بــە دژی 
ئــەو واقیعــە بەدبەختــەی ژنانــی عێڕاقــی تیــا دەژین

    • بــا دەنگمــان هەڵبڕیــن بــە دژی تاوانەکانــی ژن 
کوشــتن کــە ڕۆژانــە بــە دژی ژنــان ئەنجــام دەدرێــت

    • هیــچ ئازادیــەک لــە کۆمەڵــگا بــە بــێ ئــازادی 

ــازادی  ــێ ئ ــە ب ــچ شۆڕشــێک ب ــە و هی و یەکســانی ژن نی
ــت ــان نابێ ژن

    • هەڵوەشــاندنەوەی هەمــوو یاســا دژە ژنــەکان لــە 
یاســای واڵتــدا

گوزاریــە  خزمــەت  ســەپاندنی  بــۆ  خەبــات   •     
گشــتیەکانی تەندروســتی و پــەروەردە و خانووبــەرەی 

ڕژێمــدا بەســەر  کۆمەاڵیەتــی 

ئەمــەو کادیرەکانــی )ڕێکخــراوی ئــازادی ژن لــە عێــڕاق( 
هەســتان بــە هەڵواســینی درووشــمەکانی تایبــەت بــە ٨ی 

مــارس لــە بەغــدا
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موئەیەد ئەحمەد

پاشماوەی الپەڕە ١

هۆکاری جەوهەری لە پێداگری ڕەوتی 
سەدر لەسەر حکومەتی "زۆرینە"

دەربــارەی  ملمانێکانــدا  دەرەوەی  ڕوخســاری  لــە 
پێکهێنانــی  و  کۆمــار  ســەرۆک  هەڵبژاردنــی 
"حکومەتــی زۆرینــەی نیشــتیمانی" و هەوڵەکانیــان 
ئیســتا،  سیاســی  ڕژێمــی  بەهێزکردنــی  بــۆ 
ئــەم  ســاتەکانی  چرکــە  هەمــوو  لــە  هەروەهــا 
ملمانــێ و هەواڵنــەدا، بەڕوونــی ســیمای فشــار و 
کاریگەرییەکانــی هێــز و جەمســەرێکی تــر دەبینین، 
جەمســەری جەمــاوەری کرێــکاران و هەژارکــراوان و 
چەوســاوەکان و خەباتــی ئازادیخوازانەیــان، کــە 
ســەرەڕای بــاری ناهەمــوار و نارەحەتــی جۆراوجــۆر، 
هەڕەشــە و فشــارێکی گــەورە پێکدەهێنــن لەســەر 
ناوەندی سیاســی و ســتراتیژی بۆرژوازی فەرمانڕەوا 
ســەرەکیەکانی  فیکریـــیە  و  سیاســی  ڕەوەنــدە  و 
کــە  نێشــتمانی"،  زۆرینــەی  "حکومەتــی  واڵت. 
ســەدر ئەیەوێــت پێکیبهێنــێ، شــتێک نیــە جگــە لــە 
فۆرمێکــی سیاســی پــڕ لــە قەیــران و ناکۆکی، تا لە 
ڕێگەیــەوە فشــار و مەترســیەکانی ئــەم جەمســەرەی 
تــر پوچــەڵ بکاتــەوە،  هــەروەک چۆن هەڵبژاردنــی 
پێشــوەختە و ژمارەیــەک لــە مانــۆڕ و سیاســەتی 
تــری هێزەکانــی ڕژێــم پــاش ســەرکوتی ڕاپەرێنــی 

ئۆکتۆبــەر گرتنەبــەری ئــەم  شــێوازە بــوو.
ــیە  ــەتە نوێـ ــتراتیژ و سیاس ــەم س ــەدر ئ ــی س ڕەوت
بڕیارێکــی  لەبەرئــەوەی  نــەک  دەخاتــەڕوو 
دەتوانرێــت  بەئاســانی  کــە  ئارەزوومەندانەیــە 
و  هــۆکار  بێــت  بڕیارێــک  وەیــا  وەالبنرێــت 
لــە  بێــت  مالکــی  نــوری  البردنــی  هاندەرەکــەی 
حکومەتــی داهاتــوو بەهــۆی هەڵوێســتی شەخســی 
موقتــەدا ســەدر لــە بەرامبەریدا، بەڵکــو لەبەرئەوە 
پێویســتیەکی  ســتراتیژە  ئــەم  کــە  دەیخاتــەڕوو 
پەرەســەندنی بارودۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی 
و ناکۆکییەکانیەتــی لەنــاو عێراقــدا، بەتایبەتــی 
توندوتیژبوونــەوەی قەیرانەکانــی ڕەوتــی ســەدر 
و  کاریگــەری  کەمبوونــەوەی  لــە  بریتییــە  کــە 
لەرزۆکــی بنکــە کۆمەاڵیەتیەکــەی لەنــاو هــەژاران و 
کارگــەران و بێبەشــکراوان لــە ناوەڕاســت و خــواروی 

عێراقــدا.
بــە شــیوەی جــاران  چ "حکومەتێکــی تەوافوقــی" 
بەشــێوەیەکی  کــە  زۆرینــە"  "حکومەتێکــی  چ  و 
و  ســەدر  ڕەوتــی  هێزەکانــی  لــە  ســەرەکی 
"چوارچێــوەی هەماهەنگــی" پێکبهێنــرێ، ناتوانێــت 
یــان  ڕزگاربــکات  بنبەســتە  لــەو  سەدریـــیەکان 
ــە  ــەی ک ــەو قەیران ــەری ئ ــدات کاریگ ــان ب یارمەتی
ــە کەمبکاتــەوە، چونکــە هــەردوو جــۆری  دەرگیریان
ســەدریەکان  قەیرانــی  بەناچــاری  حوکمەتەکــە 
توندوتیژتــر ئەکاتــەوە و ڕەوەنــدی لەدەســتدانی 
بنکــە کۆمەاڵیەتیەکەیــان زیاتــر ئــەکات. ئەمــە 
هــۆکاری جەوهــەری و بنەڕەتــی پێداگــری ســەدر 
حکومەتــی  پێکهێنانــی  لەســەر  ڕەوتەکەیەتــی  و 
ــەڵ  ــە لەگ ــی ن ــتمانی" بەهاوپەیمان ــەی نیش "زۆرین
بەگشــتی،  هەماهەنگــی"  "چوارچێــوەی  هێزەکانــی 
بەڵکــو لەگــەڵ هێزەکانــی دەرەوەی ئەم چوارچێوەیە 
واتــە لەگــەڵ هێزەکانــی دەرەوەی ناوچەکانــی ژیــر 

نفــوزی خــۆی.
لــە  ئەیچنێتــەوە  ســەدر  ڕەوتــی  کــە  ئــەوەی 
سیاســەتە پراگماتیکیەکانــی بــۆ کرانــەوە بــەڕووی 
ــی"  ــی عەرەب ــن "قوواڵی ــی دەڵێ ــە پێ ــتەی ک ــەو ش ئ
ناوچەیــی، واتــە واڵتانــی عەرەبــی و بەتایبەتــی 
واڵتانــی کەنــداو، هەروەهــا بەســتنی هاوپەیمانــی 
ــۆی  ــی ناوخ ــزب و هێزەکان ــەڵ حی ــی لەگ پەرلەمان
دیموکراتــی  "پارتــی  و  ســیادە"  "بلۆکــی  عێــراق 
کوردســتان" )پارتــی(، کــە بەجۆرێــک پەیوەســتن 
ســتراتیژ  بەهێزکردنــی  واڵتانــەوە،  بــەم 
وەک  ڕەوتەیــە  ئــەم  بەرژەوەندیەکانــی  و 
دیــارە،  حکومەتــی.  تایفــی  سیاســی  ڕەوتێکــی 
هاتنەنــاوەوەی هەندێــک لەوانــەی لــە "چوارچێــوەی 
قــەوارەی  یــان  تــاک  وەک  چ  هەماهەنگــی"دان، 
نابێــت  ئەوتــۆی  خراپــی  کاریگەریـــیەکی  جیــا 
لەســەر ســتراتیژی ســەدر بــۆ پێکهێنانــی حکومەتــی 

نیشــتمانی". "زۆرینــەی 

حکومەتی زۆرینە" و 
ناوەڕۆکی چینایەتی بۆرژوازی 

دەوڵەت و ڕژێم

هاوپەیمانــی ســێ قۆڵــی ئێســتای نیــوان ڕەوتــی 
)کــە  "ســەروەریی"  کوتلــەی  و  پارتــی  و  ســەدر 
بــۆ  و"عــەزم"(،  "پێشــکەوتن"  لــە  پێکهاتــووە 
پێکهێنانــی حکومەتــی زۆرینــە، لــە یەکــەم نیــگادا 
لــەدەرەوەی  ســەدر  ڕەوتــی  کــە  دەرئەکەوێــت  وا 
بــەرەو  وقەومیــەوە  تایفەگــەری  چوارچێــوەی 
بەواتایەکــی  ڕۆیشــتبێت.  حکومــەت  پێکهێنانــی 

تــر، وا دەرئەکەوێــت کــە ئــەم ڕەوتــە بــە تایبەتــی 
لەســەر  و توانیبێتــی  تێپەڕاندبــێ  تائیفەگــەری 
بنەمــای "زۆرینــەی سیاســی نیشــتمانی" حکوومەتێــک 
پێکبهێنێت لە سەرئاستی واڵت، و هەر ئەمەشە کە 
هێزەکانــی هاوپەیمانــی ســێ قۆڵــی و میدیاکانیــان 
و میدیــای ڕژێــم بــەردەوام تەپڵــی بــۆ لێئــەدەن 
و  حکومەتێکی"نیشــتمانی"یە  ئەمــە  کــە  ئــەوەی 
خاڵــی دەســتپێکردنە بــۆ دامەزراندنــی "دەوڵەتــی 
عێــراق" و "گەڕاندنــەوەی جیگەوڕێگەی نێودەوڵەتی 

عێــراق" و.. هتــد.
تێڕمانێکــی کــورت لــەم دیمەنــە و ئــەم ســیناریۆیە 
پڕۆژەکــە  خــودی  کــە  دەردەخــات  بــۆ  ئەوەمــان 
لــە بناغــەوە لەســەر بنەمــای هاوپەیمانــی ســێ 
هێــزی قەومــی و تایفــی بــۆرژوازی دامــەزراوە و 
دابەشــکردنەی  جــۆرە  ئــەم  نوێنەرایەتــی  ڕێــک 
کۆمەڵگەیــە. هەروەهــا ئەوەشــمان نیشــان دەدات 
چوارچێــوەی  لــە  حکومەتــە  جــۆرە  ئــەم  کــە 
سیســتەمی تائیفــی و قەومــی ئیســتا تێناپــەڕێ 
و نابیــت بــە حکومەتێکــی بۆرژوایــی کــە لەســەر 
بنەمــای شوناسی سیاســی و ئایدیۆلــۆژی بــۆرژوازی 
ــت  ــی"عێراقی" دامەزرابێ ــرێ شوناس ــی دەوت ــە پێ ک
ــە  ــاوارەش ک ــەو هاتوه ــوو ئ ــەش بەهەم ــارە ئەم دی
ئــەو  هەمــوو  لەگــەڵ  و  ئەکرێــت  باریــەوە  لــەم 
بەرژەوەندیــە ماددییــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــە 
ئــەم هیزانــەی هاوپەیمانــی  کــە  هاوبەشەشــەوە 
نوێنــەری  وەک  ئەداتــەوە  گــرێ  بەیەکــەوە 
بەرژەوندیــە گشــتیەکانی ســەرمایە لەســەر ئاســتی 

عێــراق.
ناوەرۆکــی چینایەتــی بۆرژوایــی دەوڵــەت لــە عێراق 
و حکومەتــی ئێســتا و حکومەتــی بەنــاو "زۆرینــەی 
نیشــتمانی" لــە بناغــەدا بــەو پەیوەندییــە زۆرەملــێ 
و ســەرکوتگەرەیە دیاریئەکرێــت کــە ئــەم دەوڵــەت 
و حکومەتــە هەیەتــی لەگــەڵ چینــی کرێــکار و 
جەمــاوەری زەحمەتکێــش و بێبەشــکراواندا، ئــەم 
پەیوەندیـــیە ســەرکوتگەریە ئــەو فاکتــەرە هاوبەش 
بــورژوا تائیفەگــەر  کــە  هێــزە  و یەکاکەرەوەیــە 
و قەومــی و لیبراڵــی و ڕیفۆرمیســت و تەنانــەت 
)تشــرینییەکان( و هاوپەیمانــە پەرلەمانیەکانیــان 
لــە "نــەوەی نــوێ"، پێکــەوە دەبەســێتەوە بەرامبــەر 
پەرتەوازەیــی  زەحمەتکێشــان.  و  کرێــکاران 
و  ڕۆڵ  دابەشــبوونی  و  واڵت  سیاســی  سیســتەمی 
مەزهەبــە  و  نەتــەوە  لەســەربنەمای  دەورەکان 
جیــاوازەکان، بــەو هۆیــەوە ســەرکوتی چینی کرێکار 
و جەمــاوەری زەحمەتکێــش و چەوســاندنەوەی ژنــان 
ناوچەکانــی  ســنوری  لــە  گەنجــان  ســەرکوتی  و 
"پێکهاتانــە"دا،  بەنــاو  لــەم  هاواڵتیــان  بوونــی 
ئــەم  تەواوکــەری  و  پێویســت  درێژکــراوەی 
پەیوەندییــە زۆرەملێیــە چینایەتییــەی دەوڵەتــی 
ئــەم ســەردەمە و حکومەتــی ئیســتا و داهاتــووی 
عێراقێشــە، لەپەیوەند بە کرێکاران و جەماوەرەی 
"بزووتنــەوەی  تیشــرینییەکانی  چەوســاوەوە. 
ئیمتیــداد" و هاوپەیمانانیــان لــە "نــەوەی نــوێ" 
بــۆ  سیاســین  قــەوارەی  و  ئامــراز  ڕاســتیدا  لــە 
و  لەباربــەرن  شۆڕشــگێڕی  بزووتنــەوەی  ئــەوەی 
کاریگــەری وزەی شۆڕشــگێڕی لەکاربخــات و بیخاتــە 
بــورژوازی  دەوڵەتــی  ســەرکوتکەری  ئامێــری  نــاو 
بــە  ئەمانــەش  هەمــوو  و  کەیــەوە  پەرلەمانــە  و 
چاوەڕوانیـــیەکانی  و  ڕاپەڕیــن  و  ڕیفــۆرم  نــاوی 

گەنجانــەوە.
ــی  ــتەمی سیاس ــەت و سیس ــە حکوم ــە ک ــع ئەوەی واق
بۆرژوازیــە  تۆێــژە  و  هێــز  تــەواوی  نۆێنەرێکــی 
عەرەبــی  لــە  جیاوازەکانــە  تائیفییــە  و  قەومــی 
زمــان و کــوردی زمــان و ئەوانــی تــر و لــە تائیفــە 
ئایینیەکانــی ســووننە و شــیعە، هتــد، وهیــچ شــتێک 
لەگــۆڕێ نیــە کــە نــاوی بەرژەوەنــدی جەمــاوەری 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و نــەداران بێــت یــا 
لەم سیســتمەدا،  بەگشــتی  بێــت  جەمــاوەر  نــاوی 
و  کۆنترۆڵیــان  ژێــر  ناوچەکانــی  لەئاســتی  نــە 
نــە لەئاســتی واڵت، وە هیــچ شــتێکیش نیــە نــاوی 
ــە  ــان ک ــە هێماکانی ــە ل ــت جگ ــراق" بێ "واڵت" و"عێ
بەرژەوەندییــە سیاســی و ئایدئۆلۆژیــە چینایەتیــە 
هەربۆیــە  ئەکەنــەوە.  بەرجەســتە  بۆرژوازیــەکان 
ئــەوەی کــە هەیــە و بەرجەســتەیە، بەرژوەنــدی دژ 
ــژ و  ــدی تۆی ــەرمایە و کارە و بەرژەوەن ــی س بەیەک
ــە  ــە جیاوازەکان ــی و مەزهەبیی ــۆرژوا قەوم ــزە ب هێ
کــە لــە ملمانێــدان لەگــەڵ یەکتــر، بــەاڵم لــە 
ــەری  ــدا وەک نوێن ــتی خۆیان ــی گش ــو یەکپارچەی نێ
زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  بــەڕووی  ســەرمایە 
کــە  زوڕنایانــەی  ئــەو  هەمــوو  خەباتیانــدا.  و 
هەڵدەخۆینــی بەســەر حکومەتێکــی "نیشــتمانی" و 
حکومەتێکــی "زۆرینــەی سیاســی نیشــتمانی" جگــە 
لــە شــاردنەوەی ئــەو واقیعــە چینایەتیانــە هیچــی 

ترنیــن.
ڕاســتە حکومەتــی "زۆرینــەی سیاســی نیشــتمانی" 
تاڕادەیــەک جیــاوازە لــە "حکومەتــی تەوافوقــی" 
ژمارەیــەک  حاڵەتــدا  باشــترین  لــە  کــە  بــەوەی 
پرۆســەی  لــە  بەشــدارەکان  هێــزە  و  حیــزب  لــە 
ــن  ــەی چێژوەرگرت ــە دەرەوەی بازن ــیدا ئەخات سیاس

ــە تااڵنیــی حکومەتــی داهاتــوو و وەزارەتەکانــی  ل
لــە کاتیکــدا ئــەو حــزب و هێزانــە پێویســتیانە 
بــۆ دریــژەدان بــە جێگەوڕیگەیــان لــە هاوکێشــەکانی 
هێــز و دەســەاڵت لــە عێراقــدا، وە هەروەهــا زیــان 
جێوسیاســیەکانی  بەرژەوەنــدە  بــە  ئەگەیەنــێ 
کۆمــاری ئیســامی ئیــران لــە عێراقــدا. بــەاڵم ئەمــە 
لــە کاراکتــەری ڕژێمێــک کــە هەیــە ناگۆڕێــت و 
هەروەهــا ئــەم هێزە ئۆپۆزیســیۆنە بۆرژوازیانــە لــە 
کایــەی سیاســی وەدەرنانــێ و تەنانــەت دەرگاشــیان 
بەســەردا داناخــات کــە ڕۆڵگەلێــک لــە حکومەتــدا 
ببینــن و ئیمتیازاتــی پەرلەمانیــان وەربگــرن. ئەمــە 
جگــە لــەوەی کــە  ناتوانــرێ پەتــە نێودەوڵەتــی و 
ناوچەییەکانیــان بپچڕێنــێ کــە گرێیــان ئەداتــەوە 
بــە ئێــران و هاوپەیمانەکانــی و میلیشــیاکانیەوە 
لەواڵتانــی تــر کــە کۆمــەک و چــەک و هــاوکاری 

ــەن. ــن دەک ــۆ دابی لۆجســتییان ب
تــر  بنەڕەتــی  دەمانگەیەنێتــە خاڵێکــی  ئەمــەش 
عێــراق  بارودۆخی سیاســی  کــە  ئەوەیــە  ئەویــش 
و کاراکتــەری هێــزە سیاســیەکانی دەســەاڵت بــە 
ڕاســتەوخۆییی الیەنــی ناوچەیــی و نێودەوڵەتیــان 
دەوڵەتــی  و  سیاســی  سیســتەمی  هێشــتا  هەیــە. 
بــۆرژوازی لــە عێراقــدا کراوەیــە بــۆ دەســتێوەردانی 
جیۆپۆلەتیکــی و جیــۆ ســتراتژی بەتایبەتــی لــە 
الیــەن هێــزە ناوچەیــی و نێودەوڵەتییەکانــەوە: 
ئێــران، عەرەبســتانی ســعوودی، ئەمریــکا، تورکیــا 
چوارچێــوەی  هێزەکانــی  نەبوونــی  ئیمــارات.  و 
هەماهەنگــی لــە حکومەتــدا یــان کەمــی ژمــارەی 
کورســیەکانیان زەربــەی دیاریکراویــان لــێ ئــەدات، 
گەمــەی  چوارچێــوەی  دەرەوەی  نایکاتــە  بــەاڵم 
سیاســی لــە عێــراق و دەســتێوەردانە جیۆپۆلەتیکــی 

ســتراتیژیەکان. و 
بــە کورتــی، حکومەتی "زۆرینەی نیشــتمانی" شــتێک 
نیــە جگــە لــە قۆرخکردنــی ئیمتیازەکانــی دەوڵــەت 
لــە الیــەن هەندێــک لــە هەمان هێزە تائیفەگەری و 
قەومیــەکان، لــە الیەکــەوە، وە لەالیەکــی دیکــەوە، 
گرتنەدەســتی کاروبــاری دەوڵەتــە بــۆ چــوار ســاڵی 
داهاتــوو بــۆ جێبەجێکردنــی سیاســەت و کارنامــە و 
ئەجینــدەی حکومــەت، کــە چێرۆکەکــەش لیرەدایــە 
واتــە لــەوەدا کــە ئــەم حکومەتــە چ ئەجیندەیەکــی 
کێشمەكێشــی خەباتــی  بــە  پەیوەنــد  لــە  هەیــە 
چینایەتــی لــە کۆمەڵگــەدا؟ ئەگــەر ئــەم حکومەتــە 
ڕیشــەییەوە  گۆڕانــکاری  و  شــۆڕش  ڕوانگــەی  لــە 
ــراوان و زەحمەتکێشــان و  ــدی هەژارک ــە بەرژەوەن ل
ژنانــی ســتەملێکراو هەڵســەنگێنین، ئەبینیــن ئەمــە 

لــە ڕاســتیدا حکومەتــی تــوان دوو دژە شۆڕشــە.

ئەجیندای حکومەتی دژەشۆڕش

ئــەو حکومەتــەی کــە لەســەر بنەمــای "زۆرینــەی 
سیاســی نیشــتمانی" یــان "حکومەتێکــی تەوافوقــی" 
حکومەتــە  دوو  لــەو  تێکــەڵ  حکومەتێکــی  یــان 
پێشــوەختەوە  هەڵبژاردنــی  لــە  دەبێــت  دروســت 
ــت  ــەرم دەبێ ــەری ن ــا تەواوک ــەریهەڵداوە و تەنی س
ــە  ــەر ل ــی ئۆکتۆب ــاوی ڕاپەڕین ــەرکوتی خوێن ــۆ س ب
ــەرهەڵدانی  ــی س ــە خەتەرەکان ــن ل ــاوی ڕێگرت پێن
قەیرانــی شۆڕشــگێرانە و بەئامانجــی بەهیزکردنــی 
دابینکردنــی  و  بــۆرژوازی  سیاســی  ڕژیمــی 
ســەقامگیری دەوڵەتــی بۆرژوازیــە لــە عێراقــدا. 
یەکــەم هەنــگاو بــۆ بەدیهێنانــی ئــەم ســتراتیژە 
بەنــاوی  شۆڕشــە  دژە  حکومەتێکــی  پێکهێنانــی 
حکومەتــی زۆرینــەی "سیاســی" و "نیشــتمانیەوە".
وەک پارتێکــی دەســەاڵتداری ســەرەکی و ڕەوتیكــی 
ئیســامی سیاســی شــیعەی پۆپۆلیســتی خــاوەن نفــوز 
و "بنکــەی کۆمەاڵیەتــی" بەشــێوەی ســەرەکی لەنێــو 
جەمــاوەری هــەژار و پەراوێزخــراو و زەحمەتکێــش 
ــراق، ڕەوتــی ســەدر  ــە ناوەڕاســت و باشــووری عێ ل
بگرێتەبــەر  سیاســەتانە  ئــەو  مەبەســتیەتی 
بــکات  چەپۆکــی  بەقایمترکرنــی  خزمــەت  کــە 
ــری  ــدا و فراوانت ــە کۆمەاڵیەتیەی ــەم بنک ــەر ئ بەس
بکاتــەوە. ئــەم ڕەوتــە مەبەســتیەتی بــە هەمــوو 
ــی  ــەم ڕاســتایەدا تواناکان ــک، و ل شــیوە و ئامرازی
دەوڵــەت و حکومــەت و ئــەوەش کــە حکومــەت بــۆی 
ئەڕەخســێنێ لــە توانــای سیاســی و دیپلۆماســیی 
ــێ  ــی، بەکاریانبهێن ــۆ و دەرەک ــتی ناخ لەســەر ئاس
بــۆ ئەنجامدانــی ئــەم مەبەســتەی. گومانــی تێدانیــە 
کــە حکومەتــی ڕەوتــی ســەدر پڕدەبێــت لــە ناکۆکــی 
لەبەرئــەوەی بنکــە کۆمەالیەتیەکــەی چاوەڕوانــی 
باشــتر  ژیانــی  حکومەتــە  ئــەم  دەکات  ئــەوە 
بــکات و خزمەتگــوزاری گشــتی بــۆ دابیــن بــکات، 
بــەاڵم سیاســتەکانی ئــەم ڕەوتــە و ئەجنداکــەی 
ســەرقاڵی لەقاڵبدانــی خەبــات و ناڕەزیەتیەکانــی 
دەبێــت  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  جەمــاوەری 
سیاســەتە  و  سیاســەتەکانیی  و  ئاســۆ  بــەدەوری 
و  نیو-لیبرالیەکانــی  کاپیتالیســتە  ئابورییــە 
بــەدوای  ئیفلیجکردنــی وزەی شۆڕشــگێڕانەی ئــەم 
جەمــاوەرەوە دەبێــت. هەمــوو ئــەو دەنگۆیانــەی کــە 

گوایــە حکومەتــی "زۆرینــەی نیشــتمانی" گۆڕانــکاری 
لــە بەرژەوەنــدی جەمــاوەر فەراهــەم ئەهێنێ شــتێک 
لــە  ڕاســتییەکان  ســاختەکردنی  لــە  جگــە  نییــە 
پینــاو شکســتپێهێنانی هەرهەڵچونێکــی جەماوەریــی 
و  هــەژاری  سیســتەمی  لــەدژی  شۆڕشــگێڕانە 
کۆیایەتــی و پەراوێزخســتن کــە لــە ئارادایــە لــە 

ئیســتادا.
ئەجنــدای  ناواخنــی  لــە  ئاشــکرایە،  هــەروەک 
مێژووییــەوە،  میراتــی  لەبــاری  ســەدردا  ڕەوتــی 
خــوارەوە  لــە  کۆمەڵگایــە  ئیســامیزەکردنی 
سیاســەتی  ئــەم  باڵوکردنــەوەی  و  "القاعــدە"وە 
ئیســامیزەکردنەیە لەنێــو جەمــاوەری پەراوێزخــراو 
هەربۆیــە  ســەرەکی،  بەشــێوەی  هەژارکــراودا  و 
ئەگــەر ئــەم ڕەوتــە خــۆی بەتەنیــا لــە دەســەاڵتدا 
ــەم  ــێ ل ــت دەرفەتــی بۆدەڕەخســێ هەرچــی بتوان بێ
ــەرەکی  ــەی س ــەپێنێت و بەپل ــا داس ــتایەدا یاس ڕاس
بــە  سیاســەتەی  ئــەم  مــەودای  و  ژن  دژی  بــە 
هەنــگاوی خیــراو گشــتگیر بەرەوپێــش بەرێــت. وەک 
ڕەوتێکــی حکومەتــی دەســەاڵتدار، ڕەوتــی ســەدر 
ســەر  دەخاتــە  خــۆی  بایەخدانەکانــی  زۆرتریــن 
ــاوەری  ــگێڕانەی جەم ــی وزەی شۆڕش ــە مەنگەنەدان ل
ــەم  ــپاندنی ئ ــەی چەس ــش لەڕێگ ــکراو، ئەوی بێبەش
تائیفەگەرییــە  ئیســامییە  مەزهەبیــە  فۆرمــە 
دژە ژن و دژە ئازادییــە مەدەنــی و سیاســییەکان 
ئەمــە  کۆمەاڵیەتییــەوە.  پێشــکەوتنی  دژە  و 
هەڵوەشــاندنەوەی  لەبــارەی  بانگەشــەکانی  و، 
لــە  جگــە  نییــە  تــر  هیچــی  میلیشــیاکان 
ڕەســمیەتپێدان بــە میلیشــیاکان و پەیوەســتکردنیان 
بــە هێــزە فەرمییــە ســەرکوتگەرەکانی دەوڵەتــەوە.
ڕیژەیــی  ســەربەخۆییەکی  ڕەوتــە  ئــەم  ڕاســتە 
بەهــۆی  ئێــران  ئیســامی  ڕژێمــی  لــە  هەیــە 
مەزهەبیــی  دامــەزراوەی  بــواری  لــە  جیــاوازی 
و  عێراقــدا  لەنــاو  دەســەاڵتەکانی  و  شــیعە 
هەبوونــی پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی و ئایدیۆلۆژیــی 
و  زمــان  عەرەبــی  جەمــاوەری  لەگــەڵ  مەزهەبــی 
ئــەم   ، بێــت  هەرچۆنێــک  تــر.  وردەکارییەکانــی 
ســەربەخۆییە ڕێژەییــە و ئــەو ڕاســتییەش کــە بنکــە 
کۆمەاڵیەتیەکــەی ڕەوتــی ســەدر جەمــاوەری عەرەبی 
زمانــە لــە عێراقــدا، هیــچ شــتێک لــە کاراکتــەری 
وەک  ناگۆڕێــت،  مەزهەبییەکــەی  تائیفەگەریــە 
ڕەوتێکــی ئیســامی سیاســی شــیعە، وە ناشــیگۆڕێت 
بــە بزوتنەوەیەکــی ناسیونالیســتی عەرەبــی کــە 
ئەجێنــدای ناسیونالیســتی عەرەبــی هەبێــت لەســەر 
بــە  نایگۆڕیــت  هەروەهــا  و  ناوچەکــە،  ئاســتی 
ڕەوتێکــی "ناسیونالیســتی لۆکاڵــی" یــان ئــەوەی 
پێــی دەوتــرێ بــۆرژوازی "نەتەوەیــی" عێراقــی، 
ڕەوتەکانــی  لــە  یەکێــک  هــەروەک  لەبەرئــەوە 
لــە  دەمێنێتــەوە  شــیعە  ئیسامی سیاســی  دیکــەی 
ــی و  ــی و سیاس ــە کۆمەاڵیەت ــەم جێگ ــدا و ل عێراق
ئایدیۆلۆژیــەوە بەشــداری ئــەکات لــە ژیانی سیاســی 
پێکهێنانــی  لەوانــەش  و  سیاســی"   "پرۆســەی  و 

حکومــەت لــە ئیســتادا.
ناگۆڕێــت  هیــچ  زۆرینــە  حکومەتــی  پێکهێنانــی 
سیاســی  و  فیکــری  بنەڕەتــی  ســتڕاکتۆری  لــە 
ڕەوتــی ســەدر، لەبەرئــەوەی ئــەم ڕەوتــە هێــزی 
ــی و  ــی( مەزهەب ــباوەڕی )وەهم ــە خۆش ــە ک لەوەدای
تائیفەگــەری و دڵەڕاوکــێ لەبەرامبــەر چەوســانەوە 
و جیــاکاری تائیفــی زاڵــە بەســەر بیــری بەشــیکی 
زۆری جەمــاوەر لــە ناوەڕاســت و باشــووری عێــراق، 
و  ئایدیۆلــۆژی  و  سیاســی  پایــە  ئــەو  ئەمــە 
تەنانــەت ســایکۆلۆژیە و ئــەو بەربەســتە قایمەیــە 
بــەڕووی  بەهرەمەنــدە  لێــی  ڕەوتــە  ئــەم  کــە 
نەیارانــی خۆیــدا و ســەرچاوەی بەردەوامبوونیەتــی. 
ــەوەی  ــە ڕەوتــی ناسیونالیســتی و بزوتن ــەش ل ئەم
لــە  دەچێــت  دەســەاڵتدار  کــوردی  ناسیونالیســتی 
لــە خۆشــباوەڕی و  ئەبینــێ  ســوود  کــە  ئێســتادا 
ئاســۆی قەومــی زاڵ لەنێــو جەمــاوەری کوردســتاندا، 
هەروەهــا ئــەم دۆخــەی ڕەوتــی ســەدر هاوشــیوەی 
ــە  ــی ل ــری خۆیەت ــەی ت ــی هاوپەیمانەک هەلومەرج
"کوتلــەی ســەروەری" کــە ئەویــش بــە شــێوەیەکی 
ســەرەکی پشــتی بەســتووە بــە زاڵبوونــی مەیلــی 
جەمــاوەری  لەنێــو  عەرەبــی  ناسیۆنالیســتی 
دانیشــتووی ناوچــەی ڕۆژئــاواو و باکــوری ڕۆژئــاوای 

عێــراق.
با بزانین ئێســتا ئەجێندای سیاســی هاوبەشــەکانی 
نیشــتمانی" چیە؟  زۆرینــەی  "حکومەتــی  لــە  تــر 
یەکێــک لــە هاوبەشــەکان )پارتی(یــە، ئــەم حزبــە 
قەومیـــیە کۆنەپەرســت و ئیســتبدادیە کــە ڕیزێکــی 
دورودرێــژ لــە کلیپتۆکــرات و ســەرمایەدارانی گــەورە 
ڕابــەری ئەکــەن و حوکمــی کۆمەڵــگای کوردســتان بە 
چــەک و داپڵۆســین بەڕێــوە دەبــەن، بەهرەبــەرداری 

و  هەســت  و  قەومــی  مەســەلەی  لــە  دەکــەن 
ــۆ  ــاوەردا ب ــو جەم ــی زاڵ لەنێ ــی نەتەوەی دڵەراوکێ
درێــژەدان بــە دەســەاڵتیان. ئــەم حزبــە شانبەشــانی 
کۆمەڵگــە  ســامانی  و  ســەروت  کۆنتڕۆڵکردنــی 
قازانــج  و  ســنوور  بــێ  تااڵنــی  و  گەندەڵــی  و 
بەدەســتهێنانی خەیاڵــی لــە پــرۆژە ســەرمایەداریە 
و  ناڕەزایــی  دەنگێکــی  هەمــوو  گەورەکانیانــدا، 
ژێــر  ناوچەکانــی  لــە  جەماوەریــش  جموجوڵێکــی 
ــری چــەک  ــگ دەکات بەزەب ــۆی بیدەن ــەاڵتی خ دەس
ــەو  ــە ئ ــەم حزب ــوێنکردن. ئ ــێ سەروش ــن و ب و گرت
هێــزە بــورژوا دژە شۆرشــەیە کــە لــە بەرگریکەرانــی 
)عــادل مەهــدی( بــوو کــە ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر 
 هێنایــە خــوارەوە. حکومەتێــک کــە یەکێــک لــە ســێ 
کۆڵەکــەی ئــەم حزبــە بێــت جگــە لــە حکومەتــی دژە 
شــۆڕش و دژە جەمــاوەری و ئاواتەکانــی بــۆ ئــازادی 

ــر نابێــت. ــوودەیی هیچــی ت و ســەالمەتی و ئاس
کوتلــەی ســەروەری و پێکهاتەکانــی "پێشــکەوتن" و 
"عــەزم" لــە بنچینــەدا جیاوازنیــن لــە الیەنەکانــی 
ــۆ خــۆی  ــی ســێایەنە و ئەویــش ب تــری هاوپەیمان
ڕەوتــی  کۆنەپەرســتانەی  سیاســی  قەوارەیەکــی 
ئایدیۆلۆژیەکــەی  و  عەرەبیـــیە  ناسیۆنالیســتی 
کۆمەاڵیەتیەکــەی  بنکــە  و  ناسیۆنالیستیـــیە 
تۆیــژە  و  قەومیــەکان  و  خێڵەکیــەکان  لەنێــو 
بورژوازیەکاندایە بەشــیوەی ســەرەکی و باکگراوەند 
و پیوەندیــان هەیــە لەنێــو بەعســیە کۆنەکانــدا 
و پەتــی پەیوەســتبونیان  زۆرە  بــە ســعودیە و 

ئێماراتــەوە.
ئامانجی بڕیــاری  لــە  بــەدەر  کۆتاییــدا،  لــە 
ئــەم دواییــەی "دادگای بــااڵی فیدراڵــی" لەســەر 
و  کوردســتان  هەرێمــی  گازی  و  نــەوت  یاســای 
وردەکاریـیەکانی و ئامانجە سیاسیەکانی پشتەوەی 
لــە پەیوەنــد بــەو ملمانێیــە کــە بەردەوامــە لەســەر 
تااڵنــی  لــە  بــەدەر  و  حکومــەت،  پیکهێنانــی 
الیــەن  لــە  جەمــاوەر  و  واڵت  ســامانی  زەقــی 
)پارتی(یــەوە بەدریژایــی ســااڵنێکی دورودرێــژ، 
هاوبەشــن  هــەردووال  هەمــووی  لەمانــە  بــەدەر 
لــە خۆشــکردنی ئاگــری دەمارگیــری نەتەوەیــی و 
تایفەگــەری و گۆڕینــی قەیرانــە سیاســیەکەیان بــە 
ــەی  ــاوەر باجەک ــە جەم ــی ک ــی کۆمەاڵیەت قەیرانیک
ــکار  ــی کرێ ــی سۆشیالیســتەکان و چین ــدات. ئەرک ب
و جەمــاوەری ئازادیخــوازە کــە بەوپــەری هیــز و 
و  نەتەوەیــی  دەمارگیــری  لەبەرامبــەر  توانــاوە 
تایفەگــەری لــە هــەردوو الی ملمانێکــە ڕابوەســتن 
ســەختی  شــکاندنەوەی  بــۆ  هەوڵەکانیــان  و 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی بەسەرشــانی جەمــاوەردا، 
پوچەڵبکەنــەوە. ئەرکــە بناغەیەکە ئاراســتەکردنی 
جەمــاوەرە  شۆڕشــگێڕانەی  خەباتــی  ڕمــی  نوکــی 
ڕووەو بــۆرژوازی دەســەاڵتدار لەسەرانســەری عێــراق 

کوردســتاندا. و 

سەبارەت بە ئەرکەکانمان

کۆمۆنیســتیمان،  کــرداری  ئەرکــی  باســکردنی 
تایبەتــە  ڕێکخراوەیــی  بڕیارنامــەی  شــۆینەکەی 
بــە ئەرکــە کــرداری و سیاســیەکان. بــەاڵم ئەمــە 
ئەرکانــە  کەهەندێک لــەو  ناکاتــەوە  ڕەت  ئــەوە 
تەنانــەت ئەگــەر بەشــێوەیەکی گشــتیش بێــت لــەم 
وتــارەدا باســبکەم. بۆیــە ئەمانــەی خــوارەوە بــە 

دەزانــم: پێویســتی 
ئێســتا  سیاســی  بەردەوامی ڕژێمــی  ڕیســواکردنی 
ئــەم هەڵبژاردنــە  کــە دوای  ئــەو حکومەتــەی  و 
پێشــوەختە پێــک دەهێنــرێ وەک حکومەتــی دژە 
شــۆڕش، واتــە حکومەتــی دوای ســەرکوتی خوێنــاوی 
شۆڕشــگێڕ  جەماوەریــی  ڕاپەڕینــی  گەورەتریــن 
لــە مێــژووی عێراقــدا کــە ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری 

)٢٠١٩(یــە.
پڕوپاگەنــدەی سیاســی لەنێــو جەمــاوەری کرێــکاران 
ژنانــی  و  چەوســاوەکان  و  بەشــمەینەتان  و 
بــە  ســەبارەت  شۆڕشــگێڕ  الوانــی  و  ئازادیخــواز 
پێویســتی ڕێکخســتنی ســەربەخۆی خەباتیــان بــۆ 
ئــەوەی ئیــرادەی سیاســی چینایەتــی خۆیــان لــە 
شێوەی ئەنجومەنە جەماوەریـــیە شۆڕشگێڕەکانیاندا 
بەدیبهێنــن کــە ببێتــە حکومەتــی شۆڕشــگێڕانەی 

داهاتوویــان.
ڕەخنــە لــە ناوەڕۆکــی چینایەتــی ســەرمایەداریی 
ڕەوتــە ئیســامی و نەتەوەیـــیە دەســەاڵتدارەکان 
و هیزەکانیــان و نیشــاندانی ئــەم ناوەڕۆکــە بــۆ 
جەمــاوەر کــە داپۆشــراوە بــە بەرگــی ئایدیۆلۆجــی 

قەومــی و دینــی و لیبراڵــی.
بــەدژی  سۆشیالیســتی  ڕەخنــەی  پیادەکردنــی 
سیاســیە  ڕژێمــە  و  نیو-لیبراڵــی  ســەرمایەداری 
بەشــێوەیەکی  ناسیۆنالیســتەکەی  و  ئیســامی 
سیســتماتیک، و خســتنەڕووی بەدیلــی سۆشیالیســتی 
ــات  ــتاییە. خەب ــەلەیەکی هەرئێس ــە مەس ــەوەی ک ب
جیاجیاکانــی  الیەنــە  یەکخســتنی  بەئاڕاســتەی 
خەباتــی ئابــوری و سیاســی و فیکــری کریــکاران و 
زەحمەتکێشــان لــە خەباتێکــی چیانیەتــی بەهیــزدا 

بــۆ بەدیهێنانــی ئــەم ئامانجــە.
و  سۆشیالیســتی  ڕەخنــە  بەرجەســتەکردنی 

بۆ لەپەڕە ٩

https://www.facebook.com/muayad.ahmed1
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Concussi- )فلیمــی 
نەبەردیەکانــی  فلیمێکــە   )on
مرۆڤایەتــی،  زانســتی، 
ناکــۆك  ناســی،  حەقیقــەت 
بەرژەوەنــدە  لەگــەڵ  بوونــی 
ســەرمایەداریەکانی  گــەورە 
بــەر  دەداتــە  وەزرش  پشــتی 

. خنــە ە ر
لەچیڕۆکــی  کــە  فلیمــە؛  لــەم 
دکتۆرێکــی  ڕاســتەقینەی 
کــە  وەرگیــراوە،  نایجیــری 
ئەمریــکا،  بــۆ  کــردووە  کۆچــی 
پەیوەندیانــە؛  ئــەم  هەمــوو 
حەقیقــەت،  زانســت، 
بــەردەم  دەکەونــە  مرۆڤایەتــی 
تاقیکردنەوەیەکــی ســەختی پــڕ 

قوربانــی. لــە 
نایجیریــە  دکتــۆرە  ئــەم 
بــە  تایبەتــە  کارەکــەی  کــە 
شــیکردنەوەی هۆکارەکانــی مردنی 

ئــەو تەرمانــەی کــە دەگەنــە بەردەســتی، لــە ڕێــگای ماندووبونێکــی زۆر و پــڕ لــە هەڕەشــە بــۆ 
ژیانــی خــۆی و هاوســەرەکەی )کــە لــە ڕێگــەی ترســاندنی مناڵــی یەکەمــی لەبــار دەچــێ( دەگاتــە 

پزیشــکی. زانســتی  حەقیقەتێکــی  چەنــد 
ــژی  ــە توندوتی ــڕە ل ــە پ ــی ک ــی ئەمریک ــی پێ ــی تۆپ ــە یاریزانەکان ــەی ک ــەو ئەنجام ــە ئ دەگات
بەریککەوتنــی بــە هێــزی یاریزانــەکان بــە تایبەتــی "ســەریان" لــە گــەڵ تێپەربوونــی کات 
و تەمــەن، ئــەم هەمــوو بەرکەوتنانــە کاریگــەری لەســەر مێشــك و دەماغیــان دادەنــێ توشــی 
"لەرزینــی میشــك" و خەمۆکــی و زەهایمــەری تونــد و هەلوەســەیان دەکات لــە تەمەنــی زۆر زوودا.
ئــەم دکتــۆرە کاتــێ لێکۆلینەوەکانــی دەســت پــی دەکات بــۆی دەردەکەوێــت کــە تەنیــا لــەو شــارەی 
ــیە )١٢( یاریــزان بــە هــۆی ئــەم دەردە خۆیــان کوشــتووە یــان ژیانیــان لــە  ئــەو لێــی نیشتەجێـ

دەســت داوە.
یەكێتــی تۆپــی پێــی ئــەم شــارە، لەگــەڵ دادگاکان تەنانــەت پۆلیســیش هەمــووی لــە دژایەتــی 
کردنــەوە و ســەلماندنی ئــەم لێکۆلێنــەوە زانســتیانەن، بــە یاســا دەمکوتــی دکتــۆر و هەمــوو 
ئەوانــە دەکــەن کــە یارمەتــی دەدەن، تەنانــەت دەگاتــە ئاســتێك کــە هەڕەشــەی دیپــۆرت 
کردنــەوەی "ســنورداش"ی لێبکــەن لــە ئەمریــکاوە بــۆ نایجیریــا! تەنانــەت بەرێوەبەرەکــەی 
چەنــدی تۆمەتــی زۆر ســاویلکانەی دەدرێتــە پــاڵ وەکــو بەکار هێنانــی قەڵــەم کاغــەز و ئامێــری 
فاکــس و پێویســتیەکانی تاقیگــە، هەمــوو ئــەو فشــارانە تەنیــا بــۆ ئــەوە بــوو ڕێگــە بگــرن لــە 
باڵوکردنــەوەی لێکۆڵێنەوەیەکــی زانســتی کــە دەریدەخــا پەیوەندیــەك هەیــە لــە نێــوان وەرزشــێك 

ــکارەکان. ــی وەرزش ــیەکی میشــك/ دەروون و نەخۆش
پرســیارێك کــە دێتــە پێشــەوە بــۆ دەبــێ دژایەتــی لێکۆڵینەوەیەکــی زانســتیی پزیشــکی بکرێــت! 
لــە چیڕۆکــی ڕاســتەقینەی پشــتی ڕووداوە نیشــان دراوەکانــی ئــەم فلیمــە ڕوون دەبێتــەوە؛ 
کــە ئەگــەر تەنیــا لــە ئەنجامــی قەناعــەت هاتنــی لــە ســەد ا دە )١٠٪(ی دایــك و بــاوکان 
و تێگەیشــتنیان لــەم لێکۆلێنــەوە و دان پیانانــی فەرمــی یەکێتــی تۆپــی پــێ لــە بوونــی 
پەیوەندیــەك لــە نێــوان ئــەم وەرزشــە و ئــەم نەخۆشــیانەی ئــەم لێکۆڵینــەوە لــە ئەنجامــی 
بەڵگەیــی تاقیگەیــی بــە دەســتی هێنــاوە، ئــەوا بەرژوەندیەکانــی پشــتی ئــەم وەرزشــە ســەدان 

ملیــۆن دۆالر زیــان بــەر بزنســەکەی دکەوێــت.
لــە یەکــێ لەدیالۆگەکانــی ئــەم فلیـــە ڕســتەیەکی زۆر مەترســیدار هەیــە، کاتــێ بــە دکتــۆر دەڵیــن 
"پێشــووتر ئەمریــکا لــە هەفتەیەکــدا یــەك ڕۆژی هەبــوو بــۆ کەنیســە، ئێســتا ئــەم ڕۆژە تۆپــی 

پــێ بردوویەتــی، تــۆ دەتــەوێ ئــەم ڕۆژەش ببەیــت؟".
چەنــد ســاڵیك دوای ئــەوەی دکتــۆر دەردەکرێــت لــەم شــارە بــە زۆرە ملــێ و بــە هەڕەشــەی یاســایی 
و هتــد، یاریزانێکیتــر لــە هەمــان شــار خــۆی دەکوژێــت کــە هەمــان حاڵەتــی یاریزانەکانــی 

پێشــووی هەیــە!
لێکۆڵینــەوە  بــۆ  پێداچوونــەوە  یاریزانــەکان  خێزانەکانــی  و  گشــتی  ڕای  فشــاری  ژێــڕ  لــە 
زانســتیەکانی دکتــۆر دەکرێــت و ئیعتیبــاری ئەکادیمــی و پزیشــکی پــێ دەدرێتــەوە، ئــەم تۆمەتــە 
ســاویلکانەی ئاراســتەی بەڕێوەبەرەکــەی کرابــوو هــەر هەمــووی بەتــاڵ دەکرێتــەوە، دواتــر لــە 
هؤڵێکــی گــەورەدا دکتــۆر قســە بــۆ کەســوکار و خێزانــی یاریزانــەکان/ قوربانیــەکان دەکات، 
ئــەم قســە کردنــە کــە دەکــرێ نــاوی لێبنــدرێ "گوتــاری ســەرکەوتن" ئــەو زۆر بــە ســادەیی بــە 

ــەم". ــەکان قســە دەک ــی قوربانی ــە "جیات ــن ل ــت م ــووان دەڵێ ئامادەب
ڕســتە بــە ڕســتەی دیالۆگەکانــی ئــەم فلیمــە گوشــراوێکی خەســتی حەقیقەتــن، دکتــۆر لەســەرەتای 
دەســت پێکــردن بــە کارەکــەی ڕەخنــەی زۆری لێدەگــرن و گاڵتــەی پیدەکــەن، چونکــە ئــەو لەگــەڵ 

تەرمــەکان قســەی دەکــرد!
کــە تەرمێــک دەهاتــە پێشــی بــۆ ئــەوەی هــۆکاری مردنــی بزانێــت، دەســتی بەســەر قــژ و ســەری 
تەرمەکــە دادەهێنــا و دەیــووت "ئازیــزم، هیــچ نیــە، ئێســتا هــۆکاری مردنەکــەت" دەدۆزینــەوە، 
کاتــێ بــەرەو ڕووی بوونــەوە پێیــان ووت تــۆ چــۆن دەبــێ قســە لەگــەڵ تــەرم بکەیــت؟ ئــەو ووتــی 
ــەو تــەرم فۆرمێکیتــری  ــەالی ئ ــی ل ــە نەخۆشــی خــۆم بگــرم" وەك بڵێ ــز ل ــێ ڕێ ــۆرم دەب ــن دکت "م

بەردەوامــی ژیــان بێــت!

ماوەیەکــە پرســی خوێندنــی وانــەی پــەروەردەی 
ئیســامی لــە فێرگەکانــی کوردســتان، بوەتــە 
و  پەروەردەیــی  ناوەنــدە  مشــتومڕی  جێگــەی 
ــەم  ــەرەتای ئ ــیەکان. س ــی و کۆمەاڵیەتیـ سیاس
مشــتومڕە دەگەڕێتــەوە بــۆ دەنگۆیــەک کــە گوایــە 
کوردســتان،  هەرێمــی  پــەروەردەی  وەزارەتــی 
وانــەی پــەروەردەی ئیســامی الدەبــات و لــە 
ئایینــەکان  مێــژووی  وانــەی  ئــەوە  بریــی 
دەخوێنرێــت. پێــش هــەر شــتێک خــودی دەنگۆکە 
نــەک هــەر خزمــەت بــە ڕەوتــی پــەروەردە و 
فێرکردنــی پێشــکەوتووخواز ناگەیەنێــت و لــە 
خزمەیــی بــەرەی داواکاری خوێندنــی مێــژووی 
خزمەتێکــی  بەڵکــوو  نییــە،  ئایینەکانــدا 
بــاوەڕی  بــە تۆخکردنــەوەی  گــەورەش دەکات 
تەســکی ئایدیۆلۆژیی ئایینی لە کوردســتانیش، 
چونکــە پــاش ئــەم دەنگۆیــە دەســتیان کــرد بــە 
هێــرش و خۆیــان وەک مافخوراوێــک دەبینــن 
و پێیــان وایــە ســتەمیان لــێ دەکرێــت. هــەر 
خــودی باڵوکردنــەوەی دەنگۆیەکــی لــەو جــۆرەش 
لــە الیــەن دەســەاڵتەوە، بــە هەمــان مەبەســت 
بــوو، چونکــە مۆدێلــی حکومڕانــی و عەقڵیەتــی 
سیاســیی دەســەاڵتی کــوردی، هەمیشــە ئــاوی 
ڕەوتــی  و  کۆنەپەرســتی  ئاشــی  کردوەتــە 
کوردســتانەوە،  پــەروەردەی  چەقبەســتوویی 
ئــەم دەســەاڵتە زۆر لــەوە کۆنەخوازتــرە کــە 
توانــای ئەنجامدانــی گۆڕانکارییەکــی وەهــای 

هەبێــت.
لێــرەدا جێگــەی خۆیەتــی جیاوازیـــیەک بکەیــن 
"پــەروەردەی  وانــەی  دوو  هــەر  نێــوان  لــە 
تــا  ئایینــەکان"دا،  "مێــژووی  و  ئیســامی" 
بزانیــن ئایــا بەرقەرارکردنــی هــەر کامیــان، 
کۆمەڵگەیــە. چینــی  کام  بەرژەوەندیــی  لــە 

یەک:
بــە  تایبەتــە  ئیســامی:  پــەروەردەی 
کــە  دیاریکــراو،  ئایـــینێکی  پەیڕەوکارانــی 
ئەویــش ئایـــینی ئیســامە. هــەر لــە خــودی 
بــە  بــۆ  دەبینیــن  ئاماژەیــەک  ناوەکەیــەوە 

تاکــەکان. پــەروەردەی  ئیســامیکردنی 
ــی  ــە خوێندن ــە ل ــنەکان: بریتیی ــژووی ئایـیـ مێ
هەمــوو ئایـــین و ئایینــزاکان و تەنهــا تایبــەت 
نییــە بــە بازنەیەکــی بەرتەســکی ئایـــینێکی 

دیاریکــراو.
دوو:

پــەروەردەی ئیســامی: فێرخــوازی ئــەم وانەیــە، 
بــە ویســتی خــۆی بێــت یــان نــا، فێــری ســروت 
و ڕێوشــوێنەکانی ئایینێکــی دیاریکــراو دەکرێــت 
و بــواری هەڵبژاردنــی تــری لــە بــەر دەمــدا 

نییــە.
ئــەم  فێرخــوازی  ئایـیـــنەکان:  مێــژووی 
و  نەریــت  و  ســروت  و  مێــژوو  وانەیــە، 
تایبەتمەندییەکانــی هەمــوو ئایینەکانــی لــە 
ــان  ــان دەکات و هەڵی ــە، بەراوردی ــەر دەمدای ب

ســەنگێنێت. ە د
سێ:

پــەروەردەی ئیســامی: بــواری ئایـــینی یەکڕەنگ 
بــە  خــۆی  یەکڕەنگیـــیەکیش  هەمــوو  دەکات، 
پیرۆزیـــیەکیش  هەمــوو  دادەنێــت،  پیــرۆز 
ئەوانــەی دیکــەی دەرەوەی خــۆی بــە کەمتــر 

دەبینێــت.
مێــژووی ئایـیـــنەکان: بــواری ئایینــی فرەڕەنــگ 
پیرۆزیـــیە  نەهێشــتنی  هەوڵــی  دەکات، 

دەدات. ئایدیۆلۆژیـــیەکان 
چوار:

و  ڕەخنەگرتــن  ئیســامی:  پــەروەردەی 
وانەیــە  ئــەم  ناوەڕۆکــی  بــۆ  هەڵســەنگاندن 
ئایینێکــی  چوونکــە  نییــە،  ڕێگەپێــدراو 
پیــرۆزی لــە پشــتەوەیە. تەنانــەت کتێبەکــەی 
بەهــای  و  دەدرێــت  لەقەڵــەم  پیرۆزتــر  بــە 
هــەر  بێــت،  چەندێــک  هــەر  زانستیـــیەکەی 
دەخرێتــە ســەروو هەمــوو وانەکانەوە. تەنانەت 
قوتابیانیشــدا  نمــرەی  و  کارت  لیســتی  لــە 

ســەرەوە. ســەری  دەخرێتــە 
و  ڕەخنەگرتــن  ئایـیـــنەکان:  مێــژووی 

هەڵسەنگاندن رێگەپێدراوە، 
بــواری گفتوگــۆی ئایینــەکان 
دەڕەخســێنێت، ڕەخنەگرتنیش 
چوونکــە  ڕێگەپێــدراوە، 
ــەڕووی یــەک  ڕەخنــەکان ڕووب
ناکرێنــەوە،  ئاییــن  تاکــە 
هەمــوو  ڕووبــەڕووی 
دەکرێتــەوە  ئایینــەکان 
هیــچ  کارەکتەرەکانــی  و 
ئایینێــک ناتوانێــت لــە پشــت 
ڕەخنەگرتــن لــە ئایینێکــەوە، 
ئایینەکــەی خــۆی بــە بێگــەرد 

بــدات. نیشــان 
پێنج:

ئیســامی:  پــەروەردەی 
بــواری  تەنهــا  فێرخــواز 
دەمدایــە  بــەر  لــە  ئــەوەی 
و  گونجــاو  الیەنــە  کــە 
نەگونجاوەکانــی یــەک ئاییــن 

هیــچ  دەزانــن  هەمــوان  وەک  )کــە  بزانێــت 
خســتنەڕووی  بــۆ  نەکراوەتــەوە  بوارێکیــش 
نیـــیە  بوارێــک  نەگونجــاوەکان(.  الیەنــە 
لــە  بزانێــت  بیهەوێــت  مرۆڤێــک  ئەگــەر  تــا 
چــی  دیکــەدا  ئایینەکانــی  مەنزوومــەی  نــاو 

دەگوزەرێــت.
ــنەکان: فێرخــواز بــواری ئــەوەی  مێــژووی ئایـیـ
و  گونجــاو  الیەنــە  کــە  دەمدایــە  بــەر  لــە 
بزانێــت  ئایینــەکان  هەمــوو  نەگونجاوەکانــی 
)ئەمــە لــە بەرژەوەندیــی هەمــوو ئایـــینێکە، 
ئایینەکانــی  وایــە  پێیــان  ئەگــەر  چوونکــە 
دیکــە خاڵــی نەشــیاوی تێدایــە، لــە ڕێگــەی 
ئــەم وانەیــەوە ئــەو خااڵنــە دەخرێنــە ڕوو(. 
بــەاڵم ترســی ئایینــی ئیســام لــە خوێندنــی 
ئەگــەر  کــە  ئەوەیــە  ئایـــینەکان"  "مێــژووی 
ــت،  ــەکان بێ ــوو ئایین ــاگاداری هەم ــواز ئ فێرخ
ئــەوا ئەگــەری هەیــە لــە ئاییــن هەڵگەڕێتەوە، 

یاخــود بچێتــە ســەر ئایینێکــی دیکــە.
شەش:

کەســێک  هەمــوو  ئیســامی:  پــەروەردەی 
گــوێ  و  دانیشــێت  وانەیــەدا  لــەم  ناتوانێــت 
بــە گوێــرەی یاســا کارپێکــراوەکان  بگرێــت، 
ئایینەکانــی  پەیڕەوکارانــی  کوردســتان،  لــە 
وانەیــەدا  لــەم  دەتوانــن  ئیســام،  غەیــری 
دانەنیشــن و بــە نەهاتــووش هەژمــار نەکرێــن. 
فێرخوازانــی  زۆری  هــەرە  بەشــی  ئەگەرچــی 
پــێ  ئەوەیــان  ڕێگــەی  ئێســتا  تــا  نائیســام 
لــە  گوزارشــت  کۆمەڵگــەدا  نــاو  لــە  نادرێــت 
بێئایینییەکەیــان  یــان  خۆیــان  ئایینەکــەی 
بکــەن، ئیــدی چــۆن ڕێگەیــان پــێ دەدرێــت لــە 

دانەنیشــن! پۆلــدا  نــاو 
مێژووی ئایـیـــنەکان: هەموو کەســێک دەتوانێت 
بــێ دوودڵــی لەم وانەیەدا دابنێشــێت و هەموان 
دەبــن.  تــر  ئەوانــی  بیروبــاوەڕی  گوێبیســتی 
ــن و  ــاو تەلقی ــە پێن ــە ل ــەم وانەی ــی ئ خوێندن
بەئیســامکردن یــان ســەپاندنی هیــچ ئایینێکــی 
دیکــەدا نییــە، بەڵکــوو گەیاندنــی مەعریفــە 
و زانیاریـــیە بــە فێرخــوازان، لــە چەندیــن 

ــاوە. ســەرچاوەی جیاجی
حەوت:

پــەروەردەی ئیســامی: وەک وانەیەکــی الوەکــی 
لــە  مامۆســتایەک  هــەر  دەڕوانرێــت،  لێــی 
قوتابخانەکــەدا ڕابســپێردرێت بــۆ گوتنــەوەی، 
ڕێگــە بــە خــۆی دەدات بیڵێتەوە و پســپۆڕییەکی 
قووڵــی ناوێــت )لــە کاتێکــدا تەنانــەت بــۆ 
پێویســتت  ئیســامیش  پــەروەردەی  خوێندنــی 

بــە پســپۆڕییەکی قووڵــە(.
مێــژووی ئایـیـــنەکان: هەمــوو کــەس ناتوانێــت 
بیڵێتــەوە و پێویســتە فێرکارانــی ئــەم وانەیــە 
هەمــوو  نــاو  وردەکارییەکانــی  ئــاگاداری 
ــەوەش مامۆســتای  ــن. ســەرباری ئ ئایینــەکان ب
ــت  ــەوە بپارێزێ ــە پێویســتە خــۆی ل ــەم وانەی ئ
بــە  بکاتــەوە  وانەیــەش  ئــەم  دووبــارە  کــە 
ئایینێکــی  الی  بــە  و  ئیســامی  پــەروەردەی 

دایشــکێنێت. دیاریکــراودا 
هەشت:

پــەروەردەی ئیســامی: پاشــکۆی وانــەی زمانــی 
عەرەبیـــیە، لــە هەندێــک تاقیکردنــەوەی پۆلە 

کۆتاکانــدا الدەبرێــت یاخــود دەمــج دەکرێــت.
وانەیەکــی  دەبێتــە  ئایـیـــنەکان:  مێــژووی 
هەمــوو  نــاو  دەچێتــە  و  ســەربەخۆ 
وانەیەکــی  هــەر  وەک  هەڵســەنگاندنێکەوە 

ســەربەخۆ. دیکــەی 
نۆ:

پــەروەردەی ئیســامی: زیاتــر جەخــت لــە ســەر 
خوێندنــی لۆکاڵــی و وەرگرتــن و دەرچواندنــی 
فێرخــوازان  دەکات.  ناوخۆیــی  فێرخوازانــی 
کوردســتانەوە  خوێندنــی  قۆناغێکــی  لــە 
دەگوازێتــەوە بــۆ قۆناغێکــی دیکــە. بــێ ئــەوەی 
بتوانێــت  دەیخوێنــن،  مەعریفەیــەی  ئــەو 
لــە  ئەگــەر  ئەمــە  تێپەڕێنێــت،  ســنوورەکان 

هەبێــت. ئەرزشــێکی  هیــچ  ناوخۆشــدا 
بــۆ  یارمەتیــدەرە  ئایـیـــنەکان:  مێــژووی 
و  کوردســتان  بەنێودەوڵەتیکردنــی خوێندنــی 
ســیمایەکی فــراوان و یونیڤێرســاڵ بــە خوێنــدن 
کوردســتان  فێرخوازێکــی  هــەر  دەبەخشــێت. 
ــی  ــتمە ئایین ــەر سیس ــت بەرانب ــراوە دەبێ چاوک

جیهــان. ئایدیۆلۆژییەکانــی  و 
لێــرە دەردەکەوێــت کــە دەســەاڵتی کــوردی نــەک 
هــەر بیــر لــە هەنگاوێکــی وەهــا ناکاتــەوە، 
هــەر  لــە  ڕێگــە  بکرێــت  پێــی  تــا  بەڵکــوو 
هەنگاوێکــی لــەو جــۆرەش دەگرێــت، چونکــە 
هەنگاوێکــی  لــە  بیرکردنــەوە  خــودی  هــەر 
وەهــا، بیرکردنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانەیە بــە 
ئاڕاســتەی دوورخســتنەوەی عەقڵیەتــی خورافــی 
ژیانــی  دامەزراوەکانــی  لــە  ئایدیالیســتی  و 
ڕۆژانــە، کــە ئەمــەش دەچێتــەوە ســەر شــاڕێی 
گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئابــووری لــە 

واڵتــدا.
شوباتی ٢٠٢٢

ڕزگار عومەر
بانگەشەکانی دەسەاڵتی کوردی بۆ خوێندنی مێژووی ئایینەکان تا کوێ بڕ دەکەن؟

بابان ئەنوەر
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گیــۆرگ لــۆکاچ، یەکێـــــکە لــە کۆڵەکــە بنەڕەتییــە 
فیکرییــــەکانی مارکســــیزم لە ســــەدەی بیســــتەمدا. 
و  نووســــەر  حەفــــتاکاندا،  ســــەرەتای  لــە 
ڕۆماننــــووسی عێراقــی/ کەنــەدی نعــــیم قطــان)١(، 
فەرەنســی  زمـــــانی  بــە  چاوپێکەوتنـــــێکی 
چاوپێـــکەوتنـــە  ئــەم  داوە.  ئەنجــــام  لەگەڵــدا 
لــە ژمــــارە ٥٠٠ ی مانگــی چــواری ســاڵی ١٩٨٨ 
Magazine Litteraire باڵوکــراوەی  ی 
ی فەرەنســــی باڵوکراوەتــەوە. چاوپێـــکەوتــــنەکە 
ــتە  لــە ماڵەکــەی لــۆکاچ ئەنجــام درا کــە دەکەوێـــ
کۆتــــا نهۆمــی ئەپارتمانێــك کــە بەســــەر ڕووبــاری 
دانوبــی شــاری بوداپێســتی هەنگاریــادا دەڕوانـــــێت. 
تــەواوی بەرهەمەکانــی مارکــس و هێــگل لەگــەڵ 
زمانەکانــی  بــە  گۆڤــار  و  کتێــــب  کۆمەڵێــك 
هەنگاری، ئەڵمـــــانی و فەرەنســــی کتێـــــبخانەکەی 
لۆکاچـــیان ڕازاندبــۆوە. لــۆکاچ تــا ســاڵی ١٩٥٦ لــە 
حکومەتەکــەی ئیمــرە نــاج)٢( وەزیــری ڕۆشــــنبیری 
بــوو، واتــە تــا ئــەو کاتــەی خۆپیشــــاندانەکان 
لــە دژی حزبــی کۆمۆنیســــتی مەجــەر بەرپــا بــوو و 
ــتیی ســۆڤییەتەوە ســەرکوت کــرا.  لــە الیــەن یەکێــ
لــۆکاش ناچــار بــوو چەنــد مانگێــــك لــە تەڕاوگــە 
لە ڕۆمـــانیا ژیــان بکات. لە دواییـــــن ســاڵەکانی 
تەمەنیــــدا خەریکــی کۆکردنــەوەی بەرهەمــە فیکــری 

و ڕەخــــــنەییەکانی خــۆی بــوو.

لــە ســــەرەتای چاوپێکەوتنــــەکەدا لــۆکاچ دەڵێــت: 
ــرد  ــتم ک ــا، دەســ ــە حەفتــ ــوو ب ــم ب ــك تەمەن کاتێ
بەرهەمــە  ئامادەکردنــی  و  نووســـــینەوە  بــە 
لەســەر  هەیــە  باوەڕێــك  بنەڕەتییـــــــەکانم. 
یاســــا  لــە  “اســتثناء”  هەاڵوێرکــردن  بوونــی 
بــە  ســــەر  ڕووەوە  لــەم  مــن  ماتریاڵیــــیەکاندا، 
ــی زۆرم  ــم. تەمەنێک ــر دەب ــش پی ــم، منی ئەپیکۆرس
ــەك  ــانکردنی ڕێگەی ــۆ دەستنیشـــ ــەرج داوە ب ــە خ ب
کــە لــە ســەری بــڕۆم. ســــەرەتا ئایدیالیســــت بووم، 
پاشـــــان بوومە هێگلیی. لە کتێــــبەکەمدا »مێـــــژوو 
مارکســـــی  هەوڵمــدا  چیــــــنایەتی«،  وشــیاری  و 
لــە  بــووم   فەرمانبەرێــك  زۆر  ســااڵنێکی  بــم. 
بەڕێوەبەرایەتیــی حزبــی کۆمۆنیســــت لــە مۆســـــکۆ، 
لــەو کاتانــەدا دەســــتم کــردە خوێـــــندنەوەیەکی 
چــڕ، لــە هۆمیرۆســــەوە بــۆ گۆرگــی پیـــــاهاتم. تــا 
ســــاڵی ١٩٣٠ تــەواوی بەرهەمەکانــم چڕکراوەیــەك 
بــوو لــەو پــەراوە کولتوورییانــەی کــە خــۆم پێــــیدا 
و  پــان  بــۆ  پەڕیمــەوە  پاشــــــان  تێــــپەڕیبووم، 
پرۆژەکانــم. ئەگــەر ئــەو کارانــەی مــن لە ئێســـــتادا 
تێشپەڕێنرابێــــتن؛ بەاڵم توانیـــــانە زۆرێك لەگەڵ 
خۆیــــاندا هــان بــدەن. لــە درێــژەی قســــەکانیدا 
لۆکاچ دەڵێت: شتێــکی ئاســـایی نییە حەفتـــا ساڵ 
چــاوەڕێ بکەیــت تــا بەرهەمەکانــت کۆبکەیتــــەوە و 
بیاننووســــیتەوە. بــەالی منــەوە تەمــەن زۆر گرنــگ 
ــەو  ــەرەڕای ئ ــەن، ســ ــس بک ــەیری مارک ــیە، ســ نیـــ
زیــرەکییـــــە گەورەیــەی هەیبــوو؛ بــەاڵم تەنهــــا 
ــکات،  ــاری ب ــەی خــۆی دی ــی جەوهــەری ڕێگەک توان
ڕاســــتە ئێمــە لــە بەرهەمەکانــی مارکســـــدا وەاڵمــی 
هەموو پرســیارەکان  بەدەســــــــت ناهێـنین، بەاڵم 
مارکــس تــەواو لــکا بــوو بــە زەمەنەکــەی خۆیــــەوە، 
منیــش هــەوڵ دەدەم هەمــان ڕێگــەی ئــەو بگــرم، 
دڵنـــــیام  زۆر  مــن  ئیســــتاتیکا،  بــە  ســــەبارەت 
ئەگــەر مارکــس ئێســـــتا بمایــە گرنگــــییەکی باشــی 

بــە ئیستاتیــــــکا دەدا و لەســەری دەنووســی.

 

زانکــۆی  لــە  کاتێــــك  قطــــــــــــان:  نعیــــــــــــم 
بوویــت،  خوێــــندکار  ئەڵمــــــــانیا  هایدڵبێرگــی 
دەناســــــــی؟ گیۆرگــەت  شـــتێڤان  و  هایدیگــەر 

لۆکاچ: نە هایــدیگەرم ناســی و نە گیۆرگەش.

هایدیگــەر  ڕاســــــت  بــە  قطــــــــــــان:  نعیــــــــــــم 

بــوو؟ نـــــــــــــــــازی 

نیــــیە  گرنــگ  زۆر  لــۆکاچ: 
ــەو  ــین، ئ ــەوە بڵێــــ ــمە ئ ئێـــ
هیـــــــــچ  مەســــەلەیەش 
گومانێــك هەڵنــــــــاگرێت کــە 
ــوو،  ــازی ب ــەر نـــــــــــ هایدیگ
بــە هەرحــاڵ ئەو هەمیشــــــــە 
کەســــــێکی کۆنەپارێــز بــووە.

ــەو  ــان: ئ ــم قطــــــــــ نعیــــــــــ
کــێ  هاوڕێـــــکانت  کاتــە 

بــوون؟

ڤیـــــبەر،  ماکــس  لــۆکاچ: 
ئــەو ماوەیــە زۆر هاوڕێـــــم 
دەڵێــــت:  هەروەهــا  بــوو. 
بــە  متمانەیەکــم  هیـــــچ 
فیکــری هاوچەرخــی خۆرئــاوا 
تایــــبەتی  بــە  نەمـــاوە 
ئەگــەر باســــەکە پەیوەندیــی 
بکرێـتەوە بە پۆزێــتیڤیـــزمی 
“الوضعیـــــة”  نــوێ 
بوونگەراییــەوە  و 
“الوجودیــــــة“. من پێموایـــە 

بــە کەڵکتریـــــن شــــت ئەوەیــە 
بخوێنـــــینەوە. ئەرســتۆ  تــر  جــاری  بیســــت  کــە 

.

نعیــــــــــــم قطــــــــــــان: ئــــــایا گرنگی دەدەیــــت بە 
زانســــتی کۆمەڵنــــــــــاسی؟

 ،Write Milles )٣( میلـــلس  ڕایــت  لــۆکاچ: 
ــەخی  ــە بایــ ــوو چونکـــ ــگ ب ــن کەســێکی گرن الی م
دەدا بــە داکــەوت “واقــع“، ئــەو لــە نـــــاو زانســــتی 
کۆمەڵنـــــاسیی ئەمریــکادا دانســــقە بــوو. زانســــتی 
کۆمەڵنــــاسی زۆر جێــــی ڕەزایەتــی مــن نیـــــیە. 
بەالی منەوە جیـــــاکردنەوەی زانســــتی کۆمەڵناسی 
و زانســی ئابووریی زیــاتر باســێکی ئەکادیـــمییە، 
ــە  ــەوە ل ــای نەکردوونەت ــت جیـــ ــس هیچوەخـــ مارک

ــر.   یەکت

ــەیەكی  ــتادا قســ ــان: لــە ئێســـ ــم قطــــــــــ نعیــــــــــ
زۆر هەیــە لەســــەر مارکســی الو: 

لــۆکاچ: ئــەوە داهــــــێنانێکی ئێســـــتایە زیاتــر، 
گــەڕان بــە شوێــــن دژابــــەریی “التناقــض” لــە 
بەرهەمەکانــی مارکســـــدا هەڵەتــــاوێکە “وهــم” 
ــەوەی  ــس لەقوڵکردن ــك مارک ــچ کاتێ ــاتر. هیــ زیــ
هەمیشــــە  نەوەســــتاوە.  خــۆی  فەلســــەفەکەی 
گرنگــی دەدا بــە داکــەوت “واقــع“، لــە ئەرســــتۆوە 
ــە  ــردەوە ل ــی دەک ــوو کــە جەخت ــس ب ــا مارک تەنهــ
هــەر شــــتێك کــە یەکانگیــــرە یــان لەیەكجودایــە، 
ــە  ــو ل ــندا بەڵک ــب و نووسیــ ــە کتێــ ــەك ل ــە ن ئەم
خەریکــی  منیــش  بۆیــە  “واقــع“،  داکەوتــــدا 
کۆمەاڵیەتیـــــم.  ئەنتۆلۆژیـــــایەکی  گڵۆڵەکردنــی 
دەڵێــــن زانســــتی کۆمەڵنـــــاسیی کۆمەڵێــك؟ الی 
مــن ئەمــە زانســــتی یاریکردنــە بــە کۆمەڵگــە. ئایــا 
دەتوانــن لــە نیــوان یەعقوبییــەکان ]ژاکوبنــەکان[ 
ــن؟  ــاکاری بکەی ــدا جیــ )٤( و کۆمەڵگــەی یەعقوبی
لــە زانســــتی کۆمەڵنــــاســــیدا گرنگــە تــا ئاســــتی 
ڕۆچــوون بــۆ بناغــە بابەتیــــەکانی بزووتنــەوەکان 
بچــــین. پێویســــتە ڕووداوە گەورەکانــی ژیـــــانی 
کۆمەاڵیەتــی لــە گشــــتدا چارەســەر بکەیــن. ئەگــەر 
داهێـــــنانە  لــەو  دەتوانیـــــن  چــۆن  نەکەیــن  وا 
زیرەکانانــەی بــوارە جۆراوجــۆرەکان کــە لــە واڵتــە 
جۆراوجۆرەکانــدا و لــە یــەك کاتــدا ســەرهەڵدەدەن 
نێــــوان  پەیوەندیــی  دەتوانیــن  چــۆن  تێبگەیــن؟ 
نیوتــن و الیــــبنیتز تێبگەیــن؟ ڕووداوە جــوداکان 
ــۆیەکی  ــاو ئاســ ــەینە ن ــە یەکتــر ئەگــەر نەیانخــ ل

ــادەن. ــەك ن ــچ مانای ــان هی ــتیەوە خۆیـــ گشــ

لــۆکاچ درێــژە بــە باســەکەی دەدات و دێــــتە ســــەر 
بابەتــی زەوت “االســتاب” و دەڵێــت: زەوت لــە 

نیــو  ئــەوە  هەبــووە.  شارســــتانییەکاندا  هەمــوو 
ســەدەشە هەربوونی هەیە. زۆرێك باوەڕیـــان وایە 
کــە ئەمــە ئەنجامــی پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژیـــــایە. 
دەریدەخــــــات  گشــــتگەرا  تێڕوانینــی  بــەاڵم 
دروســتکەر  هێــــزێكی  خۆیــــدا  لــە  تەکنیــك  کــە 
هێزەکانــی  بزاوتــی  بەرئەنجامــی  بەڵکــو  نیــــیە 
بــە  بەرهەمهێـــــــنانە و ئەمیشــــیان وابەســــتەیە 
نموونەیــەم  ئــەم  کۆمەاڵیەتییــەوە،  بونیــــادێکی 
بۆیــە هێـــــنایەوە بــۆ ئــەوەی بڵێــم کــە دەبێــــت 
هەمیشــــە بگەڕێــــینەوە بــۆ رێگــە مارکســــیەکە. 

بــە  ســــەبارەت  ئــەی  قطــــــــــــان:  نعیــــــــــــم 
وێــــژە “األدب” و تەکنیـــــکە وێــــژەییە نوێــــیەکان 

چــی؟ دەڵێیـــــــت 

لــۆکاچ: وا بزانــم هەمـــــان شــت کــە لــە ســــەر 
وێژەیــش  لەســــەر  دەتوانیــن  وتمــان  تەکنیــك 
ــە مۆنۆلۆگەکانــی  ــە نموون ــنەوە. ب ــارەی بکەیــ دووب
جێمــس جۆیــس و تۆمــاس مــان. ئــەوەی جێمــس 
جۆیــس بوونێــــکە لــە نــاو خۆیــــدا، بــەاڵم الی 
بینــای  بــۆ  بــۆ  بەکاردەهێـــــنرێت  مــان  تۆمــاس 
ــە  ــژە ب ــتنی شــتێکی تــر. وێــ شــتێکی تــر، دەرخســ
هیشــــــتا  جۆراوجۆرەکانــی  وچــاوە  دەم  لــە  جیــا 
لــە ژێــر کاریگەریــی “ڕەوتــی سروشــتگەرا“دایە و 
ڕەنگدانــەوەی وێــــنەیەکی ڕووکەشــیانەی ژیـــــانە 
ڕەنگدانــەوەی  ببێــــــتە  نەیتوانیــــوە  هێـشـــــتا  و 

“واقــع“. داکــەوت 

نعیــــــــــــم قطــــــــــــان: ئەی ســــەبارەت بە شـــانۆی 
عەبەســــی ]پووچگەرایی[ دەڵێـــــیت چی؟

شــتێکی  لــە  بێجگــە  عەبەســــیەت  لــۆکاچ: 
سەیروســەمەرە و گاڵتــە هیچــی تــر نییــــە، شــتێکی 
نیــــیە.  گــۆڕێ  لــە  مەســەلەیەدا  لــەو  تــازەش 
ــە”  ــان ”دۆمییـــ ــا” و ”هــۆگارت” ی تەماشــای ”گۆیــ
ڕەنگدانــەوەی  ئــەوان  الی  عەبەســــیەت  بکــەن، 
و  ئاســـــایی  دۆخــی  دۆخــە:  دوو  بەراووردکێــی 
پێچەوانەکــەی یانــی ئــەو تیکچوونانــەی کە بەســەر 
دۆخی ئاســــاییدا هاتووە. ســــەیروسەمەرەیی هیـــــچ 
ــەوە  ــی نەکەینـــ ــادات ئەگــەر پەیوەندی ــەك ن مانای
لــە  زۆرێــك  الی  ئینســـــانیەکانەوە.  شــــتە  بــە 
نووســـەرە هاوچەرخەکان، عەبەســــیەت پەیوەندیی 
نیــــیە بە شـــــتە ئینســــــانییەکانەوە و هەر ئاواش 
دادەنرێــــت کــە شــــتێکی ئاســـــاییە. ئەگــەر ئێـــــمە 
جیاوازیــی نەکەیــن لــە نێــــــوان ئەوەی ئینســـــانییە 
حاڵەتــە  ئــەوا  ئینســــــانییە،  نــا  ئــەوەی  و 
ئینســـــانییەکە مانــای خــۆی لــە دەســــت دەدات، 
لــە کۆتـــاییشــــدا تەنهــــــا وێــــنەیەکی فۆتۆگرافــی 
بەشــــێك لــە ژیـــــان دەبیـــــنین. ئەمــەش شــێوەیەکی 
“النزعــة  ســــروشتگەرا  ڕەوتــی  لــە  دیکەیــە 

ــن  ــة“. ئــەوەی نوســەری ئەمریکــی” ئۆژیــ الطبیعیـــ
گــەورە  دراماتیکــی  نووســەرێکی  وەك  ئەنوێــل” 
دەرکەوێــــت، هۆکــەی ئەوەیــە کــە ئــەو پێشـــــنیاری 
جەدەلێکــی زیــــندوو دەکات لــە پەیوەندییەکانــی 
نێــــوان ئــەوەی نامۆیــــە و ئــەوەی ئینســـــانییە. بــا 
نووســەرێکی تــر وەرگریــن: “خۆرخــی ســــامیرۆن” 
ئــەو پەنــــا دەباتــە بــەر بەکارهێـــــنانی مۆنۆلۆگــی 
ناوەوە بۆ قســــەکردن لەســــەر شــەڕی دژ بە زەوتی 
ــەڕە نــەك  ــێت ئــەم شــ ــیزم. الی ســامۆێل بیکــ فاشــ
هــەر بوونــی نییــــە بەڵکــو بــە دۆڕاوی لە بەرامبـــەر 

زەوتــی هاوچەرخــدا هەڵدێــت.

نعیــــــــــــم قطــــــــــــان: ئایـــــــا ئەمە هەڵوێســتێکی 
ســیاسییە؟

لــۆکاچ: نـــــــا، هەرگیــز. نووســــەرێکی دیکــە هەیــە 
من خۆم زۆر سەرســـــامم پێــــی، “تۆمـــــاس ۆلف“ی 
ئەمریکــی، بەرهەمەکانــی جەنگێکــی تــەواوە لــە 
دژی زەوتــی ژیـــــانی ئەمریکــی، هەروەهــا حــەزم 
ــە  ــزا مۆرانتی“ـ ــتایرۆن” و ” بال ــلیام ســ ــە “بویــ ل
کــە پێموایــە زۆر لــە ئەلبێرتــۆ مۆرافیــــــــا بــە 
بەهــــرەترە. ئــەو پیاهەڵدانانــەی مــن لێــرەدا نــە 
بــۆ ئایدیۆلۆژیایــە و نــە بــۆ تەکنیـــــك، بەڵکــو 
ســەقامگیریی  لێــــدەکەم  داکۆکــی  کــە  ئــەوەی 
مرۆڤــە و لــەم ڕوانگەیەشــەوە مــن دژی هــەر جــۆرە 
تێکــدەدات،  ســەقامگیرییە  ئــەم  کــە  وێژەیەکــم 
کــەم  “پرۆســــت”  و  “جۆیــس”  بەهــای  لــە  مــن 
ناکەمــەوە، یەکەمیـــــان ســەرنجدەرێکی جوانــە و 
هەمیشــە  و  گرنگــە  زۆر  نووســەرێکی  پرۆســتیش 
ــژەدا  ــی وێ ــە مەیدان ــنێت ل ــی خــۆی دەمێــ کاریگەری
لــە  هەیــە  زینــدوو  جەدەلێکــی  تێــــیدا  چونکــە 
نێــوان ڕابــردوو و ئێســـتامان، ئەمــەش ڕێگەمــان 
ــیاوی  ــنە شــوێنی شـــ ــدەدات کــە “زەوت” بخەیــ پێـــ
خۆیــەوە. بــەاڵم ئەبێــت ئــەو سەرنجەشــمان لە یــــاد 
نەچێــت کــە رابــردوو هیـــــچ مانایــەك نابەخشــــێت 
ئەگــەر کاریگەریــی دانەنێــت لەســــەر ئایـــــندە، مــن 
ــو  ــەم بەڵک ــە ناک ــەکان قس ــەر کۆمەڵگ ــا لەس تەنه
لەســەر تاکەکانیــش قســە دەکــەم. باســی زەمەنــی 
ونبــوو باســی کەســـــــێکە کــە ئایــــیندەی بــۆ گرنــگ 
نیــــیە. ســــەرچاوەی ڕاستەقینــەی کارەکەی پرۆست 
لــە کۆتــا بەشــی ڕۆمانــی “پــەروەردەی عاتیفــی“ی 
مــۆرۆ  کاتێـــــك فرێدریــك  فلۆبێردایــە  گۆســــتاڤ 

ــتەوە. ــر دێـــ ــۆی وەبی ــردووی خ ڕاب

نعیــــــــــم قطــــــــــان: ئەی ســارتەر؟

ئینێرژییـــــە.  پــڕ  پیـــــاوێکی  ســــارتەر  لــۆکاچ: 
لێــی  باشــتر  خوێــــندەوە  “وشــەکان“م  کاتێــك 
لــەو  بەپێــزە!  کارێکــی  بەڕاســــتی  تێــــگەشتم، 
کتێــــبەدا ســارتەر خوێــــدنەوە بــۆ ئــەو پیــــاوە 
ــەوە  ــە داکەوت ــی ب ــچ پەیوەندییەک ــە هیـــ دەکات ک
“واقــع” نیــــیە، مــن چاوەڕوانــی ئــەوەم هەیــە کــە 
ســارتەر لــە شوێــــنێکدا بــەر داکــەوت بکەوێــت. 
بەڕاســتی هەڵوێســتی ئــەو لەســەر جەنگــی جەزائیــر 
ئازایـــــانە بــوو، بــەاڵم وەك فەیلەســوفێك دوای 
ــچ گەشــەیەکی  ــوون” هی ــوون و نەب ــی “هەب بەرهەم
ــیزمەوە نزیکــە  بــە خــۆی نــەداوە، ئــەو لــە مارکســ
شوێنێـــــکدا  لــە  ئەگــەر  هەیــە،  الوازیــی  بــەاڵم 
ژیــــان ناچــاری بــکات بیروڕاکانــی خــۆی بگۆرێــت، 
نەیانگۆڕێــت  ڕەگــەوە  لــە  کــە  ئــەو هەوڵــدەدات 
لــە  بــە  بــاوەڕی  کــە  بڵیــت  پێمــان  دەیەوێــت  و 
پەیوەندیدابــوون “تواصــل” هەیــە. لــە کتێــــبەکەی 
“ڕەخنەی عەقڵی دیالەکتێکـــــی“دا ئەو مارکسی لە 
ال پەســــەندە بــەاڵم دەیەوێــت لەگــەڵ هایدیگــەردا 
ئاشــتی بکاتــەوە، ســەرنجی ئــەو دژایەتییــە بــدە! 
لــە ســەرەوەی الپــەڕەی یەکەمــدا ســــارتەری)١( 
الپەڕەشــدا  هەمــان  کۆتایــی  لــە  و  دەبینیـــــت 
ســارتەری)٢( دەبینیــت! چ ناڕۆشــنییەکە لــە فیکــر 

و لــە بیرکردنــەوەدا! 

نعیــــــــــــم قطــــــــــــان: ئایا ڕۆشـــــنبیر هیچ رۆڵێك 
دەگێڕێت؟

مەسەلەیەیــــان  ئــەم  بوونگەراییــەکان  لــۆکاچ: 
لــە  مێــژووی  نــە  خۆمـــــان  ئێمــە  تێکــداوە، 
ــاری  ــاکەشی دی ــە جوگرافیــ ــان و ن ــی خۆم دایکبوون
ناکەیــن، ئێمــە بــە ناچــــاریی لــە بەرامبــەر دنیــــای 
دەرەوەی خۆمانـــــدا دەڵێــــین بەڵــێ یــان نــا! مــرۆڤ 
بوونەوەرێکــی “وەاڵمدەرەوەیــە” و “بەڵێ” و “نـــــا“ 
بــەاڵم  هەیــە،  خۆیــــەوە  بــە  پەیوەنــدی  کەشــی 
مەجبووریــش نیــــیە بــە بەڵــێ یــان نــا وەاڵمــی واقع 
بداتــەوە، ئــەو واقیعــەش واقعــی ئەمڕۆیــە. ئــەوەی 
ــاڵن  ــان ف ــەقامەکانن، ی ــە ئۆتۆمبیــل لەســــەر ش ک
یــان فیســــار هاوســەرەکەی، یــان هاوڕێــی داپیــرەی 
خــۆی خۆشدەوێــــت، مەســەلەیەکە پەیوەنــدی نە بە 
منــەوە نــە بــە تــۆوە هەیــە! تاکــە هەڵبژاردەیــەك 
ئەوەیــە کــە لــە شــەقامەکە نەپەڕیتــەوە، یــان 
نیــــوان  پەیوەنــدی  خۆشـــــنەوێت.  هاوســەرەکەت 
پێــداویســــتییە  و  ناوخۆییــــەکان  ئازادییــە 
دەرەکیــــیەکان زۆ ئاڵــۆزە، مارکــس هیـــــچکاتێك 
کار  لێــرەوە  نەکــردووە،  هەڵبــژاردەی  ئینــکاری 
وەســــتای  لەســەر  پێویســــتە  پێــدەکات:  دەســت 
تەنهــا  وە  هەڵبژێرێــت  خــۆی  بەردەکــەی  دیــوار 
ئــەو هەڵبژاردنەشــە دیــاری دەکات کارەکــەی باشــە 

یــان خراپــە، بــەاڵم هەڵبــژاردن تەنهــا لــە نێــوان 
دوو جــۆر بــەرددا دەکرێــت نــەك لــە نێــوان بــەرد و 
برۆنــزدا. باســی ئــازادی و نیــــازە کۆمەاڵتیــــیەکان 
ــیدا  ــی مێــژوویــ ــۆیەکی گۆڕان ــوەی ئاســ ــە چوارچێ ل
چارەســــەر دەکرێت، ئەوە باســــێکی دیالەکتێــکییە. 
و  ناڕۆشــــن  ئاســــتێکی  لــە  ئــازادی  پێـــــناسەی 
هەڵەمــان  هەڵوێســــتی  بــەرەو  ئەبســــتراکتدا 
دەبات. من هەمیشــــە دژی ئەو کەســــە بیرۆکراتەم 
ــن  ــێنێت، وە م ــژەدا خــۆی هەڵدەقورتــ ــە وێــ ــە ل ک
هیــچ کاتێــك دو دڵ نەبــووم لــە ســەرکۆنەکردنی 
ســــتالینزم وەك ڕەوتێکــی الدەر لــە مارکســــیزم، 
ــن  ــەش م ــوو ئەمان ــە هەم ــی ل ــە داکۆک ــەبارەت ب س
قســەی خــۆم هەبــووە. ئێمــە بەبــێ شــیکردنەوەی 
نیــــە  مافێکمــان  هیــــچ  کۆمەاڵیەتیەکــە  دۆخــە 
ســەبارەت بــە ئــازادی قســەیەك بکەیــن. مــن لەگەڵ 
ئــازادی نووســەردام بــەاڵم ئەبــێ لــە نێوانمانــدا 
واڵتێکــی  لــە  کاتێــك  هەبێــت،  تێگەیشــتنێك 
دەربڕینــی  لەســەر  نووســەرێك  سۆشــــیالیستیدا 
بیــروڕا تووشــی کێشــە دەبێــــتەوە، مــن الی خۆمــەوە 
بــە ئەرکــی خۆمــی دەزانم ئەو کارە ســەرەکۆنە بکەم 
و بە دژی بووەســتمەوە بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەێــنێت 
کە من ئازادی لە کۆنســــێپتە ســەرمایەدارییەکەیدا 
ــری  ــدا فێ ــیەتی خۆم ــە گەنجێــ ــن ل ــوڵ بکــەم. م قب
ئــەم وانەیــە بــووم، بــۆ ماوەیەکــی کورتیــش لــە 
باڵوکراوەیەکــی گــەورەدا کارم دەکــرد و ڕەخنەگــری 
درامــا بــووم بــەاڵم چونکــە باســــەکانم بــە دڵــی 
ــەت  ــێ من ــە ب ــوو ب ــە نەب ــەری باڵوکراوەک سەرنووس
بــاش  مــن  ئێــوە وەك  هێـــــــــنا.  کارە  لــەو  وازم 
دەزانــن کــە ئــازادی ڕۆژنامەگەریــی رێژەییـــــە، ئــەو 
بیرۆکراســــیەتەی لــە واڵتــە سۆســـیالیستیەکاندا 
هەڕەشــە لــە نووســەران و ڕۆژنامەنووســــــان دەکات 
دیــوە  بــە  فێڵکــردن  شــێوەکانی  لــە  شــێوەیەکە 
تووندووتیژییەکەیــــدا، ئــەم شــێوەیە لــە فێڵکــردن 
لــە واڵتــە ســەرمایەدارییەکانیشــــدا بوونــی هەیــە، 
ئیشــــکالیـــــاتە  ئــەم  لەســەر  بمانەوێــت  ئەگــەر 
قســەیەك بکەیــن ئــەوە جەدەلەکەمــان مانایەکــی 
ــەدا  ــەو ڕای ــەڵ ئ ــن لەگ ــەاڵم م ــێت ب ــر دەبەخشـــ ت
نیــــم کــە پێـــــیوایە ئــازادی تەنهــــــا لــە واڵتــە 
واڵتــە  لــە  و  هەیــە  ســەرمایەدارییەکاندا 
دژی  مــن  نیـــــیە،  بوونــی  سۆشـــیالیســــتیەکاندا 
هەمیشــــە  مارکســــیزم  ئەبســــتراکتم،  جەدەلــی 
و  بــوون  بابەتــی  نــاو  بــۆ  دەکات  پەلکێشــمان 

بەرجەســــتەبوون.

ئۆســلۆ

١٦-١٠-٢٠٢١

1.نووســــەر، ڕەخنــــەگر و ڕۆماننووســێکی کەندیــی 
و بــە ڕەگــەز جووێکــی عێراقیــــیە. ســاڵی ١٩٤٥ 
تــەواو  بەغــدا  زانکــۆی  لــە  یاســـــای  کۆلێــژی 
ماســتەری  لــە “ســۆربۆن”  ســاڵی ١٩٥١  کــردووە، 
هێــــــناوە لــە وێــژەی فەرەنســــیدا، ســاڵی ١٩٥٤ 
چووەتــە مۆنتریاڵــی کەنــەدا و لــەوێ نیشــتەجێ 
کۆچــی   ٢٠٢١ ئەمســـــاڵ  مانگــی ٧ی  ی   ٢ بــووە. 

کــردووە. دوایــی 

ســــیاسەتمەدارێکی  نــاج:  ئیمــرە   .2
جــار  دوو  بــوو،  هەنگاریــی  کۆمۆنیســتی 
وەزیرانــی  ســەرەك  بــۆ  هەڵبژێردرایــەوە 
جەماوەرییەکــەی  خرۆشــــانە  پــاش  مەجــەر. 
سۆڤییـــەت  یەکێتیــی   ،١٩٥٦ ســاڵی  لــە  مەجــەر 
لەگــەڵ حزبــی کۆمۆنیســتی ئــەو کاتــەی مەجــەر 
ــە ئیمــرە  ڕێکەوتننامەیەکیــان مۆرکــرد و بــەو پێیــ
نــاج و بــال میلیتاریــان لــە ســەرکردایەتی حزبــی 
کۆمۆنیســــت دوور خســتەوە، دوو ســاڵ دوای ئــەوە 
ــانەتی گــەورە لــە  ــان بــە تۆمەتــی خیــ هەردووکیـــ

دران. ســــێدارە 

Write Mil- میلـــلس  ڕایــت   .3
گــەورەی  کۆمەڵناســێکی   ،)١٩١٦–١٩٦٢(  :les
ئەمریکیــــیە، باســــێکی هەیــە لەســەر ئەلیــــتەی 

جەمــاوەر. لــە  دابــڕاو  ڕۆشــنبیری 

 :“Jacobins“ یەعقوبییــەکان   .4
یانــەی یەعقوبیــــیەکان یــان کۆمەڵــەی هاوڕێــــیانی 
دەســتور، لــە ســاڵی ١٧٨٩ لــە فەرەنســــا و لــە 
ســەردەمی شۆڕشــی فەرەنســــیدا لــە دایــك بــوون. 
وەاڵمدەرەوەیەکــی  یەعقوبیـیـــەکان  کۆمەڵــەی 
شۆڕشــگێرانەیەی  زەمەنــە  ئــەو  ڕادیکااڵنــەی 
شۆڕشــی فەرەنســــا بــوون لــە ســەردەمی ڕۆبســپێردا، 
ئامانجــی یەعقوبییــــەکان دامەزراندنــی پەرلەمــان 
و دانانــی دەســتور و جیــــاکردنەوەی دامــەدەزگاگان 
و تێکشــــکاندنی هێــزە دواکەوتــووکان بــوو. ســاڵی 

 ١٧٩٤

 

سەرچاوە:

 موقــع نــذوی باللغةالعربیــة جــورج لوکاتــش : 
المارکســیة تقودونــا دائمــآ الــی مــا هــو موضوعــي 

و ملمــوس

 https://www.nizwa.com

ئەنجامدانی: نعــیم قطان
وەرگێڕانی لە عەرەبیـیـەوە: 

عومەری خەتات
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دوا وەرزی 
تەمەن

شەماڵ بارەوانی

)١(

  تاکــەی حەرفەکانــم مودمینــی نەزیفــی 
ــن و ب

دەســگیرانی  ببێتــە  نەبێــت  درەختێــک   
تەنیاییــم بیابانــی 

 تاکەی ئەلهای خەونێک بکەم

 کە پڕیەتی لەدڵۆپەی زوقم

 لەچریکەی ئازار

مەحکــوم  خەونەکانــم  تابلــۆی  تاکــەی   
و بێــت  بەهــەڕەس 

 شەرحی ئایەتی خەم بکەم

 تاکــەی خۆزگەکانــم لەکەنــاری لمــی دابــڕان 
لەنگــەر بگــرن و 

خونچــەی ئەمەلــم لەبێشــکەی ناکامڵیــدا 
ســەربنێتەوە.

)٢(

تونێڵــی  بــە  ڕۆژەکانــم  هەمــوو  مــن   
و  دەبــن  ڕەد  نیگەرانیــدا 

ماڵــی  دەڕۆنــەوە  پێکەنینەکانــم  هەمــوو 
خەمۆکــی

 دەچنەوە سەر قانونی عەبەس

 دەڕۆنەوە باوەشی خەمێکی ملشکاو

 دەڕۆنەوە ناو خەرەندی شێتی

)٣(

  ئاخر خودایە بۆ دەبێ کچێنی شیعرەکانم 

ڕەنگی بێوەژن بگرن و

لەمارشــی  پڕبێــت  دڵخۆشــیم  ئێــوارەی   
قەڵەقــی

 بۆدەبێــت پێــڕەوی لــە عەقیــدەی فرمێســک 
بکــەم و

 گۆچانــی پیــری لەســەر دیــواری هەرزەیــی 
دێڕەکانــم بڕوێــت

)٤(

 ئۆه خودایە 

ئەوە حەکایەتی چ دۆڕانێک بوو

 بەمنیان ئەزبەرکرد

ــاری  ــە ڕووب ــەی کام ــی جۆگەڵ ــەوە نەزیف  ئ
ــوو  ــن ب خوێ

دەرخواردیان دام

)٥(

 بوەستە ئەی زەمەن

 مـــن ئیدی ژانەکانم مۆمیادەکەم و

 شەپۆلی ناسۆریەکانم دەکوژێنمەوە

یەســنای  بەدیــار  چیتــر  ناتوانــم  مــن   
و  دابنیشــم  حوزنــەوە 

موتااڵی کتێبی حەسرەت بکەم

تەرمــی  بەدیــار  چیتــر  ناتوانــم   
ە و نمــە کا ە ند خە

 یاسینی هەڵوەرین بخوێنم

 ببوورە ئەی بێزاری

 من ئیتر ئیمزای ماڵئاوایی دەکەم و

 دەڕۆمەوە بەر هەیوانی بێ تاقەتی

 دەڕۆمەوە نۆکەندی لەبیرچونەوە

 دەڕۆمەوە تخووبی دوا وەرزی تەمەن

)٦(

 وەرە ئەی زام

 با پێکەوە بدەین لەشەقەی شیعرو 

لەلێواری بەندەری وەهم بگیرسێینەوە 

وەرە ئەی سکوت

بێدەنگــی  ناقوســی  لــە  فــوو  باپێکــەوە   
و بکەیــن 

 سروودی فەنابوون بڵێینەوە

ــی  ــكه ی زیوین ــۆر بریس ــوو، خ ــی ب  ده مه وبه یان
ــه به نده كه دا ده به خشــاند،  ــاره  شووش ــه ر ش به س
هه ناســه  هێنــده  پــاك و پــاراو بــوو به نــاو 
ده كــرد،  خوێــن  بــه   جمــه ی  شــاده ماره كاندا 
به هــار لــه  چــوارالوه  ســێبه ری گه واڵــه  هــه وری 
ئااڵندبــوو.  ســه وزه كانه وه   كه پــره   بــه  ســپی 
به ردێكــی  پلووكــه   كــرده وه ؛  چاوه كانــی  كــه  
بــه   به ردێــك  بــوو،  مشــتیدا  لــه   جادوویــی 
و  بچــووك  مریشــك  هێلكــه ی  قه بــاره ی 
خواروخێــچ. بــه و بــه رده وه  گیــری خواردبــوو، 
بــوو،  مشــتیدا  لــه   كاتێــك  هه مــوو  چونكــه  
هه رگیــز له نــاو له پــی جیــا نه ده بــووه وه ، ئــه و 
بــه رده  جادووییــه  وه ك گابه رده كــه ی ســیزیف 
پێچه وانــه وه   بــه   به ڵكــو  نه بــوو،  نه فره تــی 
چه نــده  ئــازاری ده دا؛ دوو هێنــده ش چێــژی بــه  
ڕه نگــی  لــه   ده به خشــی، پڕبــوو  خه ونه كانــی 
ئاگریــن؛ لــه  ڕه نگــی به فــرو ســه مای بــاران 
و خشــڵی خــه زان و ڕه نگــه  جوانه كانــی تــر. 
له بــه ر خۆیــه وه  ده یــوت: نه بــووه و نه كــراوه ، 
مشــتمدا  لــه   هــه ر  نه خشــینه   بــه رده   ئــه م 
ــین،  ــن، نووس ــواردن، خه وت ــی نانخ ــت، كات بێ
عه شــقكردن.  نامه گۆڕینــه وه ،  كاركــردن، 
جــارێ تێكــه ڵ بــه  ده نگــم ده بێــت و ده مــكات 
بــه  گۆرانیبێــژ، ده مێــك بــه ر نــه وای هه ســتم 
ــه  شــێوه كار، ده نیشــێته   ــكات ب ده كه وێــت و ده م
بــه   ده مــكات  و  خه ونه كانــم  لیتــه ی  نــاو 
پــڕم  بــه  حاكمــی شــار و  شــاعیر، ده مــكات 
بــه   ده مــكا  گــه وره ،  پــڕۆژه ی  لــه   ده كات 
جه لــاد و بــه  خه مســاردییه كه وه  كۆمه ڵكوژیــم 
ئه فســووناوییه   بــه رده   ئــه م  ده ســپێرێ،  پــێ 
نــاو  ده خزێنێتــه   ئاواتێكــم  و  جــاره   هــه ر 
خه ونێــك و هێنــده  بــه  قوواڵییــدا ده یبــات.. 
ببــڕای  دوورده خاتــه وه   واقیعــم  لــه   هێنــده 
ده كــرده وه  لــه وه   بیــری  نه یدۆزمــه وه .  ببــڕ 
ــوێ  ــه  ك ــه رده  ل ــه و ب ــه   ئ ــی ژیان ــه م جه نجاڵ ل
تــه واوی  شــوێنی  پڕبه ســه نگ  تــا  دابنێــت 
و  جێهێشــت  ژووره كــه ی  بگرێتــه وه،  خــۆی 
خــواره وه،  هاتــه   كۆنه كــه دا  په یــژه   بــه  
به رده كــه  هــه ر لــه  مشــتیدابوو، بــه  شــه قامه  

گــه ڕان..  كه وتــه   شووشــه ییه كاندا 
چــۆن  هــه ر  بــه رده   ئــه م  ده یزانــی 
ده شــكێنێت،  شووشــه یه ك  بهاوێــت 
ــه وه   ــه  ســاتێك گه ڕای ــد چرك ــۆ چه ن ب

تافــی منداڵــی، ئــه و ده مــه ی هه مــوو 
بــوون  قه تیــس  لــه وه دا  خه ونه كانــی 

له ده ســتدا  مشــتی  بــه   پــڕ  فڕنده یه كــی 
هه مــوو  شــوێنی  بــه رده   ئــه م  كه چــی  بێــت، 
خۆزیایه كــی مناڵیــی گرتۆتــه وه . بــه  بــه رده م 
باشــترین  تێپــه ڕی،  شــاردا  گــه وره ی  باغــی 
ــه  كونجێكــی  ــۆ هــات، به رده كــه ی ل بیرۆكــه ی ب
باغه كــه دا جــێ هێشــت، لــه  پــڕ باغه وانــه كان 
هاواریــان لێكــرد و پێیــان وت:" به رده كــه ت 
ــه   ــه  ئێم ــره ، ب ــه  ده ره وه ی ئێ ــا بب ــه ڵ خۆت له گ
ناكرێــت هه مــوو ڕۆژێــك ئــه م باغــه  لــه  بــه ردی 
پــاك  نه نــاس  نه دیــوو  خه ڵكانــی  جادوویــی 
بكه ینــه وه. بــوو بــه  هاویــن و به ژێــر ســێبه ری 
داره كانــدا پیاســه ی ده كــرد، به رده كــه ی له ســه ر 
هه مــوو  جێهێشــت،  بــه   عاشــقان  ســه كۆی 
و  تــه وس  بــه   و  گژیــا  بــه   چــوون  عاشــقان 
گه پجاڕه ییــه وه  پێیــان وت:" هــه ر لــه  تۆمــان 
كه مبــوو ته نــگ بــه  خه ونــه  ئاگرینه كانمانــه وه  
هه ڵبچنیــت، به رده كــه ی خــۆت ببــه و فه رمــوو.. 
چۆڵــی بكــه ". كات دره نگوه ختــی پاییــزه ، قــژی 
ســه ر و ڕیشــی تــه واو تێكــه ڵ و پێكــه ڵ بوونــه و 
ته نگــی  ته نیایــی  نییــه  و  هیچــی  مه یلــی 
ــه ی  ــات مای ــك ناب ــتێك ش ــوه  و ش ــێ هه ڵچنی پ
خه ونــی گــه وره  بێــت، تاقــه  خه مێكــی ئــه وه  
بــوو به رده كــه  تــا دێــت ڕه شــتر داده گه ڕێــت. 
خۆیــه وه   له بــه ر  و  هه ڵكێشــا  هه ناســه یه كی 
ــه رده وه   ــه  ب ــه م پلووك ــت ئ ــه  ده س ــن ب ــی:" م وت
گیــرم خــواردووه ، ئــه ی باپیــره  ســیزیف چــۆن 
تــا  گاســه نگه ی  ئــه و  له كۆڵگرتنــی  توانــای 
زســتانه و  شــه وی  دره نگــه   هه بــوو؟  مــردن 
ته نیاتــر لــه  جارانــی پیاســه  ده كات، هێــزو 
بــازووی لــێ بــڕاوه  و هه ســتی بــه و بایــه  ســارده  
ده كــرد كــه  له نــاو چرچــی و لۆچــی ڕووخســاریدا 
ــه واوی  ــتایه وه ، ت ــرت و هه ڵده س ــه ری ده گ له نگ
كه نــاری  بــه   هێنابــوو،  شــه كه تی  جه ســته ی 

ده ریاچه كــه دا هه نــگاوی ده نــا.. بــا و كڕێــوه  
ده ســتی  په نجه كانــی  ئه ندازه یــه ك  بــه  
نه مابــوو،  تێــدا  بڕســتی  هیــچ  ته زاندبــوو 
به رده كــه ی لــه  ده ســت به ربــوه وه  و كه وتــه  نــاو 
ــه ڕا..  ــۆی ده گ ــی ب ــاوه  كزه كان ــه  چ ــه  و ب لمه ك
ئــازاری پشــتی توانــای چه مانــه وه ی  له بــه ر 
زۆری نه بــوو، هه رچه نــدی كــرد نه یدۆزییــه وه. 
كات زۆر دره نــگ بــوو، لــه  دووره وه  گوێــی لــه  
وه ڕینــی ســه گگه ل بــوو، به رده كــه  لــه  دوایــه وه  
ــه دا تــا ده هــات ڕه نگــی  ــاو لمه ك ــاو له ن به جێم
گه ڕانــه وه دا  لــه  كاتــی  ده بــوه وه .  جوانتــر 
هه مــوو  ببینێــت..  بــوو  یه كه مجــاری  بــۆ 
مڕۆڤــه كان چ نێــرو چ مــێ.. ســه ر و به ردێكــی 
پــڕ بــه  مشــتی خۆیــان لــه  ده ســتدایه ، تێكــه ڵ 
بــووه ،  ئاوه زیــان  و  خــه ون  هه ناســه و  بــه  
شــێوه  و  و  قه باره یــه ك  لــه   و  بــه رده   هــه ر 
ڕه نگێــك تــه زوو بــه  رۆحیــان ده به خشــێت و 
ــاری  ــه  ناچ ــان ده دات. ب ــه  ژیانی ــی ب به رده وام
گه یشــته وه   شــوێنی حه وانــه وه  ی خــۆی، كــه  بــه  
لــه   خــۆش  بۆنێكــی  ســه ركه وت  په یژه كــه دا 
هه ســتی  ده هــات،  به ڕوویــدا  ژووره كه یــه وه  
بــه  بوونــی دونیــا که متــر و بــه  ئازاره كانــی 
جه ســته ی زیاتــری ده كــرد، خــۆی دایــه  ســه ر 
ــا. ڕۆژی  ــی هه ڵكێش ــن ئاخ ــه ی و دوایی نوێنه ك
ــه وره   ــێتی گ ــه  مانش ــه كان ب ــه  ڕۆژنام ــر ل دوات
نووســرابوو: " ســیزیفی نــه وه  دوای ته مه نێكــی 
درێــژ خه ونه كانــی لــێ به جێمــاو تاســه كانی 
له گــه ڵ خــۆی بــرده  ژێرگڵــه وه . هه رزه کارێــك 
چیــرۆك  هه مــان  دۆزییــه وه ..  به رده کــه ی 

دووبــاره  بــوه وه .

چــاوی بەهــار 

گشت ڕهێلەی خەمەکانمان بوون بە باران 

لێوەکانمــان  قوڵــی  زامــی  ێــوەی  کڕ گشــت 
بــوون بــە تۆفــان

 ڕق لە چاوی شەقام هەستاو 

دارو دیوار هاتە ژان

یاو مانگ پێکەنی  هەور گر

گوڵەگەنمــی  شــنەی  پێکــی  ئەســتێرەکان   
نۆشــی  یان  شــار

نووسینی : خدر عەبدواڵ خدر

 گۆرانییەکانــی دوێنــێ و ئەمــڕۆ ، شــعری : ناڵــە 
حەســەن

ئاوازی : جەمیل سنجاوی
 دابەشکردنی موزیک : جەمال جەمیل

چڕینی : موئەیەد عەبدواڵ
 لە سەردەمی قات و قڕی و گرانیدا 

وەیشوومە بوو

نێرگزەکــەی  بــۆ هەناســەی چــرۆی ســاوای   

ــەردی  ــەوای بێگ ــەروو ه ــە گ ــڕ ب ــدەکان پ باڵن
ــژی ــر هەڵم ــان تێ ــاش بارانی پ

 کەچی هێشتا هەموو شەوێ

ســیمای  مردووانــەی  ڕەنــگ  زەردی  گۆنــای   
ــارم ش

یای ناخم وەک ئاوازی شەپۆلەکەی دەر

 لەبەر چاوما دێت ودەچێ

 هەمــو وشــەوێ  گوێــم لــە نــووزەی ماســییە 
ــێ  ــەکان دەب بچکۆڵ

دەڵێن هاوار وەکو جاران 

هەر نەهەنگە پاشای ڕووبار 

یار ..! هەرن ەهەنگە خاوەن بڕ

ــێ، ســروش  ــز تــەواو ناب ــان کارێکــە هەرگی  داهێن
لــە هــەر چرکــە ســاتێکدا دێ و خــۆی بــە ماڵــی 
ــە  ــە بابەتەک دڵ و مێشــکدا دەکات، بەتایبەتــی ک
پەیوەنــدی بــە یەکێــک لــە غەریزەکانــی مرۆڤــەوە 
ــە  ــەم پەیوەندی ــە ئ ــتن، ک ــتی بیس ــت وەک هەس بێ
دیالێکتیکــەی نێــوان دڵ و مێشــک کار دەکاتــە ســەر 
ڕۆح و ئەویش کار لە تەواوی ئارەزووەکانی مرۆڤ 
دەکات.  شیعر و مۆسیقا کە ئاوێتەی یەکتر دەبن، 
پەیوەنــدی دیالێکتیکانــەی ئەوانیــش داهێنانێــک 
ئاوازێکــی  گــەر  بەتایبەتــی  دەکــەن،  ئافرانــدە 
کــوردی  ڕەســەنی  لــە چەنــد مەقامێکــی  مۆســیقا 
بەرهــەم هاتبــێ و بــە بــااڵی شــیعرێکی خــاوەن 
ئایدیۆلۆژیکێکــی چینایەتــی بــێ و چ شــاعیرەکە 
هەمــان  بــە  ســەر  هونەرمەندەکــە  چڕینــی  چ  و 
ــکاران و هــەژاران  ــۆژی ئینســانی چینــی کرێ ئایدۆل
بــن. شــیعرێک هەڵقــواڵوی نــاو کێشمەکێشــەکەی 
دنیــای ســەرمایەداری بــێ و هونەرمەندەکەشــمان 
و  بــێ  ڕەنجــدەران  چینــی  هەمــان  بــە  ســەر 
لەگــەڵ  منداڵییــەوە  لــە  ژیانیــدا  تــەواوی  لــە 
ــە و خــاوەن  ــدا ملمانێیەکــی ئازایان ســەختی ژیانی
ئەویــش  بــێ،  ڕەوشــتێکی مرۆڤانــە  هەڵوێســت و 
موئەیــەد  دەنگخــۆش  هونەرمەنــدی  مامۆســتاو 
عەبدواڵیــە، شاعیرەکەشــمان ناڵەحەســەنی خــاوەن 
هەڵوێســتی شورشــگێرانە و بەشــداری بەرچــاوی لــە 
خەباتــی چینایەتــی و چاالکییــە مەدەنییەکانــدا 

دەنگێکــی  خــاوەن  عەبــدواڵ  موئەیــەد  هەبــووە. 
خــۆش و تایبــەت و ڕەســەنە هەرلــە مناڵییــەوە 
لــە قوتابخانــەی  لــە گۆرانــی بــووە،  ئــارەزووی 
ســەرەتایی ڕا دەســتی پێکــردووە و لــە ناوەنــدی 
بــووە،  بــەردەوام  پەیمانــگاش  و  ئامادەیــی  و 
ــە  ــاوازی خــۆش و ســروودی ل تائێســتا چەندەهــا ئ
ــن و  ــۆران و هێم ــاعیرەکانی وەک گ ــیعری کەڵەش ش
ــە  ــەر ب ــاواز و ه ــە ئ ــر کردۆت ــی ت ــافی و گەلێک س
ــد  ــی، چەن دەنگــە زواڵڵــە خۆشــەکەی خــۆی چڕیون
گۆرانییەکــی بەدەنگــی خــۆی لێــرە و لــەوێ تۆمــار 
کــردووە ، ئەوانــی تــر چاوەڕێــی دەرفەتــن، چونکــە 
مامۆســتا و هونەرمەنــد موئەیــەد عەبــدواڵ چــۆن 
و  بەعــس  ڕژێمــی  ملکەچــی  گەنجــی  لەســەرەتای 
ســەدام نەبــووە و هونەرەکــەی خــۆی نەفرۆشــتووە ! 
ئێســتاش ملکــەچ نــاکا بــۆ حزبــە دەســەاڵتدارەکان و 
گەندەڵــکاران، تــا پێیانــدا هــەڵ بڵێــن و بەشــداری 
لــە ئاهەنگــە حزبــی و تەلەفزیۆنــە ســێبەرەکانیان 
نەکــردووە ، ئــەوەی تۆماریشــی کــردووە لەســەر 
گیرفانــی خــۆی و هــاوکاری هاوڕێیــە نزیکەکانــی 
خــۆی بــووە، تــا ئێســتا زیاتــر لــە چــل ئــاوازی 
خــۆی هەیــە، بــەاڵم لەبــەر نەبوونــی و کۆمــەک 
ــج  ــا پێن ــدی دارەکان تەنه ــی دەزگا پەیوەن نەکردن
تۆمــار  لێرەولــەوێ  کــە  نەبــێ  دانەیــان  شــەش 
کــراون، مامۆســتا و هونەرمەنــد موئەیــەد ئێســتا لــە 
بەڕێوەبەرایەتــی چاالکــی قوتابخانەکانــی هەولێــر 
ــی  ــری ئامێرەکان ــی فێ ــک قوتاب مامۆســتایە و گەلێ
ســاز و عود کردووە، دڵســۆزانە و ماندوونەناســانە 
وەک ســەربازی ون خەریکــی پێگەیاندنــی الوان و 

قوتابییەکانییەتــی.

گۆرانــی  هونەرمەنــدی  ژیانــی  لــە  کورتەیــەک   
بێــژو عــود ژەن و ئــاواز دانــەر موئەیــەد عەبــدواڵ 
نــاوی تــەواوی موئەیــەد عەبــدواڵ محەمــەدە لــە 
و  دایکبــووە  لــە  هەولێــر  لەشــاری   ١٩٦٣/٢/٢٨
قۆناغەکانــی ســەرەتایی و ناوەنــدی و ئامادەیــی 
هــەر لــە هەولێــر تــەواو کــردووە. یەکێکــە لــە 
دەرچووانــی ئامادەیــی ڕزگاری کــوڕان، بەشــداری 
ــە ســروود  ــە ب ــە ئاهەنــگ و بۆنەکانــی قوتابخان ل
وگۆرانییــە بەجۆشــەکانی لــە ســەرەتای هەشــتاکانی 
لــە  بەشــداری  و  کــردوە  ڕابــووردوو  ســەدەی 
ــردووە.  ــەی ڕزگاری ک خۆپێشــاندانەکانی قوتابخان
لــە  ناســریەیە  تەکنیکــی  پەیمانــگای  دەرچــووی 

١٩٩٠ . هونەرمەنــدان حەســەن زیــرەک ، تاهیــر 
تۆفیــق، محەمەدجــەزا، ســێوە، محەمــەدی ماملــێ 
قوتابــی  بــە  خــۆی  و  تێکــردووە  کاریــان  زۆر 
هەریەکێــک لــەو کەڵــە هونەرمەندانــە دەزانــێ و 
بــە دەنگیــان سەرســام بــووە. لــە دووای ڕاپەڕینــەوە 
کۆمەڵــەی  لــە  ســاڵی٢٠٠٠  تــا  ســاڵی ١٩٩٣  لــە 
هونــەرو وێــژەی کــوردی لقــی هەلێــر ئەنــدام بــوو ەو 
وەک گۆرانیبێــژ و ژەنینــی ئامێــری عــود بەشــداری 
چاالکییەکانــی لــە ئاهەنگەکانــی ســااڵنەی کۆمەڵــە 
کــردووە، لــە نۆهەدەکانــی ســەدەی ڕابــوردوو لــە 
و  گــواڵن  و  ئــازادی  و  هەرێــم  تەلەفزیۆنەکانــی 
گەلێکــی تــر چــاو پێکەتنیــان لەگــەڵ کــردووە، 
لەســەر  پێــی  ڕەخســابێ  بــۆ  بــواری  ئەوەنــدەی 
بیــر وبــاوەڕ و هونەرەکــەی داگرتــووە و بوێرانــە 
هونــەری ڕەســەنی لــە هونــەری بازرگانــی و کــرچ و 
کاڵ جیــا کردۆتــەوە . لــە ســاڵی ٢٠٠١ لــە قــەزای 
ســۆران لــە شــارۆچکەی چۆمــان لــە یەکێــک لــە 
قوتابخانــەکان وەک مامۆســتای هونــەری ســروود 
و گۆرانــی دامــەزراوە و بەشــداری چاالکانــەی لــە 
بۆنــە نیشــتمانییەکان و چینایەتییــەکان کــردووە، 
بــە ســروود و گۆرانــی ئاهەنگەکانــی شــارۆچکەی 
چۆمانــی ڕازاندۆتــەوە . لــە ســاڵی ٢٠١٥ و ٢٠١٦ 
لەگــەڵ تیپــی هونــەری هەســت گەلێــک ئاهەنگیــان 
هەولێــر  شــاری  لــە  سەرشــەقام  هونــەری  لــە 
ڕێکخســتووە، کــە ئاهەنگەکانیــان جێــگای ڕێــز و 
ئێســتاش  بــووە.  هەولێــر  خەڵکــی  خۆشەویســتی 
قوتابخانــەکان  چاالکــی  بەرێوەبەرایەتــی  لــە 
وانــەی  و  مامۆســتایە  پــەروەردە  وەزارەتــی  لــە 
لــە  وەبەشــداری   ، دەڵێتــەوە  گۆرانــی  و  ســروود 
چاالکــی  بەرێوەبەرایەتــی  هاوینانــی  خولــی 
وەک   ، کــردووە  هەولێــری  قوتابخانەکانــی 
ڕاهێنــەری ئامێــری عــودو ســاز ئارەزومەندانــی فێــر 

کــردووە. 

چەنــد  هەبوونــی  ســەرباری   : بانیــژە  تێبینــی 
دەســتەواژەیەکی  چەنــد  لەســەر  ســەرنجێک 
بەکارهاتــوو لــەم نووســینەدا کەلەگــەڵ میتــۆدی 
کاری بانیــژەدا ناگونجێــن، بــەاڵم ئــەو ســەرنجانە 
بابەتــە. ئــەم  باڵونەکردنــەوەی  هــۆی  نەبوونــە 
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 مانگی یەکی٢٠٢٢  

ئــەو  بیرکردنــەوەی  هەمــان 
چییــەم تا ە د کو

هەیە
بیر لەســەعاتی ســفری پەالمــاردان 

ئەکاتەوە..!
خەریکی

دابەشــکردنی دەمانچــەی بێدەنگیــم 
بەســەر 

شیعره زۆر بڵێکانمداو
شەوو ڕۆژ 

درۆنەکانی بیرکردنم بەسەرتەوە
ئەگەڕێن.!

هەموو ماڵەکەتم کردووە بەکامێرای 
چاودێری و

هەر ئێســتا چۆلەکــە چەنەبازەکــەی 
ــەت ژوورەک
پێی گوتم

لەگەڵ عەترەکانی شەڕییانە !

عاشقه كانی با

كۆچیان كرد،

وه ك ئاسكه  كێویی

پێده شت و چیا

ڕه ویان كرد.

عاشقه كانی باران

تنۆك تنۆك 

ڕژانه  ناو ده ریا،

له وێ ون بوون

بوونــه  ناســنامه ی هه مــوو 
دنیــا.

عاشقه كانی به فر

كۆچیان كرد،

وه ك داركاژ

له  قه دپاڵی شاخ و

له  دارستان و 

له  كه نار ڕێگاكان

بااڵی خۆیان

سپی پۆش كرد

بوونه  فریشته ی ئاواره ی

هه موو دنیا.

عاشقه كانی ڕووبار

شه پۆڵ شه پۆڵ

كۆچیان كرد،

بــێ  نیشــتمانی  بــۆ 
تی  ر پا ســه پۆ

ده ریاكان

كۆچیان كرد،

له وێ بوونه  

دوڕڕ و له عل و مه رجان

ون بوون

له به ر چاوی هه مووان.

عاشقه كانی ته نیایی

كۆچیان كرد

له  نیشتمانێك،

كه  له وه ته ی هه یه 

له  ناو ده می

سه دان ئه ژدیهایه .

بەندی عەلی
بۆ بەکر عەلی کوژراو بە دەستی 

حەسحەسەکانی نیشتمان)*(

کێ ئەوی کوشت ؟
لەسەر کام گوناهە کوژرا ؟

خۆ ئەو نە ماری حەوت سەر بوو
نە دێوە یەك چاوەکەی نێو

حیکایەتە ئەفسانەکان !
تەنها دەیویست 

نانێکی بێ منەت بخواو
بەرگێکی پڕ بەبااڵی خۆی

لەبەر بکاو
هەناسەیەك هەڵمژێ ، بێ
رەنگی کەڕووی خورافەت و

بۆگەنی هەاڵوی گەرووی
دزە خوێڕیەکانی وەتەن !

کێ ئەوی کوشت ؟
لەسەر کام گوناهە کوژرا ؟

ئەم تاوانە 
بۆ عەرشی کام دادگا دەبەن !

)*( دواهەمیــن جــار کەبەکــر عەلیــم بینــی لەماشــێنێکی 
ســوورە  گواڵڵــە  ئاوەنگــی  ڕاکشــابوو  بــەرەاڵدا  پشــت 
دوو حەسحەســیش چاودێریــان   .. دەچــۆڕا  لەلێویــەوە 

دەکــرد !

بەو منداڵەی بە جووتێ کەوش 
شاگەشکە بووبوو

بەدەست من بێ.. 

هەرچی شیعرە کە نووسیومن ،

هەرچی کتێبی پیرۆزی 

مێژووی دونیایە کە دیومن 

دەیانکەم بە جووتێ کەوش و

دوو گۆرەوی 

بۆ تۆی پیرۆزتر لە باران ،

پیرۆزتر لەدەریاو ئاسمان ،

پیرۆزتر لە باو لەزەوی
٨ ی تشرینی دووەمی ٢٠٢١ 

ئەو خۆرەی، 
پــڕدەکا  نیشــتمان  ســبەی 

ــوور.  ــە ن ل
لــە خوێنــی، ڕژاوی، ئێــوەوە 

هەڵــدێ، هاوڕێیــان.
ئەو مانگەی،

شــەوی  دەکات،  ڕۆشــن   
دەیجــوور

لەهــاواری، ئێــوەوە هەڵــدێ 
هاوڕێیــان.

خوێنی ڕژاوی ئێوە 
بەهــار  ســوورەیە،  گواڵڵــە 

دێنــێ
لێزمە بارانی زستانە، 

ئاوەدانــی  گوڵــە گەنمــی، 
دەڕوێنــێ.

١٠ ی کانوونی یەکەمی ٢٠٢٠

جاسوســەکانت  نینۆکــە  لــە  یەکــێ 
نووســیوم بــۆی 

بەدەست قژە لوولەکەیەوە
داماوە..

بەپەلــە  ســەرەوەت  لێــوی 
دەنگــی نامەیەکــی 

ناردووە و ئەڵێ؛
بیر لەماچکردنی شێتانەی خۆکوژیی 

خۆی ئەکاتەوە و دڵت ..
ئااا دڵت

یەک لەسەریەک نوکەم بۆ ئەکا و 
ناوێرم

بۆی بکەمەوە!
وەک کودەتا چییەک

ســەربازیی  شــەوانەش بەجلی 
هاتنمــەوە  پیــادەی  هێــزی 

و ئەخــەوم 
ئەمەویــت بەیانییــەک زوو هەڵکوتمــە 

ــەرت و س
پێتبڵێم؛

هەرهەمــووی  واڵت  کــە  چــش 
ــە  وێران

بەیانی تۆ باش.

)*( ئــەم شــیعرە بــێ نــاو و نیشــان 
بــوو و بانیــژە ئــەم تایتڵــەی بــۆ 

ــا. دان

کودەتای 
عەشق)*(
حەسەن ساڵح

به ختیار محه مه د

شیعری: ئیبراهیم هەورامانی
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عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ( دەینووسێت

خوێندنەوە و کتێب
و  گۆڤــار  دیــداری  و  نووســین  لــە  زۆرجــار 
ڕۆژنامــە و تیڤییــەکان یانیــش لە سۆشــیالمیدیا 
هەنــدێ ســتەیتمێنتمان بەرچــاو دەکەوێــت کــە 
هەموویــان لەنێــو بازنــەی خوێندنــەوە و کتێبــدا 
دەســورێنەوە؛ وەک "بــا خوێنــەر و کتێــب ئاشــت 
ببنــەوە، دەبــێ کلتــووری خوێندنــەوە بچێتــە 
ناخوێنێتــەوە".  خەڵــک  یــان  تــر،  ئاســتێکی 
قســانە  ئــەم  کــێ  ڕەچاوکردنــی  بــێ  ئەگــەر 
ــیا  ــە ئەنتڵجنس ــەم پرس ــی ئ ــێ خەم دەکات و ک
ــن  ــن بڵێێ ــرێ؛ دەتوانی ــە هەڵدەگ - کلتوورییەی
تایبــەت  و  گشــتین  ســتەیتمێنتانە  ئــەم  کــە 
نیــن بــە کۆمەڵگەیــەک یــان ناوچەیــەک یــان 
واڵتێکــی دیاریکــراو، بەڵکــو ئــەم دیاردەیــە 
پێویستیشــە  و  هەیــە  جیهانــی  ڕەهەندێکــی 
لێــی  گشــتیگر  جیهانیــی  دیاردەیەکــی  وەک 
هەبێــت  قســەیەکمان  ئەگــەر  و  بڕوانیــن 
ــەردەمێکدا  ــڕۆ لەس ــە ئەم ــن. ئێم ــوە بیکەی لەوێ
ــتێکی  ــتۆتە ئاس ــا گەیش ــە تەکنەلۆجی ــن ک دەژی
بەرز،جیهــان لەبچوکبوونــەوە و تێکەڵبوونێکــی 
ســەیر دایــە و تەنانــەت تەکنەلۆجیــا بۆتــە 
ئینســانەکان.  لەژیانــی  دانەبــڕاو  بەشــێکی 
و  بینــەر  و  خوێنــەر  وایکــردووە  ئەمــەش 
زۆرتریــن  بەدەســتهێنانی  خوازیــاری  بیســەر 
زانیــاری بــن لــە کەمتریــن کاتــدا. ئەمــەش 
ڕاســتییەی  ئــەو  بــەردەم  دەخاتــە  مرۆڤــەکان 
کــە گــەڕان بــەدوای زانیــاری لــە دوو توێــی 
ــک  ــی توێژێ ــە کاری تایبەت ــت ب ــەکان ببێ کتێب
لــە خەڵــک. لەالیەکــی تریشــەوە کواڵێتــی و 
جــۆری پێشکەشــکردنی نووســین و کتێــب لەنێــو 
بزووتنــەوەی ئەدەبیــدا ڕۆڵــی گرنــگ دەبینێــت. 
پێشکەشــکردنی بابەتگەلــی فیکــری و سیاســی 
و ئەدەبــی و فەرهەنگــی ئەمــڕۆی جیهــان کــە 
نەبوونــی  لەمەیــدان  لەغیابــی  لیبڕالیــزم 
چینایەتــی  پێشــرەوانەی  هونــەری  و  ئــەدەب 
کرێــکاران، پێشــڕەوایەتی دەکات، کــە هەڵگری 
گۆڕانــگاری  و  خۆشــتربوون  ئاســۆیەکی  هیــچ 
ناتوانێــت  نییــە،  ئینســانەکاندا  ژیانــی  لــە 
هێنانــە  لــە  بگێڕێــت  مێژووییــە  ڕۆڵــە  ئــەو 
ــەو دەرفەتــە گرنگــەی تــا مرۆڤــەکان  دەرەەی ئ
ئینســانییە  و  گــەش  ئاســۆ  ئــەو  لەســایەی 
ــەرەو  ــگاو هەڵبگــرن ب کۆببنــەوە و بتوانــن هەن
جوانترکــردن و ڕەنگینترکردنــی ژیــان. مــرۆڤ 
کــە  بــوو،  هــەژار  کــە  نەبــوو،  کاری  کــە 
لــە  بــوو  بێبــەش  کــە  کــوژران،  خەونەکانــی 
ســادەترین مــاف، ئیتــر چــی لــە قســەی قەبــە 
نێــو کتێبــە جیــڕە درێژەکانــی  و بریقــەداری 
کاتێــک  ئینســان  بــکات.  لێبراڵیــزم  ئەدەبــی 
بێــت،  کتێــب  جیــددی  هاوڕێیەکــی  دەتوانێــت 
کــە خەمــی نانــی ســبەینێی نەبێــت، کــە مافــە 
سیاســی و مدەنییەکانــی دەســتەبەر کرابــن، کــە 
ترســی لــە ئاسایشــی خــواردن و ســبەینێی مــاڵ 
و منداڵــی نەبێــت. پرســیارکەران و خەمخۆرانــی 
ئــەم پرســە ڕۆشــنبیرییە – کلتوورییــەش لەنێــو 
بزووتنــەوەی ئەدەبــی کوریــدا تا دەســت نەخەنە 
ســەر زامــەکان و کار نەکــەن بەئاراســتەکردنی 
بــەرەو گۆڕانــکاری و وەرچەرخانــی  کۆمەڵگــە 
مێــژووی گرنــگ لــە ڕووی ئابــووری و سیاســی و 
ــی  ــز وەاڵمێک ــن هەرگی ــەوە، ناتوان کۆمەاڵیەتیی
دروســت و گونجــاو بــەم پرســە بدەنــەوە کــە 
خەریکــە زۆر لێدانــەوەی ئــەو قەوانــە دەبێتــە 
دیاریکردنــی شوناســی ئەنتلجنســیای هەلپەرســت 
و بێکــرۆک کــە جگــە لــە گەرمکردنــی بــازاڕی 
ســات و ســەودای وشــەکانیان، خەمێکــی تریــان 

لەهەگبــەدا نییــە.

بەنــاوی  ڕامبرانــت  بەناوبانگەکــەی  تابلــۆ 
ــپ«  ــۆالس تول ــۆر نیک ــی دکت ــەی توێکاری »وان
)١٦٣٢( سروودێکی شادیی و سوپاسگوزاریی بۆ 
زانســتی بۆرژوازیــی دەخاتــە بەردەســتمان. ئــەم 
ــەرەکیی  ــی س ــەم ئەرک ــە یەک ــە ک ــۆ زەیتیی تابل
پیشــاندەدات،  ئەمســتردام  لــە  ڕامبرانــت 
جۆرێکــە لــە دەرخســتنی توێکاریــی جەســتەی 
دکتــۆر  کــە  لەســێدارەدراوە  تاوانبارێکــی 
دکتــۆر  دەدات،  ئەنجامــی  تولــپ  نیکــۆالس 
و  کردووەتــەوە  الشــەکەی  چەپــی  دەســتی 
کــە  دەکات  ماســولکەکانی  ژێــی  بــە  ئامــاژە 
لەنێــوان تیغەکانــی مقەســتێکی نەشــتەرگەریی 
الشــەکە  دەوری  لــە  ئەوانــەی  ڕایگرتــوون. 
کۆبوونەتــەوە کۆمەڵــە دکتۆرێکــن، بــۆ فێربــوون 
پێیــان باشــترە زیاتــر گــوێ لــە گوتاردانەکــەی 
دکتــۆر تولــپ بگــرن کــە پێشکەشــی ئەوانــی 
دەکات. لــە گۆشــەی خــوارەوەی دەســتی ڕاســتدا 

کتێبێکــی گــەورە کراوەتــەوە. 
و  ناڕۆشــنیی  هیــچ  یەکەمــدا،  نیــگای  لــە 
ــت. زۆر  ــەدی ناکرێ ــەدا ب ــەم تابلۆی لێڵییــەک ل
بــە ســانایی ستایشــکردنی ڕۆشــنگەریی، و ئــەو 
ــا و  ــی کڵێس ــتی باوکان ــە دەس ــە ل ــتەیە ک زانس
ــاوەڕ و  ــی پشــکنینی بیروب ــی دادگاکان دادوەران
ڕزگاری  ناوەڕاســت  ســەدەکانی  کاتۆلیســیزمی 
کرۆکــی  و  جەوهــەر  پیشــاندانی  بــووە. 
وشــەکە،  مانــای  بــە  کــە  هیومانیزمێکــە، 

دەخاتــە  تاکێــک  ناوەکییەکانــی  کارکردنــە 
نــاو ســەنتەری گەردوونەکەیــەوە. بەگشــتیی 
ئــەم تابلۆیــە بــە فراوانیــی وەک وێنەیــەک 
ستایشــکراوە و پەرســتراوە کــە بەشــێوەیەکی 
ســیکۆالریزم  ســەردەمێکی  جــاڕی  ئەرێنیــی 
بــەاڵم، جارێکــی دیکــە  و زانســت دەدات. و 
ســەیربکەن. توێــژ و الیەنێکــی دیکــەی زۆر 
قوڵتــر بوونــی هەیــە. کاتێــک لــەو دکتۆرانــە 
ڕادەمێنین کە لە دەوری الشەکە کۆبوونەتەوە، 
ڕاســتەوخۆ تێبینیــی شــتێک دەربــارەی پێگــە و 
هەڵوێســت و ڕاوەســتانیان هەیــە. زۆربەیــان 
ملیــان  چەماونەتــەوە،  پێشــەوە  بــەرەو 
درێژکراوەتــەوە،  ناسروشــتیی  بەشــێوەیەکی 
جەســتەیانەوە  بــە  گاڵتەئامێزانــە  ســەریان 
باڵندەئاســا  بەتایبــەت  شــتێکی  لکێنــراوە. 
لــە شــێوەی ســووڕانەوەیان بــەدەوری الشــەکەدا 

هەیــە. 
و هەروەهــا جەســتەکە خۆشــی. بەشــێوەیەکی 
تــەواو بــێ هەســتانە پارێزگاریــی لێدەکرێــت، 
بەشــێوەیەکی  ڕووتکراوەکــە  دەســتە  پێســتی 
تــەواو  کلینیکییانــە هەڵدراوەتــەوە،  تــەواو 
زەردبــوون،  شــانەکانی  و  هەڵگــەڕاوە  ســوور 
تــەواو  نیــگای  وروژاندنــی  هــۆی  بووەتــە 
فێرببــن.  دەیانەوێــت  ئەوانــەی  برســییانەی 
تابلۆیــە  ئــەم  ســەیری  کاتێــک  لەڕاســتیدا، 
دەکەیــن، هەوڵدەدەیــن خۆمــان لــە کاریگەریــی 

و کارتێکردنێکــی شــووم و بــەد بپارێزیــن – 
زانایــان لــە بنەڕەتــدا مــرۆڤ نیــن، چونکــە 

خــاوەن ڕووخســارێکی تــەواو چڵێســانەن. 

وردەکارییەکــی زیاتریــش هەیــە کــە تابلۆکــە 
تەنانــەت زۆر چەپەڵتــر و نەگریســتر دەکات. 
لەکاتــی  دکتۆرانــەی  ئــەو  ڕووخســارەکانی 
فێــر  وادەردەکەوێــت  وانەکــەدا  دەســتپێکی 
دەبــن، کۆمەڵــە نموونــە و ڕووخســارێکی زۆر 
هاوشــێوەن. زۆرینەیــان خــاوەن لووتــی درێــژی 
چەشــنی دەندووکــن، ڕیشــیان هەیــە، و قژیــان 
بەجۆرێــک ڕەنــگ کــراوە مەیلــی بــەالی ڕەنــگ 
زەنجەفیلییەکــی ڕەنــگ خۆڵەمێشــییدا هەبێــت. 
ــی  ــێوەی بەشــێکی زۆری تابلۆکان ــت هاوش کتوم
دیکــەی ڕامبرانــت، ئــەم خەڵکانــەی نــاو ئــەم 
قابیلــی  ئاســان  کــە  بەشــێوەیەک  تابلۆیــە 
ناســینەوە بێــت، خەڵکانــی هۆڵەندیــی ئــەو 
ڕووخســارەکان  ڕاســتیدا،  لــە   – ڕۆژگارەن 
ڕاســتەقینەن  پزیشــکانی  ڕووخســاری 
پارەیەکــی زۆریــان دابــوو بــە ڕامبرانــت تــا 
لــەم وێنەیــەدا جێیــان بکاتــەوە و پیشــانیان 
بــدات. واتــا هــەروا بەســانایی ڕووخســارەکان 
هونەرمەنــد  بەرزەفــڕی  خەیاڵــی  بەرهەمــی 
نیــن تــا لێیــەوە وەک نیشــانەی ستایشــکردنی 

ڕۆشــنگەریی ڕادیــکاڵ بیبینیــن. 
ڕووخســاری  جوڵێنەرتــرە،  زۆر  ئــەوەی 
ئــەو  ڕووخســاری  ڕاســتە،  الشــەکەیە. 
و  شــۆردراوە  هەمــووی  دەڕوانــن  پیاوانــەی 
ڕۆشــناییان  و  دەداتــەوە  تیشــک  و  پاقــژرە 
ڕەنگــی  ئاســتی  بــەرەو  و  ســەر،  خراوەتــە 
پەمەیــی ڕۆیشــتووە، لــە کاتێکــدا ڕووخســاری 
الشــەکە زەردهەڵگــەڕاوی نوقمــی نێــو ســێبەری 
خۆڵەمێشیی و نیمچەتاریکە؛ ڕوونە کە پیاوە 
مردووەکــەی ســەر مێــزی توێکارییەکە کەســێکی 
ــێ  ــی ب ــەن و بچووک ــاوەری لومپ ــە جەم ــەر ب س
ژیانــە، ئۆبژێکــت و بابەتێکــی مــردوو، لــە 
کاتێکــدا کەســانی دەوروبــەری الشــەکە پــڕ 
ــن،  ــەزی زانی ــیی و ح ــان و چڵێس ــە ژی ــڕن ل پ
چاویــان درەشــاوەتەوە و بەهــۆی برســێتیی بــۆ 
ــارە  ــەاڵم دووب ــاون. ب ــەق ڕام ــە، ئەبڵ مەعریف
ســەر  پیاوەکــەی  ڕووخســاری  ســەیرکەنەوە. 
ــە  ــردووی قایمکــراو ل مێزەکــە وەک مێزێکــی م
مێزەکە وایە بۆ ڕووخســاری زیندووان. ئەویش 
هەمــان لووتــی هەیــە، هەمــان ســتایلی ڕیــش. 
دەکرێــت وێنــای ئــەوە بکەیــن کاتێــک مــردووە 
ــاو  ــی ن ــی پزیشــکە گردبووەکان ــان تەمەن هەم
تابلۆکــەی هەیــە، بــەاڵم بــۆ بەربووەتــەوە نێــو 
خەوێکــی ئەبەدییــەوە، وەک مارتیــن لووســەر 
بــە جوانیــی تێبینیــی کــردووە »لە ناوەڕاســتی 
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ڕووخســاری پــاوە مردووەکــەی ســەر مێزەکــە 
چارەنووســێکی بێبەزەییانــە و نەگۆڕانــەی هــەر 
مرۆڤێکــی هــەر کــەس و تاکێکــی نــاو ژوورەکــە 
پیشــان دەدات، بــەاڵم پێدەچێــت ئاگایــان لــەم 
بابەتــە نەبێــت. هیــچ یەکێکیــان لــە ڕووخســارە 
لــە  مردووەکــەی پیاوەکــە ڕانامێنــن. تەنهــا 
وەک  بابەتێکــەوە  و  ئۆبژێکــت  گۆشــەنیگای 
هــەر بابــەت و کەرەســتەیەکی دیکــە دەیبینــن، 
کــە دەکرێــت دەســتی بەســەردا بگیرێــت و وەک 
ئامرازێــک بــۆ دەســەاڵتی ڕۆشــنبیریی و فیکریی 
و ماتریالیــی خۆیــان بەگــەڕی بخــەن. بۆیــە 
تەنانــەت ئــەوان الشــەکە وەک ســێبەرەکانی 

نــاو ژوورەکــە دەبینــن. 
ــی  ــە پیاوان ــە توێکارییەک ــاو وان ــکانی ن پزیش
گرنگن، و یەکەم ئەرکی سەرەکیی نیگارکێشیی 
ئەندامانــی  و  پیــاوان  ئــەوان  ڕامبرانتیشــن؛ 
ئــارەزووی  ڕامبرانــت  کــە  بــوون  چینــە  ئــەو 
ستایشــێکی  بــە  ئەگەرێکیشــەوە  بــە  دەکــرد، 
ڕاســتەقینەوە ســەیری کــردوون، بــەاڵم شــتێک 
و  ئێســتاتیکا  نەســتی  و  ناوشــیاریی  لەنــاو 
ئــەو  بــەرەو  کــە  هەیــە  جوانیناســییەکەیدا 
مانایــەی خــۆی پاڵــی دەنێــت، کــە شــتێکی خــز، 
و بەگشــتیی گرۆتیســک و پێکەنیناویــی لەنــاو 
ئامادەکارییەکــەدا  و  ڕێکخســتن  ســەرتاپای 
تەنانــەت  هۆڵەندیــی  بۆرژوازیــی   – هەیــە 
بااڵدەســتییە  بااڵدەســتبوونیدا،  لەســەردەمی 
لــە  هــەر  جیهانــدا  بەســەر  زانســتییەکەی 
خۆیــدا  لەنــاو  بۆرژوازییــە  ئــەو  ســەرەتاوە 
میکرۆبــی ڕەتکردنــەوە و نەرێکــردن، داڕمــان 
و داوەشــان و مەرگــی هەڵگرتــووە. وەک گۆتــە 
دێتــە  ئــەوەی  »هەمــوو  پێکــردووە  ئامــاژەی 

لەناوچوونــە«. شایســتەی  بوونــەوە، 
دەکرێــت شــانۆ و دراماکــەی ئەســخیلۆس بەنــاوی 
بهێنینــەوە.  خۆمــان  بەبیــر  »فارســەکان« 
لــە  خــۆی  شــانۆکەی  مــەزن  تراژیدینووســی 
دەوڵــەت- کاســیکیی  ســەردەمی  دەســتپێکی 
شــاری ئەســیناییدا نووســی. پێدەچێــت شــانۆکە 
پاشــایەتیی  کەوتنــی  و  مێــژوو  دەربــارەی 
فارســەکان بێت، کە دەگوترا ئیمپراتۆریەتێکی 
بەهێــزی ســەردەمەکە بــووە بــەاڵم کەوتنەکــەی 
هێرشــی  کــە  دەگەڕێتــەوە  هــۆکارە  ئــەو  بــۆ 
کردووەتە ســەر یۆنان و لە جەنگی ساالمیســدا 
ــی  ــاوە. ئەگەرچ ــووە و داوەش ــی کەوت بەتەواوی
وادەردەکەوێــت ئەســخیلۆس شــتێکمان لەســەر 
ئیمپراتــۆری فارســەکان بــۆ بگێڕێتــەوە، بــەاڵم 
لــە ڕاســتیدا بــاس لــە ژینگــەی دەوروبــەری 
خــۆی، دەوڵەت-شــاری ئەســینایی ڕۆژگارەکــەی 

خــۆی دەکات. 
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جــا  هونــەری،  و  ئەدەبــی  داهێنەرێکــی  هەمــوو 
پایەیەکــی  و  بڕوایــەک  هــەر  خــاوەن  کەســەکە 
ئاراســتە  لەجیــاوازی  جیــا  بێــت  کۆمەاڵیەتــی 
کردنیــان کــە خەڵــک پێــی بــە بزووتنــەوە دەکــەوێ 
و نەســتەکانیان دەخرۆشــێنێ، یــەک هاوبەشــێک 
دەی  ئافراندنــە.  ئەویــش  هەیــە  نێوانــدا  لــە 
لەڕاســتیدا هونــەر و ئــەدەب خــۆی هــەر ئەوەندەیــە 
ناوازەکــەی لەوەدایــە شــتێک دەگــوزەرێ و شــتێک 
بــە  لەمەتنێکــدا  تــۆ  ســەردەردێنێ.  خەریکــە  وا 
هەســتی دەکــەی تــا خەڵــک بخرۆشــێنێ، چونکــە لــە 
ژیانــی ســادەیی خۆیــان ئــەو شــتە هەیــە و ئەممــا 
درکیــان پێنەکــردووە. دەی کەوایــە ئــەو درککردنــە 
حەتمــەن  وایــە؟  یــەک  وەک  کــەس  هەمــوو  بــۆ 
ــە کچێکــی یەزیــدی کــە کــراوە  ــە ل نەخێــر.  بڕوان
بــە تابلــۆ و لــە بازارێــک خاوەنەکــەی دەیفرۆشــێ. 
ئــەم تابلۆیــە لــە چــاوی ئیســامییەک تــەواوە زۆر 
ــەاڵم  ــەدات و دڵــی شــاد دەکات، ب شاگەشــگەی پێئ
بــۆ کەســانی تــر کــە دینــدار نەبــن ئــەم ئافراندنــە 

دەڵــێ ڕاســتە ئافراندنــە بــەاڵم کــرۆک و جەوهــەری 
کارەکــە قێزەونــە و گێڕانــەوەی بەشــەرە بــۆ چاخــە 
ــر  ــەداری. بەمانایەکیت ــی کۆیل ــی دەوران بەردینەکان
ئافرانــدن هەیــە بــۆ ڕووخانــدن، ئافرانــدن هەیــە 
جۆرەکانــی  جیاکردنــەوەی  ئاوەدانکــردن.  بــۆ 
ئافراندیــش کــە بکــرێ بــە بــاش بڵێیــن بــاش و 
بــە خــراپ بڵێیــن خــراپ، وابەســتەیە بــە ئــاوەزی 
وەرگــرەوە، وەرگرێــک کــە خــۆی بوونیــادی کەوتــن 
بیرکردنــەوەی  ماهیەتــی  و  شــۆێنی غەریــزە  بــە 
جیاکردنــەوەی  بــۆ  هەڵبــەت  بــێ.  جەهالــەت 
جۆرەکانــی ئافرانــدن کارێکــی دەڕۆســت نــە هاتــووە 
بــۆ ئــەو ســەرەڕای ئــەوەی کــە ئاتاجــی بــە هونــەر 
و ئەدەبیاتێکــدا کــە خواردنــی نەســتەکانی پــێ 
ــرێ.  ــاوی رابگ ــعوری وەک مان ــی ش ــکات و بااڵنس ب
ئێســتا ئــەوەی لــە کوردســتان دەگــوزەرێ تەنهــا 
ئافراندێکــە غەریــزە ئاژەڵییەکــە تێــر دەکات و 
ــن  ــە هەاڵت ــان ب ــەیرکەرە ی ــان س ــش ی وەک ماناوی
چــوار  ســێ  خــۆم  بــۆ  مــن  ڕازییــە.  ژیــان  لــە 
ــەک:  ــی، ی ــم بین ــو نێونەتەوەیی ــە نێ ــی ب ئافراندن
فیســتیڤاڵی نێونەتەوەیــی بــۆ ئــەدەب لــە ســلێمانی. 
ســینەما  بــۆ  نێونەتەوەیــی  ڤیســتیڤاڵی  دوو: 
نێونەتەوەیــی  ڤیســتیڤاڵی  ســێ:  ســلێمانی.  لــە 
و  خەســڵەت  رێــک  کەرکــووک،  لــە  شــانۆ  بــۆ 
تێکــرا  وابــوو،  هەموویــان  تێکــڕای  جەوهــەری 
یــەک پەیامیــان هەبــوو، ڕاســتە ژیــان دۆزەخــە 
بــەاڵم دەبــێ ڕازی بیــت! ڕاســتە هــەوا ژەهــراوی 
کــراوە، دەبــێ بیگوزەرێنــی. کــە پرســیار دەکــەی 
ــەمەدی  ــەی س ــی چیرۆکەک ــە پاڵەوان ــر ل ــۆ واوەت ب
بەهرەنگــی ناچــن ماســییە رەشــە بچکۆلەکــە؟ رێــک 
پێتدەڵێــن تــۆ ئیدۆلۆژیکیــت! ئاخــر هونــەر هونــەرە 

و هیــچ وابەســتەیەکی بــەو قســانەوە نییــە کــە 
تــۆ دەیکــەی. ئەرکــی هونــەر تێرکردنــی چــاو و 
تێرکردنــی غەریــزە سیکســییەکەیە.  بەداخــەوە 
لێهاتــووە  ماســییەکیان  کوردســتان وەک  خەڵکــی 
لەتــاو پیســبوونی ئاوەڕۆکەیــان وا بــۆ دەرچــوون 
پــەل دەهــاون. دیــارە بۆیــان گرنــگ نییــە ڕێــی 
رزگاریــان کۆێیــە! گرنــگ ئەوەیــە پــەل بهــاون. لــە 
دیدارەکانی تێکڕای ڤیســتیڤاڵەکان من حەشــاماتی 
وام نەدیتــووە و ئیینســانی وا پــڕکار و جووڵــەم 
نەدیــوە کــە بەشــۆین یەکــەوە ئافراندنەکانیــان 
لــە  زۆر  ئینرژییەکــی  دەمبینــی  دەکــرد،  نمایــش 
ئاوێکــدا بــە هــەدەر درا بــوو کــە نەتامــی هەبــوو 
نــە ڕەنــگ، بــە خودکــوژی ڕازیبــوون. ئافراندنــەکان 
بــە دزیکــردن، بــە چەوســاندنەوە، بــە ڕاکــردن لــە 
ژیــان. مــن ئــەوەی نــە مبینــی داواکردنێــک بــێ بــۆ 
شــتێک پێــی بڵــێ شۆرشــگێڕیی، گــەر هەشــبوبێ 
بزانــم وەرنەگیرابــوو. ســەیر لــەوە دا بــوو پێــم 
،ئــەی  الوازە  وا  خــۆی  کــورد  وەک  بــوو  ســەیر 
ئەوانــەی وا لــە دەرەوە هاتــوون بــۆ وەک بڵێــی 
هیــچ بــا کگراوندێکــی ڕۆشــنفکرییان نەبــێ لەســەر 
کۆیلەبوونــی ژن و رێگەچــارە لەســەر بێــکاری و 
دۆزینــەوەی چارەســەرێک لەســەر ئارامــی درۆێنــە و 
ــن  ــتەقینە، لەســەر کاری تاقەتپروکێ ــی ڕاس ئارام
و تەونــی جاڵجاڵۆکــەی ســەرمایە لــە ســەر مەرگــی 
و  ئەدیــب  ئــەم  بڵــێ  . وەک  ژیانکــردن  و  ژیــان 
هونەرمەندانــە بــە کوتاڵێکــەوە هاتبــن، کوتاڵێــک 
کــە چەنــد قیمــەت دەکات لــە بــازاری ئێســتای 
ئەدەبــی  دەزگای  پرۆڤیشــناڵەکانی  بیرۆکراتــە 
و  ســەنگێنێ  هەڵیــان  بڕیــارە  کــە  حکوومــەت 
نرخیــان بداتــێ وەک کچــە مۆدیلــە کانــی ئەمــڕۆی 

کوردســتان. ڕاســتە ئافراندیــان کردبــوو، ڕاســتە 
وەرگرێکــی زۆر لــە تەماشــا و گۆێگرتــن دابــوون، 
ڕاســتە لــە ئافرانــددا ئەدیــب و هونەرمەنــدەکان 
ــک  ــا. هەندێ ــتەکردن ن ــۆ ئاراس ــەاڵم ب ــن ب هاوبەش
ئــاوەدان  دێــن  هەندێــک  و  دەڕووخێنــن  دێــن 
پێموابــوو  مــن  ڤیســتیڤااڵنە  لــەم  دەکەنــەوە. 
ــک  ــە خەڵ ــتییەکان ل ــا ڕاس ــوون ت ــەکان هات درۆزن
ــاوەدان.  ــۆ ئ ــەاڵم ب ــن، ب ــا بگەڕێ بشــارنەوە و دونی
کارەکان پێموابــێ بــۆ بەرێکەوتــن هێشــتا قەیتانــی 
پێاوەکانیــان نەبەســتا بــێ، یــان ئــەوان نیــازی 
بازاڕێکــی تریــان هەبــێ کــە تێیــدا دەبەخشــن، بــێ 
ــەو  ــا ئ ــن، ت ــەوەی بترس ــن، بێئ ــت دەجەنگ پادداش
زنجیرانــەی ئێســتا بــە گوڵــی درۆیینــە وا خەریکــە 
لــەم بــازارە دەســتی کۆیلــەکان دەڕازێنێتەوە، ئەمان 
ســبەینێ بێــن ئــەو زنجیرانــە بپچرێنــن و گوڵــی 
پاڵەوانــە  بــەرن.  بــۆ  ژیانیشــیان  ڕاســتەقینەی 
ڕاســتەقینەکان بهێننــە ســەر شــانۆ نــەک ئەوانــەی 
کــەوا وەک سیســارک بــە سکەخشــکێدا ڕێــگا دەبــڕن.

تێبینییەکان:

 ١/ بــۆ دەرخســتنی قســەکانم مــن قســەم بــووە بــۆ 
هــەر ســێ ڤیســتڤاڵەکە بــە نووســین یــان بــە وتــن. 
دواتــر هــەر کەســێک بــۆ ئــەم ڕەوشــە قســە یەکــی 
تــری هەیــە مــن گرتنــی مێزگرێــک بــە کارێکــی 

بــاش دەزانــم.

٢/  شــتێکی ســەیر لــە ڤیســتیڤاڵی ســینەما هەبــوو 
بــۆ فلیمــی درێــژ خەڵکانێــک ســەرەتا زۆر بــوون 
دواتــر دوو ســێ کــەس وەک بینــەر دەمانــەوە، بــەاڵم 

بــۆ کورتــە فلیمــەکان هەمــوو دەمانــەوە.

داهێنــەر  کەســی  ئافراندنــدا،  }لــە 
ئەوچەندێــک  دەخولقێنــێ.  پاڵــەوان 
ئایدیاڵــی بــەرز بــێ، ئــەوا پاڵەوانــی 

دەخوڵقێنــێ.{ بــەرز 
) کۆلن ویلسۆن(

شانۆ       ، ئە دە ب       ، سینە ما



9
ژمارە 17 مارسی  2022ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

و  ڕەوت  و  حــزب  نێــوان  سیاســی  کێشمەکێشــی 
هێــزە میلیشــیا و الیەنــە سیاسیـــیەکانی بــورژوا 
و  عێڕاقــی  تائیفەگــەرای  و  ناسیونالیســت 
پەرلەمانــی  هەڵبژاردنــی  بــەدوای  کوردســتانی، 
ئۆکتۆبــەری )٢٠٢١(دا، ڕۆژ بــەڕۆژ لــە هەڵچــوون 
لــە  هــەر  نــەک  دایــە.  توندوتیژبوونــەوە  و 
و  قەومــی  پێکهاتــە  و  ســەرەکی  ڕەوتــە  نێــوان 
نێــوان  لــە  بەڵکــو  دەســەاڵتدا،  تائیفیـــیەکانی 
حــزب و هێزەکانــی هــەر یــەک لــەو الیەنانەشــدا، 
بزوتنــەوەی  حزبەکانــی  خــودی  لەنــاو  لەوانــە 
ناسیونالیســتی کــورد، و لــە نێــوان هێــز و الیەنــە 

)شیعی(شــدا. میلیشــیاییەکانی  و  تائیفیگــەرا 
مەکوکــی  ســەردانی  کێشمەکێشــانە،  ئــەو  وێــڕای 
دراوســێ  کۆنەپەرســتی  واڵتانــی  بەرپرســانی 
بەرپرســانی  و  ســەفارەت  دیپلۆماتکارانــی  و 
لــە ئارادایــە،  واڵتانــی ئیمپریالیســتی ڕۆژاواش 
بــۆ دیــدار لەگــەڵ ســەرانی ئــەم ڕەوت و حــزب 
کوردستانیـــیانەی  و  عێڕاقــی  الیەنــە  و  هێــز  و 
چارەنوســی  و  بەرژەوەنــدی  یەکەیــان  هــەر  کــە 
لــەو  بــە بەرژەوەندیـــیە ســتڕاتیژەکانی یەکێــک 

بەســتراوەتەوە. دەوڵەتانــەوە 
"ناوخۆیــی"  و  "دەرەکــی"  دەســتی  شــێوەیە  بــەم 
کێشمەکێشــدا،  و  هەماهەنگــی  لــە  بــورژوازی 
خەریکــی  دانوســاندا،  و  تێنوســان  لــە 
سەروســاماندانەوەن بــە حکومــەت و دەســەاڵت و 
ئاینــدەی عێڕاقــی پــاش )ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری 

.)٢٠٢١٩
ئــەم  هەڵکێشــراوی  خوێــن  لــە  الشــەی  لەســەر 
کێشمەکێشــی  دامرکاندنەوەکــەی،  و  ڕاپەڕینــە 
ســیناریۆ سیاسیـــیە جیاجیاکانی ئەم شــانۆ ســازییە 
توندوتیــژ بۆتــەوە، جــا چ بــۆ هێنانەئــارای مــۆد و 
فۆڕمێکــی تــازەی وەک حکومەتــی زۆرینــە بێــت یــان 
درێــژەدان بــە حکومەتــی تەوافقیــی پشکپشــکێنەی 

ــت. ــی پێشــوو بێ ــی و قەوم تائیف
الوانێکــی  )٢٠١٩(ی  ئۆکتۆبــەری  ڕاپەڕینــی 
چینــی  ســەربە  کــوڕی  و  کــچ  شۆڕشــگێڕی 
بــێ  و  بــوون  ناڕێکخــراو  بەهــۆی  کرێــکار، 
لــە توانایــدا نەبــوو  ئاســۆیی سۆشیالیستیـــیەوە 
و  سیاســی  ڕژێمــی  و  حکومــەت  تەختوتاراجــی 
دەســەاڵتی بــورژوازی هەڵپێچێــت، بــەاڵم بەجۆرێــک 
هاوکێشــە سیاســیەکانی لــەم ڕەوتــە بــورژوا قەومــی 
کــە  شــێواند  سیاســی  ئیســامی  تائیفییانــەی  و 
بەئاســانی  نەتوانــن  دامرکاندنەوەکەشــی  دوای 

بدەنــەوە. بەخۆیــان  سەروســامان 
ئــەوەی جێگــە مەبەســتی ئێمەیــە لێــرەدا تیشــکێکی 

بخەینەســەر ئەوەیــە کــە لــەم کێشمەکێشــەدا بــۆ 
سەروســاماندانەوەی دژە شۆڕشیـــیانە بــە حکومەتــی 
پێناســە  دووبــارە  دەســەاڵتەکەی،  و  ناوەنــد 
وەرگرتنــەوەی جێگەوڕێگــەی بــورژوا ناسیونالیســتی 
کــورد و هەرێمەکەیەتــی لەنــاو چوارچێــوەی گشــتی 

دەوڵەتــی عێڕاقــدا.
ــەی  ــتنی پڕۆس ــەرەتای وەڕێخس ــە س ــەراورد ب ــە ب ل
و  ئەمریکــی  ئیمپریالیســتی  بــورژوا  سیاســی 
بارودۆخــی  عێراقــدا،  لــە  هاوپەیمانەکانــی 
ــڕاق و ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت  سیاســی عێ
لەوانــە  هاتــووە،  بەســەردا  زۆری  ئاڵوگۆڕێکــی 
ئیمپریالیزمــی  هەژموونــی  و  هێــز  کەمبوونــەوەی 
و  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ئەمریکــی 
ــی  ــز و هەژموون ــی هێ هاتنەپێشــەوە و بەرچاوبوون
و  ئێــران  و  تورکیــا  وەک  ناوچەییەکانــی  هێــزە 
ــە و  ــییەکانی ناوچەک ــە سیاس ــە هاوکێش ــان ل ڕۆڵی

عێڕاقــدا. ناوخــۆی 
ناســیونالیزمی کــورد و حزبەکانــی کــە لــە جەنگــی 
کەنداوی )١٩٩١( بەدواوە بەرژەوەندی و چارەنوسی 
بــە ســتڕاتیژی ئیمپریالیزمــی  خۆیــان گرێدابــوو 
بــەدوای  ناوچەکــەدا،  و  عێــڕاق  لــە  ئەمریکــی 
ڕوخاندنــی )ڕژێمــی بەعس(یشــدا لەســەر پشــتی 
گەیشــتبوونە  ئەمریکــی  )دەبابە(کانــی  زرێپۆشــە 
دەســەاڵتی  چمکێکــی  لــە  دەســتیان  و  بەغــدا 
ناوەنــدی گیرببــوو، ئێســتا بــە کەمبوونــەوەی هێز و 
هەژموونــی ئیمپریالیزمــی ئەمریکــی بەتایبــەت لــە 
دوای )٢٠١٠( لــە عێڕاقــدا، و پەرەســەندنی هێــز و 
هەژموونــی تورکیــا و ئێــران و هێــزە میلیشــیاکانی 
لەســەر ئــەرزی واقــع لــە عێڕاقــدا، بەجیــا لەهــەر 
جێگەوڕێگــەی  شــیعی"،  "ناوماڵــی  ناکۆکییەکــی 
ــک  ــە ڕەوەندێ ــی ل ــورد و حزبەکان ــیونالیزمی ک ناس
و پڕۆســەیەکی مێژووییــدا تاهاتــووە بــەرەو الوازی 
ڕۆیشــتووە بەتایبــەت بــەدوای کۆتاییهاتنــی جەنگی 
دژی داعــش و شکســتی "ڕیفڕانــدۆم" لــە )٢٠١٧(دا.
ــە ســاتی ئێســتایدا  ــە چرک گەرچــی ڕاســتەوخۆ و ل
و  کــورد  ناسیونالیســتی  بــورژوا  جێگەوڕێگــەی 
هێــزی  هاوســەنگی  بــە  پەیوەســتە  هەرێمەکــەی 
کــوردەوە  هەرێمیـــیەی  ناســیونالیزمە  ئــەم 
ناســیونالیزمی  و  سیاســی  ئیســامی  لەبەرامبــەر 
ــەوە  ــەاڵم ئ ــدا، ب ــەاڵتی ناوەندی ــە دەس ــی ل عەرەب
کارنامــەی فەرمانڕەوایەتــی حزبەکانــی بزوتنــەوەی 
و  ئابــووری  ســتڕاتیژی  و  کــورد  ناسیونالیســتی 
سیاسیـــیانە لە هاوکێشە چینایەتیـــیەکانی ناوخۆی 
کوردســتاندا کــە کێــش و هێــزی ئەم ناســیونالیزمەی 
ــەی  ــی دوو ســێ دەی ــە ڕەوەندێکــی مێژووی ــوردی ل ک
ئێســتای  لەبەرامبــەر  و  دیاریکــردوە  ڕابــردوودا 
و  شیعیـــی  ئیســامزدەی  عەرەبــی  ناســیونالیزمی 

سونیـــیدا داینــاوە.
الیــەک  کــورد  ناســیونالیزمی  کارنامــەی 
شکســتهێنانیەتی لــە هێنانــەدی دەوڵەتێکی لۆکاڵی 
ــایی  ــی و یاس ــەزراوەی مەدەن ــاوەن دام ــورژوازی خ ب
دەستاودەســتپێکردنی  و  ئابــووری  ژێرخانێکــی  و 
ــە  ــان، ک ــة( پەرلەم ــاری )لعب ــی ی ــەاڵت بەپێ دەس
ئەمــەش لــە ئێســتادا خــۆی لــە نەبوونــی یەکڕیــزی 
گۆڕنانــی  لــە  و  کــورد،  بــورژوازی  "ناوماڵــی" 
)پارتــی(  نێــوان  ســتڕاتیژی  هاوپەیمانیـــیەتی 
نەبــوون  کــۆک  تــا  دەبینێتــەوە،  )یەکێتــی(  و 
لەســەر پێکهێنانــی لیژنــەی هاوبەشــی دانوســان 
الیەنــە  و  هێــز  و  ناوەنــدی  حکومەتــی  لەگــەڵ 
عێڕاقیـــیەکان، وە لــەوەش واوەتــر تاوســەندنی 
کێشمەکێشــیان لەســەر پۆســتی ســەرۆک کۆمــاری 

عێــڕاق.
لــەم  الیەنــی دووەم و پایەیــی ئــەم کارنامەیــە 
هاوکێشــە ناوخۆییــەی کوردســتان، پەیوەنــدی گشــت 
بزوتنــەوەی ناسیونالیســتی کــورد و حزبەکانــی ئــەو 
بزوتنەوەیــە و حکومەتــی هاوبەشــی هەرێمەکەیانــە 
و  کرێــکار  جەمــاوەری  بــە  بەدیاریکــراوی، 

کوردســتانەوە. زەحمەتکێشــی 
و  ســەروەت  تااڵنوبــڕۆی  و  گەندەڵــی  لــە  جگــە 
ســامانی ئــەم هەرێمــە لــە الیــەن حزبەکانــی ئــەم 
ــان  ــە پەیوەندی بزوتنــەوە و حکومەتەکەیانــەوە، ل
زەحمەتکێشــی  و  کرێــکار  جەمــاوەری  بــە 
لــە  بــووە  بریتــی  کارنامەیــان  کوردستانیشــەوە 
داســەپاندنی هەرچــی زیاتــری بێــکاری، هــەژاری 
جەمــاوەرە  ئــەو  بێئیرادەکردنــی  و  بێمافــی  و 
و  سیاســی  ژیانــی  لــە  پەراوێزخســتنیان  و 

کۆمەڵگــەدا. بەڕێوەبردنــی 
ناڕەزایەتــی  و  خۆپێشــاندان  لەبەرامبــەر  وە 
جەمــاوەرە  ئــەو  ڕووبەڕوونــەوەی  و  بەرفــراوان 
داســەپاوە  کــە  بارودۆخــەی  ئــەم  بــەدژی 
بەســەریاندا، درێغییــان نەکــردوە لــە توندوتیــژی 
پەرەســەندنی  کوشــتار.  و  کوشــت  و  ســەرکوت  و 
پیاوســاالری و ژن کــوژی و کــۆچ و ڕەوی بەکۆمەڵــی 
نــەک  واڵت،  دەرەوەی  بــۆ  کــچ  و  کــوڕ  الوانــی 
هــەر ئاکامــی داســەپاندی بارودۆخێکــە لەالیــەن 
حکومەتــی هەرێــم و حزبەکانــی دەســەاڵتدارەوە کــە 
ئاینــدەی ژیانێکــی ئاســایی تاریــک کــردووە لێیــان، 
هاتنەمەیدانــی  کــە  ئەوەشــە  ئاکامــی  بەڵکــو 
ناڕەزایەتییــان بــۆ گۆڕینــی بارودۆخــی ناهەمــواری 
ژیانیــان زۆر بێڕەحمانــە ســەرکوتکراوە و لــە خوێــن 
هەڵکێشــڕاوە و ئــەم دەســەاڵتە و حکومەتەکــەی 
ــتوونەتەوە  ــدا نەهێش ــی لەبەردەم ــچ دەروازەیەک هی

بــۆ گۆڕینــی.

لــە ڕاســتیدا ئــەوەی کــە حکومــەت و دەســەاڵتی 
شۆڕشــێک  دژە  وەک  بەغــدا  لــە  ناوەنــدی 
)٢٠٢١٩(ی  ئۆکتۆبــەری  ڕاپەڕینــی  لەبەرامبــەر 
جەمــاوەری زەحمەتکێشــدا دەرکــەوت و ناوەڕۆکــە 
ــیەکەی بەتــەواوی دەرخســت، بــەر لــەوە  چینایەتیـ
شــەپۆلی  و  ناڕەزایەتــی  خوێنهەڵکێشــانی  لــە 
شــارەکانی  لــە  جەماوەریــەکان  خۆپێشــاندانە 
کوردســتانی عێڕاقــدا، وەک نمونــە لــە شــوباتی 
)٢٠١١( و )ئۆکتۆبەری ٢٠١٥( و دێسێمبەری )٢٠١٧( 
ئۆگۆســتی )٢٠٢٠(دا ڕووی ڕاســتەقینە و چینایەتــی 
بــورژوا ناسیونالیســتی کــوردی  ئــەم دەســەاڵتەی 
لــەم هەرێمــەدا وەک دەســەاڵتێکی دژە شــۆڕش و 
ئازادیخــوازی  دژە  و  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  دژە 

دەرخســتووە.
ــم  ــە هەرێ ــد و ل ــە ناوەن ــۆڕش ل ــڕۆ دوو دژە ش ئەم
لەســەر  تێنوســانیانە  و  دانوســان  و  کێشــمەکێش 
چۆنیەتــی شــکڵدانەوە بــە حکومەتــی ناوەنــدی و 
پێکهێنەرانــی  دامەزراوەکانــی.  پۆســتی  و  پشــک 
و  یەکڕیــز  لەناوخۆیانــد  هەرێــم  دەســەاڵتی 
تــرازاوەوە  لەبەریــەک  بەڕیزێکــی  و  نیــن  کــۆک 
کەوتوونەتــە کێشــمەکێش و دانوســان و پێکهێنانــی 
ــی و  ــورژوا قەوم ــە ب ــەڵ ڕەوت ــا لەگ ــەرەی جیاجی ب
تائیفییەکانــی ئیســامی سیاســی لــە ناوەنــد کــە 
ئەوانیــش لەناوخۆیانــدا یــەک ڕیــز و تەبــا و کــۆک 

ــن. نی
لــەم نێــوەدا )دادگای بــااڵی عێــڕاق( لــە )١٥-٢-
٢٠٢٢(دا بڕیارێکــی دەرکــرد ســەبارەت بــە )یاســای 
نــەوت و گاز(ی هەرێــم کــە لــە ســاڵی )٢٠٠٧(دا 
دەرچــووە و بــە نایاســایی لەقەڵەمــداوە. مەبەســت 
لێــرەدا بــاس کردنــی ئــەو بڕیــارە نیــە، بەڵکــو 
ئاماژەدانــە پێــی وەک بەشــێک لــەو کێشمەکێشــە 
بــۆ  ئــارادان  لــە  کــە  یاســاییانەی  و  سیاســی 
و  عێــڕاق  تــازەی  حکومەتــی  بــە  شــکڵدانەوە 
ناســیونالیزمی  الوازی  جێگەوڕێگــەی  دەرخــەری 
کــوردە لــە ئێســتادا. ئــەوەی کــە ســکااڵی حکومەتــی 
بــااڵی  )دادگای  لەبەردەســتی  ســاڵەها  ناوەنــدی 
ــە ئێســتادا  ــووە، و ل ــراو ب ــووە و خەوێن ــڕاق( ب عێ
ئــەو ســکااڵیە یەکایــی کراوەتــەوە و بــووە بــە 
بڕیارێــک کــە تانــەی لێنادرێــت، بەڵگــەی ئەوەیــە 
ئاڵوگــۆڕی  ئێســتادا  لــە  هێــز  هاوســەنگی  کــە 
بەســەردا هاتــووە، ئەویــش لــە بەرژەوەنــدی ڕەوتــە 
ــەر  ــە بەرامب ــیەکان ل ــیە سیاسیـ ــی و ئیسامیـ قەوم

ناســیونالیزمی کــورد و حکومەتــی هەرێمــدا.
پێکهێنانــی  بڕیــارە  ئــەم  کــە  لــەوەی  بەجیــا 
حکومەتــی تــازە لەالیــەن بــەرەی ســێ کوچکــەی 
)ڕەوتــی ســەدر( و )پارتــی دیموکراتــی کوردســتان( 

و )بــەرەی ســیادە(، کــە زۆرینــەی کورســیەکانی 
پەرلەمانیــان الیــە، ئاڵۆزتــردەکات، بــەاڵم خــودی 
ئیســامی  ڕەوتــی  بەرژەوەنــدی  لــە  بڕیــارە  ئــەم 
سیاســی )ســەدر( و ڕەوتــی ناسیونالیســتی عەرەبــی 
لــە حاڵەتــی پێکهێنانــی  و  )بــەرەی سیادە(شــە 
حکومەتــی هاوبەشــدا لەگــەڵ نوێنەرێکــی الوازتــری 
ناســیونالیزمی کــورددا هاوبەشــی حکومەتێــک دەبــن 
کــە دەتوانــن ئەجەنــدای سیاســی خۆیــان ئاســانتر 

ــەن. ــادە بک پی
حزبــە  و  هەرێــم  حکومەتــی  نێــوەدا  لــەم 
دەســەاڵتدارەکانی پێکهێنــەری پەنــا دەبنــە بــەر 
بــۆ  نەتەوەیــی  نەســتی  و  هەســت  وروژاندنــی 
هێنانــەدی "یەکڕیــزی نەتەوەیــی"ەک کــە خۆیــان 
هەڵســاون بــە هێنانــەدی قەڵشــتێکی وا بەرفــراوان 
تیایــدا کــە پڕکردنــەوە و یەکگرتنــەوەی مەحاڵــە.
ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری )٢٠١٩(ی عێــڕاق و بزوتنەوە 
کوردســتانیش،  ئێســتای  تــا  ناڕەزایەتیـــیەکانی 
لەگــەڵ هەمــوو گورزێکــی گورچوبڕیشــدا کــە لــە 
دەسەاڵتی بورژوازی ناوەند و هەرێمی کوردستانیان 
ســرەواندە، بــەاڵم چارەنوســی ئــەو هاتنەمەیــدان و 
گیانفیدایـــیە دژی ڕژێمە سیاسیـــیە بورژوا قەومیـیە 
ئیســامی  تائیفییەکانــی  و  عەرەبــی  و  کــوردی 
سیاســی، لــە غیابــی هاتنەمەیــدان بــە ئاســۆیەکی 
چینایەتــی شۆڕشــگێڕانە و سۆشیالیستیـــیەوە وە لــە 
غیانــی ڕێکخراوبوونــی کرێــکاران و زەحمتکێشــاندا 
ئاکامەکــەی نەگەیشــتۆتە ئــەوەی کــە دەســەاڵتی 
ڕەوتــە  فەرمانڕەوایــی  لــە  بــورژوازی  چینایەتــی 
قەومی و ئیسامیـیە سیاسیـیەکاندا هەڵتەکێنێت و 
ئیــرادەی ئــەو جەمــاوەرە لــە ڕێگــەی شــۆراکانیانەوە 
جێگیــر بــکات. ئەمــە ڕیشــەی کێشــەکانی خەباتــی 
ــەم  ــەیەکی ئ ــوو گۆش ــە هەم ــە ل ــی ئەمڕۆی چینایەت
جیهانە ســەرمایەداریەی ئەمڕۆدا و بەدیاریکراویش 
لــە عێــڕاق و هەرێمــە کوردســتانەکەیدا. ئەمــە ئــەو 
ئەرکــە پایەیـــیە کۆمۆنیستیـــیەیە کــە ئێمــە ئەمــڕۆ 
لــە عێــڕاق و کوردســتاندا ڕووبــەڕووی بووینەتــەوە.

شوباتی ٢٠٢٢

ــی  ــا ئاین ــە بەه ــان ل ــەی ژن ــەی ڕزگاریخوازان ڕەخن
خێڵەکایەتیـــیە  و  پیاوســاالری   و  نەتەوەیــی  و 

ژنــان. ســەرکوتگەریەکانی 
ڕێکخســتنی خەبــات و بەرگــری  ژنــان لــە بەرامبــەر 
دروســتکردنی  بەمەبەســتی  پیاوســاالری  و  ســتەم 
بزوتنەوەیەکــی بەهێــزی ڕزگاریخوازانــەی ژنــان لــە 
سەرتاســەری واڵتــدا. هەوڵــدان تــا ئــەم بزوتنــەوە 
ڕزگاریخوازانەیــە ڕەگی لەنێــو جەمــاوەری ژنانــی 
پلــەی  بــە  هەبێــت  زەحمەتکێشــاندا  و  کرێــکار 
ســەرەکی و لەســەر ئاســتیکی  کۆمەاڵیەتــی لــە شــار 
و ناوچــە الدێییــەکان و شــوێنە جۆراوجۆرەکانــی 

ــت. ــا ببێ ــەکان بەرپ کار وگەرەک
هەوڵدان بۆ ڕێکخســتنی کرێکاران و زەحمەتکێشــان 
ــی کرێــکار و چەوســاوە لــە لیژنــە  و الوان و ژنان
خەباتکارانەکانــی  گروپــە  و  لۆکاڵیــەکان 
شــوێنی  و  گەرەکــەکان  لــە  بەخۆیــان  تایبــەت 
و  کۆمەاڵیەتــی  چاالکــی  ئەنجامدانــی  کاریــان. 
بەشــێوەیەکی سیســتماتیک  ڕۆشــنبیری  سیاســی و 
ــدان  ــوێنانەدا. هەوڵ ــەڕەک و ش ــەم گ ــراو ل و ڕێکخ
بــۆ ڕێکخســتنی ئەوانەیــان یــا گروپەکانیــان کــە 
بڕوایــان بــە سۆشــیالیزم هەیــە لــەکاری ڕیکخــراودا 
لــە حەلقــە سۆشیالیســتەکاندا و لــە رێکخــراوی 

بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــراق.
ســەربەخۆی  ســەندیکایی  کاری  ســەپاندنی 
چاالککردنــی  دەســەاڵت.  بەســەر  کرێــکاران 
یەکێتیـــیە ســەربەخۆکانی ئێســتا و دروســتکردنی 
ڕێکخــراوە  پێکهێنانــی  و  نــوێ  ســەندیکای 
هەمەجــۆرە خەباتــکارە کرێکاریەکانــی داکــۆککار 
کرێــکاران و  کــە   بەشــیوەیەک  مافەکانیــان  لــە 
کارمەندان  لە گشــت شــوێنەکانی کاردا ڕێکخراوبن 

ڕیکخراوانــەدا. و  ســەندیاکا  لــەم 
ســەپاندنی  بــۆ  بــەردەوام  و  ڕۆژانــە  خەباتــی 
و  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  و  ئابــووری  ڕیفۆرمــی 
لــە  بەشــێک  ڕژێمــدا وەک  بەســەر  فەرهەنگــی 

خۆپێشــاندان و ڕاپەڕین پێویســتە دەســتبەجێ ناوەندەکانی ناڕەزایەتی و کۆمیتە شۆڕشــگێڕییەکان 
پێکبهێنــن بــۆ ڕێنمایــی و ڕابەرایەتــی کردنــی خۆپێشــاندان و ڕاپەڕیــن.

مێــژوی ملمانێکانمــان ئەوەمــان پــێ دەڵــێ، بــۆ ڕێگــری لــە ئەزموونــە شکســت خــواردووەکان بەرامبــەر 
دەســەاڵت، پێویســتە بە ئاســۆیەکی سیاســی وا بێینە مەیدان کە لە میانە و لە پڕۆســەی خەباتی 
ڕۆژانــەدا ئیــرادەی ســەربەخۆی خۆمــان جێگیــر بــکات و پــەرە بــە یەکســانی و ئــازادی بــدات، کــە 
تــەواو نامــۆن و لــە دژایەتیــدان لەگــەڵ ئــەو سیســتمە نیولیبڕاڵییــەی کــە ئێســتا دەســەاڵتداران و 
حکومەتــی هەرێــم دایانســەپاوە بەســەر کۆمەڵگــەی کوردســتاندا، کــە لەبەرژەوەنــدی ســەرمایەداران 

و خــاوەن ســەروەت و ســامانن.
ــزب  ــەوەی ح ــرە ل ــە ڕێگ ــتییەوە ک ــۆیەکی سۆشیالیس ــە ئاس ــە ب ــە مەیدان ــەوە هاتن ــەک ئ ــە مانای ب
و الیەنــە لیبــڕاڵ قەومــی و ئیســامیەکان بــە ڕیفــۆڕم و چاکســازییەکی کلــک و گــوێ بــڕاوەوە 
ــە  ــزم، ب ــازاد و نیولیبڕالی ــازاڕی ئ ــەو سیســتمەی ب ــەکان بکــەن و ئ ــە ناڕەزایەتی ــەرداری ل بەهرەب
ــاوەری زەحمەتکێــش و  ــۆ جەم ــزن کــە کۆمەڵگــەی کردۆتــە دۆزەخ ب گۆڕانکاریەکــی شــکڵییەوە بپارێ
الوانــی کــچ و کــوڕی ئــەم هەرێمــە کــە ئاینــدە و ژیانێکــی ئاســایی لێکــردوون بــە خەوێکــی دوورە 

دەســت.
جەمــاوەری زەحمەتکێــش نــەک هــەر لەدژایەتیدایــە لەگــەڵ کۆمەڵێــک سیاســەتمەداری ناشــارەزا و 
ــووری کۆمەاڵیەتیشــدا  ــەڵ سیســتمێکی ئاب ــو لەگ ــەکان( بەڵک ــەی لیبڕاڵ ــی ڕەخن ــوو )بەپێ لێنەهات
لــە دژایەتیدایــە کــە ئەویــش ســەرمایەداری نیولیبڕاڵییــە و بنەمــای دەســەاڵتی چینــی بــورژوازی و 

ســەرمایەدارانە.
گەرچــی داســەپاندنی برســیەتی و بێــکاری و ســتەم لــە الیــەن دەســەاڵتداران و حکومەتــی هەرێمــەوە 
لەوانەیــە ببێتــە ڕاپەڕینێکــی سەراســەری و ببێتــە هەڕەشــە و مەترســییەکی جیــدی بۆســەر دەســەاڵت 
لــەم هەرێمــە، بــەاڵم لــە نائامادەیــی ڕێکخــراو بــوون و غیابی ئاســۆیەکی سۆشیالیســتیدا ئاکامەکەی 
لــەوە ناچێــت واوەتــر بــڕوات لــە ڕاپەڕینــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی دوو ســێ ســاڵی ڕابــردووی 

واڵتانــی وەک لوبنــان و ئێــران و جەزائیــر و ســودان و ئۆکتۆبــەری )٢٠١٩(ی عێــڕاق.
ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــوە بیــر لــە ئاڵوگــۆڕی ڕیشــەیی بکەیبــەوە وە لــە هەوڵــی هێنانــەدی 
پێداویســتییە ســەرەکییەکانی ئــەم ئاڵوگــۆڕە ڕیشەییەشــدا بیــن کــە ئەویــش خۆڕێکخراوکــردن و 

هاتنــە مەیدانــە بــە ئاســۆیەکی یەکســانخوازی و سۆشیالیســتییەوە.
٤-٣-٢٠٢٢

پاشماوەی پاشماوەی

بەهێزکردنــی خەباتــی سۆسیالیســتی. هــەر لــەم 
و  ئــازادی  بەدیهێنانــی  بــۆ  خەبــات  ڕاســتایەدا 
یەکســانی ژنــان، جیاکردنــەوەی دیــن لــە دەوڵــەت 
و سیســتەمی خۆینــدن، هەڵوەشــاندنەوەی سیســتمی 
سیســتمێکی  دامەزراندنــی  قەومــی،  و  تائیفــی 
بوونــی  هاوواڵتــی  بنەمــای  لەســەر  سیاســی 
یەکســان، دابینکردنــی بــاش بژیــوی بــۆ جەمــاوەر و 
ــان و پەرەپێدانــی فەرهەنگێکــی ئینســانی  بونیاتن

ڕزگاریخوازانــە. و 
ڕێکخســتنی خەباتــی جەمــاوەری بــەدژی تااڵنکردنی 
الیــەن  لــە  کــە  کۆمەڵــگا  ســامانی  و  موڵــک 
دزی  و  تایبەتکــردن  ڕێگــەی  لــە  و  دەســەاڵتەوە 
ســەرمایەداریانەوە  وەبەرهێنانــی  و  گەندەڵــی  و 

ئــەدرێ. ئەنجــام 
ڕێکخســتنی خەبــات بــۆ دابینکردنــی کارەبــا و ئــاو و 
تەندروســتی گشــتی و خزمەتگــوزاری کۆمەاڵیەتــی و 
خۆینــدن بەخۆڕایــی و هەوڵــدان بــۆ بەشــداریکردن 
لــە دامەزراندنــی کــۆڕ و کۆبوونــەوەی جۆراوجــۆر و 

ڕێکخــراوە جەماوەریـــیەکان بــۆ ئــەم مەبەســتە.
سیاســەتەکان  تــەواوی  لەســەر  پەردە هەڵماڵیــن 
و ناوەڕۆکــی "کاغــەزی ســپی" کــە چــۆن دەیەوێــت 
لەســەر  ئابووریـــیەک  بکاتــە  عێــراق  ئابــووری 
بنەمــای تااڵنــکاری ســەرمایەداریی زەق و بێباکانــە 
دابمــەزرێ و دەوڵــەت و یاســاکانی بکرێتــە ئامرازی 
و  ســەرمایەداریەکانی،  پــرۆژە  جێبەجێکردنــی 
بــەو  ســەبارەت  گشــتی  هۆشــیاری  باڵوکردنــەوەی 
بــە  نارەزایەتییــەکان  ڕێکخســتنی  و  سیاســەتانە 

ڕوویانــدا.
ژمــارەی  لــە  نەهێنــاوە  کەمــی  کۆمەڵــگا 
ناڕەزایەتیــەکان و فراوانی تووڕەیــی و ناڕەزایەتــی 
ڕێکخراوبوونــی  ئەوەی کەمــە  باردۆخەکــە،  لــە 
ئــەم  و  خەباتــە  ئــەم  لەڕیــزی  پیویســتە 
ناڕەزایەتییانــەدا و بەهرەمەنــد نەبوونیانــە لــە 

ئاســۆ و ئەجێنــدای سیاســی سۆسیالیســتی. 
هەوڵدانــی بــەردەوام بــۆ کۆتاییهێنــان بــە 
ئــەم  ڕێکخســتنی  و  بــوون  پارچەپارچــە 
ــە  ــەم ئامانج ــی ئ ــەرەو بەدیهێنان ــە ب خەبات
ئێمــە. بەپەلەکانــی  ئەرکــە  لــە  یەکێکــە 
لــە  بــۆرژوازی  ســەرەکی  الوازی  خاڵــی 
بنەمــای  لەســەر  کــە  ئەوەیــە  عێراقــدا 
دابــەش  تائیفــە  و  ئایــن  و  نەتەویــی 
بــووە و تــا ئێســتاش ناتوانــێ یەکبگرێــت 
و  ناکۆکــی  لــە  پــڕە  یەکبوونــی  چونکــە 
ــۆ  ــن و شــۆینکەوتەیی ب ــی و لێککەوت ملمانێ
ئــەم واڵتــە یــان ئــەو واڵت و درێژکــراوە 
ئەمــەوە،  ناوچەییەکانیــان. بەپێچەوانــەی 
چینــی کرێــکار و جەمــاوەری زەحمەتکێــش 
ژنانــی  جەمــاوەری  و  بەهەژارکــراو  و 
بــەدوای  کــە  بێــکار  الوانــی  و  چەوســاوە 
هاوبەشــی  بەرژەوەنــدی  ئازادیــەوەن 
چینایەتــی و کۆمەاڵیەتیــان هەیــە لەســەر 
ئاســتی عێــراق، ئەمــان هێزێکــی گــەورە و 
شۆڕشــگێڕانەی  خەباتــی  گــەر  بەتوانــان 
خۆیــان یەکبخــەن و ئاســۆی سۆشیالیســتی و 
ئینتەرناسیۆنالیســتی بگرنەبــەر و خەباتیان 
و  واڵت  ئاســتی  لەســەر  بکــەن  یەکانگیــر 
ناوچەکــە. خەباتــی شۆڕشــگێڕانە بەگشــتی 
بەتایبەتــی  سۆسیالیســتی  خەباتــی  و 
ســەرمایەداری  جیهانیبوونــی  لەســەردەمی 
و  جیۆپۆلەتیکــی  ملمانێــی  و  هاوچــەرخ 
جەمســەرە  و  ئیمپریالیســتی  ســتراتیژی 
ناوچەییــە داغەکانــدا بــە ناچــاری دەبێــت 
ئینتەرناسیونالیســتی  ئەجێنــدای  و  ئاســۆ 
ــت. ــەرکەوتوو بێ ــەوەی س ــۆ ئ ــەر ب گرتبێتەب

١٢-٢-٢٠٢٢
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ــکۆ ١٩٠٦( ــە دیســەمبەری ١٩٠٥" )مۆس ــکۆ ل ــی "مۆس کتێب
)1( زۆر بەجــی و لەکاتــی خۆیــدا بــاڵو کرایــەوە. ئــەوە 
ئەرکــی دەســبەجێی پارتــی کرێکارییــە کــە وانەکانــی 
ڕاپەڕینــی دیســەمبەر پرشــنگدار بــکات. بەداخــەوە ئــەم 
کتێبــە وەک کووپەڵەیــەک هەنگوینــە کــە بــە کەوچکێــک 
بەڵگەنامەکانــی  ]چونکــە[:  بووبێــت  خــراپ  قیــر 
بــەاڵم  گرنگــن،  گەلێــک  ناتەواوبوونیــان،  ســەرباری 
ســووک  و  سەرســووڕهێنەر  زۆر  دەرئەنجامگرییەکانــی 
ســەر  دەگەڕێینــەوە  بەتایبــەت  دواتــر  بێنرخــن.  و 
ئــەم دەرەنجامگریانــە؛)2( ئێســتا، بــا قســە لەســەر 
هەنووکەییتریــن پرســی سیاســیی ڕۆژ بکەیــن، واتــە: 

وانەکانــی ڕاپەڕینــی مۆســکۆ.

فۆرمە ســەرەکییەکانی بزووتنەوەی دیســەمبەر لە مۆســکۆ 
ــەی  ــوون. زۆرین ــی ئاشــتییانە و خۆپیشــاندان ب مانگرتن
ــەدا  ــەم جــۆرە خەباتان ــا ل ــەوکات تەنه ــکاران تــا ئ کرێ
چــاالک بــوون. بــەاڵم هەمــان بزووتنــەوەی دیســەمبەر 
بــە ئاشــکرا دەریخســت کــە ئیتــر کاتــی مانگرتنــی گشــتی 
وەک شــێوازێکی ســەربەخۆ و کاریگــەر، بەســەرچووە، 
بزووتنەوەکــە بــە هێزێکــی جــەوهەری و کۆڵنەدەرانــە 
بەرزتریــن  و  تێکدەشــکێنێت  تەســکانە  ســنوورە  ئــەم 

ــادەکات. ــن، بەرپ ــی ڕاپەڕی ــات، یان ــێوازی خەب ش

پارتــە  هەمــوو  مانگرتنــدا،  ڕاگەیاندنــی  لەکاتــی 
مۆســکۆ  ]کرێکارییەکانــی[  یەکیەتییــە  و  شۆڕشــگێری 
دەیانزانــی و بگــرە هەســتی ئەوەشــیان کردبــوو کــە ئــەم 
ــی  ــە ٦ـ ــن. ل ــۆ ڕاپەڕی ــۆڕدرێ ب ــە خۆبەخــۆ دەگ مانگرتن
بڕیــاری  کرێــکاران  نوێنەرانــی  شــوورای  دیســەمبەردا 
بەئاراســتەی  مانگرتنەکــە  بدرێــت  "هــەوڵ  کــە  دا 
ڕاپەڕینــی چەکدارانــەدا ببرێــت". بــەاڵم لــە ڕاســتیدا 
هیــچ یەکێــک لــە ڕێکخــراوەکان خۆیــان بــۆ ئــەم کارە 
ــتە  ــی دەس ــوورای هاوبەش ــەت ش ــوون. تەنان ــادە نەب ئام
ــی دیســەمبەردا(  ــە )٩ـ ــگاوەرە خۆبەخشــەکان)3( ل جەن
وەک بابەتێکــی دوور باســی ڕاپەڕینــی دەکــرد ]کــە گوایــە 
ڕوو نــادات[، وە زۆر ئاشــکرایە کــە بەبــێ یارمەتــی 
دەســتیپێکرد.  شــەقام  خەباتــی  ئــەوان  هەژموونــی  و 
ڕێکخــراوەکان نەیانتوانــی ببــن بــە بەشــێک لــە گەشــە و 

بزووتنەوەکــە. فراوانبوونــی 

مانگرتنەکــە بەرەبــەرە بــوو بــە ڕاپەڕیــن، لــە بنەڕەتــدا 
ئەمــە بەرئەنجامی گوشــاری ئــەو هەلومەرجە بابەتییانە 
بــوو کــە لەپــاش ئۆکتۆبــەرەوە دروســتبووبوو. مانگرتنــی 
لەنــاکاو  کــە  نەبــوو  توانایــدا  لــە  ئیتــر  گشــتی، 
دەســەاڵتی دەوڵــەت بگرێتــە دەســت، چونکــە: حکومــەت 
ــادەی  ــە ئام پێشــتر هێزێکــی دژە شۆڕشــی ڕێکخســتبوو ک
ڕەوتــی شۆڕشــی  بــوو. هەمــوو  ســەربازی  کاردانــەوەی 
ڕووســیا لــە پــاش ئۆکتۆبــەر و زنجیــرە ڕووداوەکانــی 
ــە ڕۆژەکانــی دیســەمبەردا، بەشــێوەیەکی ڕوون  مۆســکۆ ل
لــە بۆچوونــە قوڵەکانــی مارکســی ســەلماند  یەکێــک 
پێشــکەوتنی  لەگــەڵ  هــاوکات  شــۆڕش  دەڵێــت:  کــە 
خــۆی، ]هێزێکــی[ دژە شۆڕشــی یەکگرتــوو و پتەویــش 
پێکدەهێنێــت، واتــە دوژمــن ناچــار دەکات پشــت بــە 
ــتێت و  ــردوو ببەس ــە ڕاب ــر ل ــی بەهێزت ــرازی بەرگری ئام
بــەم شــێوەیە ئامرازگەلێکــی بەهێزتــر لــە ڕابــردوو بــۆ 

هێرشــکردنە ]ســەر شــۆڕش[ ئامادەبــکات.)4(

خۆپیشــاندانی  و  مانگرتــن  دیســەمبەر:  ـــی   ٨ و   ،٧
گشــتی ئاشــتیانە؛ ئێــوارەی ٨ ـــی دیســەمبەر: ئەکواریــۆم 
گەمارۆدەدرێــت)5(، لــە بەیانــی ٩ـــی دیســەمبەر: لــە 
مەیدانــی ستراســتنیا ] گاردی[ هەژدیهــاکان)6( هێــرش 
دەکەنــە ســەر جەمــاوەر. ئێوارەکەیشــی هۆڵــی فایدلــەر 
خاپــوور دەکرێــت.)7( توڕەیــی جەمــاوەری ناڕێکخــراوی 
]و پرژوباڵوی[ شــەقام زیاتر دەبێ، بەشــێوازێکی تەواو 

ــن. خۆڕســک و شــلەژاو، یەکەمیــن ســەنگەر دادەمەزرێن

١٠ـــی مانــگ: تۆپهاوێــژەکان تۆپبارانــی ســەنگەرەکان و 
جەماوەری ناو شەقامەکان دەکەن. سەنگەرەکان پتەوتر 
و بەکۆمــەڵ دادەمەزرێــن، نــەک بەشــێوەیەکی دابــڕاو 
ــە ئاســتێکی گشــتییدا  بەڵکــو ئێســتا ئیتــر بەتــەواوی ل
دادەمەزرێــن. تەواویدانیشــتوانی ]شــار[ ڕژاونەتــە ســەر 
شــەقامەکان. هەمــوو شــەقامە ســەرەکییەکانی شــار بــە 
مــاوەی چەنــد  بــۆ  داپۆشــراوون.  ســەنگەرەکان  تــۆڕی 
ڕۆژە یەکەکانــی جەنگاوەرانــی خۆبەخــش دژی ســوپا لــە 
ــوپای  ــە س ــەڕێک ک ــدان. ش ــەختی پارتیزانی ــەڕێکی س ش
شــەکەت کــرد و دووباســۆڤی)8( ناچارکــرد کــە داوای 
ناردنــی هێــزی تــر بــکات. تەنهــا لــە ١٥ـــی دیســەمبەرەوە 
ســوپای حکومــەت توانــی بــە تەواویــی پێشــڕەوی بــکات، 
وە لــە ١٧ـــی دیســەمبەردا لەشــکری سەمێنۆڤســتی)9(  
семеновцы ناوچــەی پرســینیای Пресню ی 

تێکشــکاند کــە دوایــن ســەنگەری ڕاپەڕیــن بــوو.

دروســتکردنی  بــۆ  خۆپیشــاندانەوە  و  مانگرتــن  لــە 
یەکــەی ســەنگەرەکان، لــە یەکــەی سەنگەرەکانیشــەوە بــۆ 
ــە  ــۆاڵن ب ــەڕی ک ــەڵ و ش ــەنگەری بەکۆم ــتکردنی س دروس
کــۆاڵن لــەدژی ســوپا. بەبــێ ئــەوەی ڕێکخــراوەکان ببــن 
ــە  ــاری ل ــی پرۆلیت ــە پێشــەوایان، خەباتــی جەماوەری ب
ــن  ــە گەورەتری ــن. ئەم ــەرەو ڕاپەڕی ــوو ب ــەوە چ مانگرتن
لــە دیســەمبەری  کــە  دەســتکەوتی شۆڕشــی ڕووســیایە 
١٩٠٥دا هاتە دی؛ وە وەک هەموو دەستکەوتەکانی پێشوو 
بــە قوربانیدانێکــی زۆر بەدەســتهات. بزووتنەوەکــە لــە 
ــاوە  ــگاوی ن ــییەوە هەن ــی گشــتیی سیاس ــتی مانگرتن ئاس
بــەرەو پلەیەکــی بااڵتــر. کۆنەپەرەستیشــی ناچــار کــرد 
ــا  ــەش ت ــت، بەم ــردن بچێ ــا دوا ســنوورەکانی بەرگریک ت
ڕادەیەکــی زۆر ئــەو ڕۆژەی نزیــک کــردەوە کــە تێیــدا 
شــۆڕش لــە بەکارهێنانــی ئامــڕازە هێرشــبەریەکانیدا تــا 
کۆتایــی دەڕوات. کۆنەپارێــزی جگــە لــەوەی کــە ڕووی 
تۆپهاوێژەکانــی بکاتــە ســەنگەر و ماڵــەکان و جەماوەر، 
بــەاڵم  پێــش.  بنێتــە  زۆرتــر  هەنگاوێــک  ناتوانێــت 
شــۆڕش بــواری ئــەوەی هەیــە لــە دەســتە جەنــگاوەرە 
دەتوانێــت  تێپەڕێــت،  زۆرتــر  مۆســکۆ  خۆبەخشــەکانی 
ــت!  ــر تێپەڕێ ــدا زۆرزۆر زیات ــی و بەرفراوانی ــە قوواڵی ل
بڕیــوە.  باشــی  هەنــگاوی  دیســەمبەرەوە  لــە  شــۆڕش 

ئێســتا پانتایــی قەیرانــی شۆڕشــگێڕانە بەچەشــنێکی 
ــر  ــتا ئیت ــەوە؛ ئێس ــراوان بووەت لەپێوانەنەهاتــوو بەرف

دەبێــت شمشــێرەکە تیژتــر و تیژتــر بکرێتــەوە.

پرۆلیتاریــا لــە پێــش ســەرکردەکانیەوە هەســتی بــە 
گۆڕانــی هەلومەرجــە بابەتییەکانی خەبات و پێویســتیی 
قۆزتنــەوە لــە مانگرتنــەوە بــۆ ڕاپەڕیــن کــرد. وەک 
هەمیشــە پراکتیــک وەپێــش تیــۆر کــەوت. مانگرتنــی 
ئاشــتیانە و خۆپیشــاندان زۆر زوو لــەوە کەوتــن کــە 
کرێکارانــە قایــل بکــەن؛ ئــەوان دەیانپرســی: ئــەی دوای 
ئەمــە چ بکرێــت؟ خوازیــاری کاری چاالکتــر و پێداگرتــر 
بــوون. فەرمانەکانــی بەرپاکردنــی ســەنگەر زۆر درەنــگ 
گەیشــتە ناوچــە و گەڕەکــەکان، واتــە کاتێــک گەیشــت 
کــە ماوەیــەک بــوو لەناوەڕاســتی شــاردا ســەنگەرەکان 
بــوون،  دەســتبەکار  کــۆ  بــە  کرێــکاران  بەســترابوون. 
بــەاڵم تەنانــەت بەوەیشــەوە نەوەســتان. دەیانویســت 
کاری  داوای  بکرێــت؟  چ  ئەمــە  دوای  ئــەی  بزانــن: 
ســەرکردەکانی  واتــە  ئێمــەش،  دەکــرد.  چاالکتریــان 
دیســەمبەردا  لــە  سۆســیال-دیموکرات،  پرۆلیتاریــای 
وەک ئــەو ســەرکردە وابوویــن کــە لەشــکرەکەی بەوپــەڕی 
کــە  دەبەنگــی و نەزانییــەوە ڕێکخســتبوو، بەجۆرێــک 
بەشــی زۆری هێزەکانی نەیانتوانی چاالکانە بەشــداریی 
جەنگەکــە بکــەن. جەمــاوەری کرێــکار بــەدوای ڕێنموونــی 
بــۆ کاری جەماوەریــی چاالکانــەدا دەگــەڕا، بــەاڵم ئــەم 

ڕێنموونییــەی دەســت نەدەکــەوت.

بەمجــۆرە ڕوون دەبێتــەوە کــە هیــچ شــتێک هێنــدەی ئــەو 
هەلپەرســتەکان  هەمــوو  کــە  بلیخانــۆڤ،  تێڕوانینــەی 
دووبارەیــان دەکــردەوە، کورتبینانــە نییــە کــە دەڵێــت 
نەدەبــوو ئــەم مانگرتنــە ناوەختــە ئەنجــام بدرێــت و 
بەپێچەوانــەوە،  هەڵبگیردرێــت".  چــەک  "نەدەبــوو 
دەبــوو ڕاشــکاوانە و چاونەترســانەتر و بــە ڕۆحێکــی 
هێرشــبەرانەی توندتــرەوە دەســتمان بدایەتــە چــەک. 
کــە  تێگەیاندبــا  لــەوە  جەماوەرمــان  دەبــووا  ئێمــە 
مانگرتنــی  ڕێگــەی  لــە  کاروبــارەکان  بــە  درێــژەدان 
ئاشــتیانەوە ئەســتەمە و، پێویســتە دەســت بۆ خەباتێکی 
چەکداریــی دلێرانــە و بوێرانــە ببرێــت. لەکۆتاییــدا، 
ئێســتا دەبێــت لەبــەردەم هەمووانــدا دان بــەوەدا بنێیــن 
و جــاڕی بدەیــن کــە مانگرتنــی سیاســی ڕێگەوشــوێنێکی 
ــە بەرفراوانتریــن ئاســتدا    بــەس نییــە؛ ئێمــە دەبێــت ل
جەمــاوەر هــان بدەیــن بــۆ ڕاپەڕینێکــی چەکداریانــە، 
"هەنــگاوی  پاســاوی  لــە  مەســەلەکە  ئــەوەی  بەبــێ 
ــن.  ــی بکەی ــەوە پەردەپۆش ــود ب ــن، یاخ ــی" بگلێنی بەرای
و  تونــد  جەنگێکــی  ئەنجامدانــی  زەرورەتــی  ئەگــەر 
ڕاســتەوخۆی  ئامانجــی  وەک  وێرانکــەر،  و  خوێنــاوی 
کاری داهاتــوو لــە جەمــاوەر بشــارینەوە، هــەم خۆمــان 

خڵەتانــدووە هەم جەمــاوەری خەڵــک.

دیســەمبەرە،  ڕووداوەکانــی  وانــەی  یەکەمیــن  ئەمــە 
وانــەی دووەمیــش پەیوەندیــی بــە سروشــتی ڕاپەڕینەکــە 
ئــەو  هەروەها  و،  ســەرکردایەتیکردنی  شــێوازی  و 
هەلومەرجــەوە هەیــە کــە تێیــدا ســوپا دەچێتــە بــەرەی 
گەلــەوە. لەســەر ئــەم خاڵــەی دواییــە، بۆچوونێکــی زۆر 
تەســک لــە باڵــی ڕاســتڕەوی حیزبەکەمانــدا باڵوبۆتەوە. 
وەک دەگوترێــت، خەباتکــردن لەدژی ســوپایەکی مۆدێڕن 
ــە ســوپایەکی شۆڕشــگێڕ.  ــت ســوپا ببێت ئاســتەمە؛ دەبێ
بەدڵنیاییــەوە ئەگــەر شــۆڕش جەمــاوەر و خــودی ســوپاش 
نەگرێتــەوە، ئــەوا هەرگیــز بــاس لــە خەباتێکــی جیدیش 
ئــاراوە. بێگومــان، کارکــردن لەنــاو ســوپادا  نایێتــە 
ــۆ  ــی ســوپا ب ــت هاتن ــێ پێمانوابێ ــەاڵم ناب پێویســتە. ب
بــەرەی ئێمــە کارێکــی ئاســانە و بــە ترپەیــەک ڕوو 
دەدات و، ئەمــە دەرئەنجامــی هانــدان و ڕازیکردنیانــە. 
نەزۆکــی  و  نابەجێیــی  بەڕوونــی،  مۆســکۆ  ڕاپەڕینــی 
ئــەم بۆچوونەمــان نیشــان دەدات. لــە ڕاستیشــدا، بــە 
بابەتــی  شۆڕشــگێڕانە،  خەباتــی  گرژتربوونــەوەی 
لــە هەمــوو جواڵنەوەیەکــی  کــە  دوودڵبوونــی ســوپا، 
جەماوەریــدا حەتمییــە و ڕوودەدات، بــۆ خــۆی دەبێتــە 
ڕاکێشــانی  لەپێنــاو  ڕاســتەقینە  ملمانێیەکــی  هــۆی 
ئــەو  نموونــەی  وردی  بــە  مۆســکۆ  ڕاپەڕینــی  ســوپا. 
ملمانــێ تونــد و بەزەبرەیــە کــە لــە نێــوان کۆنەپارێــزی 
و شۆڕشــدا، بــە ئامانجــی ڕاکێشــانی ســوپا، ڕوویــدا.

دۆباســۆڤ خــۆی ئامــاژەی بــەوە داوە کــە تەنیــا ٥٠٠٠ 
پیــاو لــەو ١٥٠٠٠ پیــاوەی کــە ســەربازگەی مۆســکۆیان 
بــە  حکومــەت  بــوون.  متمانــە  جێــی  دەپاراســت، 
قێزەونتریــن و خراپتریــن ڕێــکار ]ســەربازە[ دودڵەکانــی 
ڕاگرتبــوو: لەبەریــان دەپاڕایــەوە، پێیانداهەڵدەگــوت، 
بەرتیلــی پێــدەدان، کاتژمێــر و پــارەی بەســەریاندا 
ــردن،  ــۆدگا مەســتی دەک ــە ڤ ــد.؛ ب ــرد و هت ــەش دەک داب
فێڵــی لــێ دەکــردن و دەیتۆقانــدن؛ لــە ســەربازگەکاندا 
بــە  دادەماڵیــن،  لــێ  چەکــی  دەکــردن،  زیندانــی 
ــێ  ــەو ســەربازانەی ل ــە توندوتیــژی ئ ــان ب خەیانــەت ی
لەســەربوو.  گومانیــان  زۆرتریــن  کــە  دووردەخســتەوە 
دەبــێ بوێــر بیــن و بــە ڕاشــکاوی دان بــەوەدا بنێیــن 
کــە ئێمــە لــەم مەیدانــەدا لــە حکومــەت بــەدوا کەوتیــن. 
ــۆن  ــی چ ــە، نەمانزان ــوپا دڕدۆنگ ــەو س ــانی ئ ــۆ ڕاکێش ب
ئــەو هێزانــە بقۆزینــەوە کــە لەژێــر دەســتماندان، وە 
نەمانتوانــی بــە خەباتێکــی چــاالک و بوێــر و پێشــەنگ 
و هێرشــبەرانە، وەک ئــەوەی حکومــەت بــۆ ڕاکێشــانی 
ســوپای لــەرزۆک بەرپــای کــرد و تاکۆتایــی لەگەڵیــدا 
]ئــەو  تێــدا بەدەســت هێنــا،  چــوو و سەرکەوتنیشــی 
ســوپایە بــەرەو الی خۆمــان ڕابکێشــین[. کارمــان لەســەر 
و  کارەیــش  ئــەم  داهاتووشــدا  لــە  و  کــردووە  ســوپا 
هەوەڵەمــان دووئەوەنــدە دەکەیــن و لــە ڕووی فیکرییــەوە 
ئەگــەر  بــەاڵم  "ســەردەکەوین".  ســوپادا  بەســەر 
لەکاتــی ڕاپەڕینــدا ئەمــە لەبیــر بکەیــن کــە خەباتــی 
بابەتێکــی  ســوپا  ڕاکێشــکردنی  بــۆ  جەســتەیییش 

بەدبەختیــن. خۆبەزلزانێکــی  ئــەوا  پێویســتە، 

ــەی  ــی دیســەمبەردا، وان ــە ڕۆژان ــای مۆســکۆ ل پرۆلیتاری
نایابــی لەبــارەی "ســەرکەوتن بەســەر" ســوپا لــە ڕووی 
فیکرییــەوە پێشــکەش کردیــن: بۆنموونــە، لــە ٨ ـــی 

ستراســتنایا،  گۆڕەپانــی  لــە  کاتێــک  دیســەمبەردا، 
جەمــاوەر قۆزاقــی گەمــارۆدا و تێکەڵیــان بــوو، دەســتی 
برایەتیــی لــە دەســتیان نــا و ناچــاری کــردن بکشــێنەوە. 
ــە بریســنیا، کاتێــک دوو  ــی دیســەمبەردا ل ــە ١٠ـ ــان ل ی
ــوو و  ــتەوە ب ــووریان بەدەس ــااڵی س ــە ئ ــکار ک ــی کرێ کچ
لەنــاو جەماوەرێکــی ١٠٠٠٠ کەســیدا بــەرەو ڕووی قــۆزاق 
ڕۆشــتن و هاواریــان دەکــرد "بمانکــوژن! هەتــا زیندوویــن 
قۆزاقــەکان  ناکەیــن!"،  تەســلیم  ســوورەکەتان  ئــااڵ 
دەشــڵەژێن و پاشەکشــە دەکــەن، لــەم کاتــەدا جەمــاوەر 
دەســتدەکەن بــە درووشــمدان و دەڵێــن: "بــژی قــۆزاق!". 
ئــەم نموونانــەی پاڵەوانێتــی و جوامێرییــە دەبــێ بــۆ 
هەتاهەتایــە لــە ویژدانی پرۆلیتارەکانــدا هەڵکۆڵرێت.

بــەاڵم بــا هەنــدێ نموونەش بخەینەڕوو کە دواکەوتنمان 
ــە  ــی دیســەمبەر، ل ــە ٩ ـ ــە دۆبســۆڤ نیشــان دەدات: ل ل
شــەقامی بلشــایا سربۆخۆڤســکایا، کۆمەڵێــک ســەرباز 
ــەوە  ــەرەو ئ ــن، ب ــدا ســرودی مارســیلیاز دەخوێن لەکاتێک
دەڕۆن بچنــە ڕیــزی ڕاپەڕیــوەکان. کرێــکاران نوێنــەر 
دەنێرنــە الیــان بــۆ ئــەوەی چاوپێکەوتنیــان هەبێــت. 
هاوکات ماالخــۆڤ بــۆ خــۆی بەتایبەتــی پەلــە دەکات 
و دەچێــت بــەرەو الی ســەربازەکان. کرێــکارەکان دڕەنــگ 
دەگــەن، بــەاڵم ماالخــۆڤ بەرلــەوان دەگات. وتارێکــی 
حەماســی دەدات و دوودڵــی الی ســەربازەکان دروســت 
دەکات، بــە ســوارچاک دەوریــان دەگرێــت و دەیانبــات 
بــۆ ســەربازگە و لــەوێ دەرگایــان لەســەر دادەخــات. 
ماالخــۆڤ لەکاتــی خۆیــدا گەیشــت، لەکاتێکــدا ئێمــە 
دواکەوتیــن، ئەگەرچــی ١٥٠٠٠٠ کــەس لــە مــاوەی دوو 
ڕۆژدا بــەدەم بانگەوازەکانمانــەوە هاتــن و خۆبەخشــانە 
هاتنــە پێشــەوە و دەیانتوانــی و دەبــووا زنجیرەیــەک 
ماالخــۆڤ  پێکبێنــن.  شــەقامەکاندا  لــە  یەکــە 
ســەربازەکانی بــە ســوارچاک گەمــارۆدا، لــە کاتێکــدا 
بۆمبهاوێــژ  بــە  ماالخۆڤییــەکان  نەمانتوانــی  ئێمــە 
گەمــارۆ بدەیــن. دەمانتوانــی و ئەرکــی ئێمــە بــوو ئەمــە 
بکەیــن؛ ماوەیەکــی زۆر پێــش لــە ئێســتا، ڕۆژنامــەی 
ئەرکــە  وتــی  کــۆن(  )"ئێکســرا"ی  سۆســیال-دیموکرات 
لەســەرمان لــە کاتــی ڕاپەڕینــدا بێبەزەیانــە ســەرکردە 
لــە  ئــەوەی  لەناوبەریــن.  ســەربازییەکان  و  مەدەنــی 
شــەقامی بلشــایا سربۆخۆڤســکایا ڕووی دا، لە ئاســتێکی 
ــەردەم ســەربازگەی  ــەوە، چ لەب ــردا دووبارەبووی فراوانت
نیڤیجســکی و کرۆتیتســکی، چ لــەو کاتــەدا پرۆلیتاریــا 
یکاتیرینۆســاڤل  یەکــەی  ســەربازەکانی  دا  هەوڵــی 
"بڕفێنێــت"، یــان ئــەو دەمــەی کــە نوێنەرێــک نێردرایــە 
الی ســەربازە ئەندازیــارەکان لــە ئەلیکســەندەرۆڤ، یــان 
ئــەو کاتــەی هەوڵــی گەڕاندنــەوەی تۆپخانــەی ڕۆســتۆڤ 
درا کــە بــەرەو مۆســکۆ دەڕۆیشــت، کاتێکیــش کە ســەربازە 
ئەندازیــارەکان لــە کۆلۆمنــا چەکیــان لــێ داماڵــرا و 
هتــد. لــە ســەروەختی ڕاپەڕینــدا، ئەرکــی خۆمــان لەبــۆ 
ڕاکێشــانی ســوپای دوود دڵ و لــەرزۆک بــەرەو ڕیــزی 

خۆمــان بەباشــی جێبەجــێ نەرکــرد.

بابەتــە  لــە  تــر  یەکێکــی  ڕوونــی  بــە  دیســەمبەر 
کــە  بابەتێــک  ســەلماند،  مارکســی  قووڵەکانــی 
هەلپەرســتەکان لەبیریــان کــردووە، ئەویــش ئەوەبــوو کە 
ڕاپەڕیــن هونــەرە و، بنەمــای ســەرەکیی ئــەم هونــەرەش 
هێرشــکردنە – هێرشــکردنێک بەوپــەڕی ئازایەتــی و 
گیانبەختکــردن و بوێرییــەوە.)10( بــە تــەواوی لــەم 
ڕاســتییە تێنەگەیشــتین، ئێمــە خۆیشــمان وەک پێویســت 
فێرنەبوویــن و وەک پێویســت ئــەم هونەرەمــان فێــری 
جەمــاوەر نەکــردووە، ئــەم ڕێســایە کــە داوامــان لێدەکات 
بەهــەر نرخێــک بێــت هێــرش بکەیــن. ئێســتا، دەبــێ 
بــە هەمــوو توانامانــەوە کار بکەیــن و قەرەبــووی ئــەوە 
ــەس  ــدە ب ــووە. هەر ئەوەن ــتمان چ ــە لەدەس ــەوە ک بکەین
نییــە کــە لەســەر دروشــمی سیاســی خۆمــان دەســتەبەندی 
بکەیــن، دەبــێ لەســەر پرســی ڕاپەڕینــی چەکدارییشــدا 
هەرکەســێکیش  بکەیــن.  دیــاری  الیەنــەکان  و  دەســتە 
دەبێــت  نــاکات،  ئامــادە  بــۆ  خــۆی  یــان  دژیەتــی، 
بێبەزەییانــە لــە ڕیــزی پشــتیوانانی شــۆڕش دەربکرێــت، 
ڕەوانــەی ســەربازگەی دوژمنەکانمــان بکرێــت، بنێردرێــت 
چونکــە  ترســنۆکەکان؛  و  ناپــاک  ســەربازگەی  بــۆ 
ئــەو ڕۆژە نزیــک دەبێتــەوە کــە تێیــدا هێــزی ڕووداو 
و هەلومەرجەکانــی خەبــات ناچارمــان دەکات بەپێــی 
ــاوازی  ــدا جی ــوان دۆســت و دوژمنەکانمان ــە نێ نیشــانە ل
دانێیــن. نابێــت بانگەشــەی پاســیڤانە بکەیــن، ناشــبێت 
تەنهــا "چاوەڕێــی" ئەوکاتــە بیــن کــە تێیدا ســوپا "دێتە" 
ــی  ــن و زەرورەت ــت جــاڕ بدەی ــر، دەبێ ــەوە؛ نەخێ ڕیزمان
پەالماردانێکــی  و  بوێرانــە  هێرشــێکی  ئەنجامدانــی 
لەناوبردنــی  زەرورەتــی  ڕابگەیەنیــن؛  چەکدارانــە 
ســەرکردەکانی دوژمــن و خەباتێکــی بێبڕانــەوە لەپێنــاو 

ڕاکێشــانی ســوپای دوودڵ بــۆ ڕیــزی خۆمــان.

فێریکردیــن  مۆســکۆ  کــە  گــەورەش  وانــەی  ســێیەم 
هێزەکانمــان  ڕێکخســتنی  و  تاکتیــک  بــە  پەیوەندیــی 
ســەربازی  تاکتیکــی  هەیــە.  ڕاپەڕینــدا  لەپێنــاو 
بــە ئاســتی تەکنیکیــی ســەربازییەوە.  بەســتراوەتەوە 
ئەنگڵــس ئــەم حەقیقەتــە ڕوونــەی ســەلماند و خســتییە 
ســەر زاری مارکســییەکانەوە.)11( تەکنیکــی ســەربازی 
ســەدەی  نیــوەی  لــە  کــە  نییــە  ئــەوە  وەک  چیدیکــە 

نــۆزدەدا بــوو. دەبەنگییــە ئەگــەر بــە کــۆ بــەرەوڕووی 
لــە  بەرگریــی  دەمانچــە  بــە  و  ببینــەوە  تۆپهاوێــژ 
بــوو  حــەق  لەســەر  کاوتســکی  بکەیــن.  ســەنگەرەکان 
کاتێــک نووســی لەپــاش مۆســکۆ کاتــی ئــەوە هاتــووە 
چــاو بــە دەرئەنجامگیرییەکانــی ئەنگڵســدا بخشــێنینەوە 
و، مۆســکۆ "تاکتیکێکــی نوێــی ســەنگەرگرتنی" داهێنــاوە.
)12( ئــەم تاکتیکــە تاکتیکــی شــەڕی گەریایــی بــوو. 
ــوو  ــە جــۆرە ڕێکخراوەیــەک ب ئــەم تاکتیکــە پێویســتی ب
کــە لەســەر دەســتەی گەڕۆکــی زۆر بچــوک پێکهاتبێــت، 
دوو  تەنانــەت  کەســی،  ســێ  کەســی،  دە  دەســتەی 
قســە  کاتێــک  دەبینیــن،  زۆرکات  ئەمــڕۆ  کەســییش. 
لەســەر دەســتەی پێنــج کەســی و ســێ کەســی دەکرێــت، 
هەندێــک سۆســیال-دیموکرات گاڵتەدەکــەن، بــەاڵم ئــەم 
گاڵتەکــردن هیــچ نییــە جگــە لــە ئامرازێکــی ســووک بــۆ 
چاوپۆشــین لــەو مەســەلە نوێیــەی کــە پەیوەندیــی بــەو 
تاکتیــک و ڕێکخســتنە نوێیــەوە هەیــە کــە دەرئەنجامــی 
شــەڕی نــاو شــەقامەکانن، کــە هاوکاتــە لەگــەڵ بوونــی 
بــە  بەڕێــزان،  ســەردەمیانەدا.  ســەربازیی  تەکنیکــی 
وردبینییــەوە چــاو بــە ڕاپەڕینــی مۆســکۆدا بخشــێنن، 
ئــەوکات لــە پەیوەندیــی "دەســتە پێنــج کەســییەکان" و 

پرســی "تاکتیکــی نوێــی ســەنگەرەکان" تێدەگــەن.

ــی  ــەاڵم نەیتوان ــتووە، ب ــکۆ دایڕش ــەش مۆس ــەم تاکتیک ئ
بــە ڕادەی پێویســت گەشــەی پێبــدات و لــە ئاســتێکی 
ــە  ــە ڕاســتی بیگەیێنێت ــت و ب ــەکاری بهێنێ بەرچــاودا ب
نــاو جەمــاوەر. ژمــارەی ئەندامــی دەســتە جەنــگاوەرە 
پەالماردانــی  دروشــمی  بــوون،  کــەم  خۆبەخشــەکان 
ــکاران و،  ــۆرەی کرێ ــاو ئاپ ــان نەگەیشــتبووە ن بوێرانەی
بەکاریــان نەهێنــا؛ دەســتە و پۆلەکانــی گەریــا گەلێــک 
چەکوچۆڵەکانیــان  بــوون،  هاوخەســەڵت  و  یەکدەســت 
و شــێوازی کارەکەیــان ســەقەت بــوو، تــا ڕادەیەکیــش 
شــێوازی ســەرکردایەتیکردنیان بــۆ جەمــاوەر ســەقەت و 
نــاکارا بــوو. بۆیــە دەبێــت قەرەبووی لەدەســتچووەکانمان 
بکەینــەوە، ئەمەیــش بــە خوێندنــەوەی ئەزموونــی مۆســکۆ 
و باڵوکردنــەوەی لەنێــو جەمــاوەردا و، هاندانــی هەوڵــە 
داهێنەرەکانــی جەمــاوەر بــۆ گەشــاندنەوەی زۆرتــری ئــەم 
ئەزموونــە جێبەجــێ دەبێــت. گومــان لەوەشــدا نییــە کــە 
ــە  ــرۆرە جەماوەریی ــەو تــرس و تێ ــی و ئ شــەڕی گەریای
کــە لــە دیســەمبەرەوە بێ وچــان لــە هەمــوو شــوێنێکی 
ڕوســیادا باڵوبوونەتــەوە، یارمەتیــی جەمــاوەر دەدات 
ئــەو تاکتیکــە دروســتەی تایبــەت بــە کات و ســاتی 
ڕاپەڕیــن، فێــر بــن. دەبێــت سۆســیال-دیموکرات ئــەم 
ــەڵ  ــکات و تێک ــووڵ ب ــە قب ــرۆرە جەماوەریی ــرس و تی ت
ــێ  ــکات، بەدڵنیاییشــەوە دەب ــی خــۆی ب ــە تاکتیکەکان ب
ڕکێفــی  ژێــر  بیخاتــە  بــکات،  ڕێکیبخــا و چاودێریــی 
بەرژەوەنــدی و هەلومەرجەکانــی بزووتنــەوەی کرێــکاری 
لەهەمانکاتــدا  گشــتی،  شۆڕشــگێڕانەی  خەباتــی  و 
شــەڕی  لــە  "شــەالتییەکان"  هەڵەتێگەیشــتنە  دەبێــت 
گەریایــی دووربخاتــەوە و بنەبــڕی بــکات، بەهەمــان 
ڕاپەڕینــدا  ســەروەختی  لــە  مۆســکۆییەکان  کــە  شــێوە 
کۆمــارە التیڤییــە  ســەروەختی  لــە  و التیڤییەکانیــش 
بەناوبانگەکــەدا بێبەزەیانــە و زۆربەباشــی لەناویانبرد.

)13(

هەنــگاوی  دواییــەدا  مــاوە  لــەم  ســەربازی  تەکنیکــی 
نــوێ بــەرەو پێــش نــاوە. جەنگــی ژاپۆنــی نارنجۆکــی 
تفەنگــی  چەکســازیش  کارگەکانــی  داهێنــا،  دەســتیی 
هەردووکیشــیان  بــازاڕەوە،  خســتە  ئۆتۆماتیکییــان 
ســەرکەوتوانە  ڕوســییەوە  شۆڕشــی  ســەردەمی  لــە 
بەکاردەهێنرێــن، بــەاڵم بەکارهێنانەکــەی لــە ئاســتی 
لەســەرمان  ئەرکیشــە  و  دەتوانیــن  نییــە.  پێویســتدا 
کــە ســوود لــەم پێشــکەوتنە تەکنیکیانــە وەربگریــن، 
دەســتە کرێکارییــەکان فێــری دروســتکردنی نارنجــۆک 
بکەیــن و لــە پڕچەککردنیــان بــە تەقینــەوە و مەشــخەڵ 
دەســتە  یارمەتیــی  ئۆتۆماتیــک  تفەنگــی  و  بــارود  و 
جەنــگاوەرەکان بدەیــن. ئەگــەر هەمــوو کرێــکاران لــە 
ڕاپەڕینــی شــارەکاندا بەشــدار بــن، ئەگــەر بەشــێوەیەکی 
چــڕ هێــرش بکەینــە ســەر دوژمــن، ئەگــەر بــە لێهاتوویــی 
و نەبەردییــەوە خەبــات بکەیــن لەپێنــاو ڕاکێشــانی ئــەو 
ســوپایەی کــە لەپــاش ئەزموونــی دۆمــا و ســفیابۆرگ 
گــەر  وە  دەبێــت،  لەرزۆکتــر  تادێــت  کرۆنشــتادت  و 
بەشــدارییکردنی گوندەکان لە خەباتی گشــتیدا مســۆگەر 
ببێــت، ئــەوا لــە ڕاپەڕینــی چەکدارانــەی داهاتــووی 
سەرتاســەری ڕوســیادا ســەرکەوتن بــۆ ئێمــە دەبێــت!

ڕۆژە  وانەکانــی  لــە  تێگەیشــتن  بــە  بــا  کەواتــە 
مەزنەکانــی شۆڕشــی ڕوســی، گەشــەیەکی بەرفراوانتــر 
بــە چاالکییەکانمــان بدەیــن و بــە بوێرییەکــی زیاتــرەوە 
ــدە  ــان بەن ــن. چاالکییەکانم ــان دیــاری بکەی ئەرکەکانم
ــەکان  ــی چین ــە بەرژەوەندی ــت ل ــی دروس ــە خەماڵندنێک ب
و پێویســتییەکانی پێشــکەوتنی گــەل لــە هەلومەرجــی 
ئێســتادا. ئێمــە بەشــێکی ڕوولەزێــدەی پرۆلیتاریــا و 
جوتیــار و ســوپا، لــە ژێــر دروشــمی ڕوخاندنــی حوکمــی 
دامەزرێنــەران  ئەنجومەنــی  دروســتکردنی  و  تێــزاری 
و  کۆدەکەینــە  شۆڕشــگێڕییەوە،  حکومەتێکــی  لەالیــەن 
دەبێــت لــەم چاالکیەشــماندا بــەردەوام بیــن. پێشخســتنی 
ئاگایــی جەمــاوەر، وەک هەمیشــە بناغــە و ناوەڕۆکــی 

لەبیرمــان  بــەاڵم  دەبێــت.  کارەکانمــان  ســەرەکیی 
هەمیشــەیی  و  گشــتی  ئەرکــە  ئــەم  لەگــەڵ  نەچێــت، 
هاوشــێوەی  چرکەســاتانەی  لــەو  بنچینەییانــەدا،  و 
و  تایبــەت  ئەرکــی  کۆمەڵێــک  ڕوســیادا،  ئێســتاکەی 
و  خۆبەژیــرزان  بــا  ئەســتۆمان.  دەکەونــە  جیــاواز، 
بیرتەســک نەبیــن، بــا بــە پەنابــردن بــۆ کۆمەڵێــک 
هەمیشــەییە  ئەرکــە  لەهەمبــەر  بەتــاڵ  پاســاوی 
هەلومەرجێکــدا  و  کات  هیــچ  لــە  کــە  جێگیرەکانمــان 
ناگۆڕدرێــن، خۆمــان لــەم دۆخــەی ئێســتا و لــەم ئەرکــە 
تایبەتیانــە نەدزینــەوە، واتــە ئــەو ئەرکــە تایبــەت 
خەبــات  ئێســتای  فۆڕمەکانــی  کــە  جیاوازانــەی  و 

لەخۆدەگــرن.

بــا ئەوەمــان لەبیــر بێــت کــە ڕۆژی خەباتــی جەماوەریــی 
ڕاپەڕینــی  ڕۆژی  دەبێتــە  ڕۆژە  ئــەو  نزیکــە.  گــەورە 
ئەوەنــدەی  دەبێــت،  ڕاپەڕینــە  ئــەم  چەکدارییــش. 
دەکرێــت، هاوکات بێــت. جەماوەریــش دەبێــت بزانێــت 
بــەرەو خەباتێکــی چەکداریــی خوێنــاوی و بێبەزەییانــە 
دەڕوات. دەبێــت ســووکبوونی مــەرگ بەنــاو جەمــاوەردا 
دەبێــت  بــکات.  مســۆگەر  ســەرکەوتن  و  باڵوبێتــەوە 
دوژمــن؛  ســەر  بکرێتــە  هێــرش  گوشــارەوە  بەوپــەڕی 
هێــرش، نــەک بەرگــری، ئــەو شــتەیە کــە دەبێــت ببێتــە 
دروشــمی جەمــاوەر؛ لەناوبردنــی دوژمــن بــە شــێوەیەکی 
بێبەزەیانــە، دەبێــت ببێتــە ئەرکــی جەماوەر؛ ڕێکخســتنی 
ــە ڕاڕا و  ــت گــەڕۆک و بگــۆڕ بێــت؛ ئەندام ــات دەبێ خەب
دوودڵەکانــی ســوپا دەبێــت ڕاکێشــرێنە نــاو خەباتــی 
هوشــیاریش  پرۆلیتاریــای  حیزبــی  وە  چاالکانــەوە. 
دەبێــت لــەم خەباتــە گەورەیــەدا تــا کۆتایــی بــە ئەرکــی 

خــۆی هەســتێت.

پەڕاوێزەکان:

---.---.---

    1. جیاوازی ڕۆژمێری کۆن و تازەی ڕووسیا.

    2. بڕوانــە کــۆی نووســراوەکانی لینیــن بەرگــی یانــزە 
الپــەڕەی ١٨٩ بۆ ١٩٣

جەنــگاوەری  دەســتەی  هاوبەشــی  شــۆرای   .3     
خۆبەخــش لــە کۆتایــی مانگــی ئۆکتۆبــەری ١٩٠٥ لــە 

پێکهێنــرا. مۆســکۆ 

کــە  نووســینانە دەکات  بــەو  ئامــاژە  لینیــن   .4    
مارکــس بەناویــی  خەباتــی چینایەتــی فەرەنســا، ١٨٤٨ 

بــۆ ١٨٦٠ دا بــاڵوی کردنــەوە.

    5. ٨ دیســەمبەر)٢١( ١٩٠٥ســەربازان و پۆلیــس   
ــی  ــە مەیدان ــۆم" ل ــی "ئەکواری ــەر باخ ــە س هەڵیانکوتای
"ســادۆڤۆ – فریۆمفالنایــا" بــۆ ســەر کۆبوونەوەیەکــی 
ــۆی  ــوو، بەه ــانۆدا بەڕێوەچ ــی ش ــە هۆلێک ــە ل ــراوان ک ف
هەوڵیدەســتەی خۆبەخشــی کرێــکاران کــە کۆبوونەوەکــە 
یــان دەپاراســت، پانــی ســوپایان بــۆ کوشــتاریی خەلکــی 
ــەی چەکــدار  ــاو کۆبوونەوەکــە پوچــەڵ کــردەوە. ئەوان ن
بــوون توانیــان لــە ڕێگــەی دیوارێکــی ڕووخــاوەوە دەربــاز 
بــە  بــن. هەمــوو ئەوانــی تــر کــە چەکــدار نەبــوون 
دۆخێکــی قــورس و بەرلێکەوتــن لــە دەرگای ســەرەکییەوە 
چوونــە دەرەوە. چەنــد کەسێکیشــیان لــێ دەســگیرکرا. 

ــات. ــی ه ــتن کۆتای ــێ خوێنڕش ــەالم بەب ب

    6. هەژدیهــاکان؛ گاردی چەکــداردی ڕاهێنــراوی 
بــوون. ئیمپراتــۆری 

ــە چیســتی پــرۆدی(  ــەر )ل ــای  فیدل     7. هۆڵــی بین
حزبــی  کۆبوونــەوەی  بــۆ  ڕێکخــراو  شــێوەیەکی   بــە 
دیســەمبەری  ٩ی  ئێــوارەی   لــە  دەهێنــرا.  بــەکار 
رۆژمێــری  بەپێیــی  دیســەمبەر  )٢٢ی   ١٩٠٥ ســالی 
درا،  ئەنجــام  لــەوێ  کۆبوونەوەیــەک  کاتێــک  تــازە( 
لەالیــەن ســەربازەکانەوە گەمــارۆ درا. بەشــداربووانی 
دەســتەی  ئەندامــی  زۆربەیــان  کــە  کۆبوونەوەکــە، 
جەنگاوەرانــی خۆبەخشــبوون ڕەتیــان کــردەوە ڕەتیــان 
بیناکــەدا  لــە  و  بکــەن  ڕادەســت  خۆیــان  کــردەوە 
بەکارهێنانــی  بــە  ســەربازەکان  گــرت،  ســەنگەریان 
تۆپهاوێــژ و چەکــی قــورس تەقەیــان کــرد و بیناکەیــان 
خاپورکــرد. لــە کاتــی وێرانکردنــی بیناکــەدا زیاتــر 
لــە ٣٠کەســی کــوژر ان و برینــدار بــوون و ١٢٠کــەس  

دەسبەســەرکران.

 )Dubasov, F. V. )1845-1912  .8     
پارێــزگاری گشــتی مۆســکۆ لــە ســاڵی ١٩٠٥ بــۆ ١٩٠٦ دا، 
لێپرســراوی ســەرکوتی ڕاپەڕینــی چەکــداری کرێکارانــی 

مۆســکۆ بــوو.

 ١٩٠٥ دیســمەبەری  لــە  سەمینۆڤســتی  گاردی   .9    
ئەوهێــزە تــازە بــوون هاتنــە مۆســکۆ بــۆ ســەرکوتکردنی 

ڕاپەڕینــی کرێکارانــی مۆســکۆ.

    10. ئاماژەیــە بــۆ نووســینەکەی ئەنگڵــس بەنــاوی 
شــۆڕش و دژە شۆڕشــی ئەلمانیــا لــە ســالی ١٨٤٨. کــە لــە  
نیویــۆرک دەیلــی تریبیــون لــە نیــوان ســاالنی ١٨٥٢ بــۆ 
١٨٥١  ئەنگڵــس بەنــاوی نهێنــی باڵویکــردەوە.  ئەنگڵــس 
ئــەم نووســینەی بەراوێــژ لەگــەڵ مارکــس دەنووســییەوە. 
بــەاڵم لەوکاتانــەدا دەیلــی تریبیــون بــە ئیمــزای مارکــس 
باڵویکــردەوە. ئــەم نووســینە تــا ســاڵی ١٩١٣ وادەزانــرا 
کــە هیــی مارکســە. هەربۆیــە لێــرەدا لینیــن ئامــاژە بــۆ 

مارکــس دەکات.

    11. ئەنگڵــس ئــەم مەســەلەی لــە چەنــد جێگایەکــی 
نووســینەکانیدا بــاس کــردوە، بەتایبــەت لــە ئەنتــی 

دوهرینــگ.

"شۆڕشــی ڕووســیا و  نووســینی  لــە  لینیــن   .12    
زیاتــرەوە  وردییەکــی  بــە  پرۆلیتاریــا"دا  ئەرکەکانــی 
ــی  ــە. بەرگ ــەم باســەدا دەکات. بڕوان ــەڵ ئ ــە لەگ مامەڵ

١٠ الپــەرەی ١٤١ بــۆ ٤٢

    13. لە  دیسەمبەری ١٩٠٥دا شارۆچکەکانی ناوچەی 
لێتیــش لەالیــەن یەکــە جەنگاوەرییەکانــی کرێکارانــی 
جوتیارەکانــەوە  و  کشــتوکاڵ  کرێکارانــی  ڕاپەریــو، 
ــە دژی  ــی ل ــرا. جەنگــی پارتیزان دەســتیان بەســەردا گی
ســەربازە تزارییــەکان دەســتیپێکرد. لــە ژانیــوەری ١٩٠٦ 
ــزارەوە  ــی ت ــەن ژەنەراڵەکان ــا لەالی ــە التڤی ــن ل ڕاپەڕی

ســەرکوت کــرا.

لە باڵوکراوەکانی: ناوەندی کۆمۆن

،
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یاریزانــی ناســراوی نێودەوڵەتــی بەرازیلــی )ســقراطییس برازیلیــدو ســمبایۆ دی ســوزا( ناســراو بــە 
)ســقراط(، پزیشــکی منــدااڵن و خــاوەن بڕوانامــەی بەکالوریــۆس لــە فەلســەفەدا، تێکۆشــەرێکی چــەپ 

دژی دیکتاتۆریەتــی ســەربازی لــە )بەرازیــل( لــە ســاڵەکانی ٧٠ و ٨٠ ی ســەدەی ڕابــوردوو.

ڕاگەیاندنــەوە  دەزگاکانــی  و  الیەنگرانــی  لەالیــەن  کــە  نازناوبــوو  کۆمەڵیــک  هەڵگــری  )ســقراط( 
ــی ناوەڕاســت، چەقــی  ــەری هێڵ ــم، پزیشــک، فەیلەســوف، بزوێن ــە )حەکی ــۆ نموون ــوو، ب پێیانبەخشــی ب
زەوەی(، ئــەو چــۆن وەک پزیشــکێک لەبــواری تەندروســتیدا کارەکــەی ڕادەپەڕانــد، بەهەمــان شــێوەی 
پزیشــکیەکەی یــاری تۆپــی پێــی دەکــرد و لــە هــەردوو بوارەکــەدا وەک بەرپرسیارییەتیـــیەکی ئینســانی 

هەڵســوکەوتی دەکــرد.

)ســقراط( وەک سروشــتێکی خــۆی ئەوەنــدەی چێــژی لــە یاریـــیەکان دەکــرد، ئەوەنــدە گرنگــی بــە ئەنجامــی 
بردنــەوە و دۆڕاندنــەکان نــەدەدا، هــەر لەبەرئــەوە بــوو کــە نەیتوانــی بــۆ ماوەیەکــی زیاتــر لــە خولــی 
)ئیتالیــا( و یانــەی )فیورنتینــا( بمێنیتــەوە، لەبــەر ئــەوەی ئیتالییــەکان واقیعــی تــر ســەیری تۆپــێ پــی 
دەکــەن و ئەنجامیــان بــەالوە گرنگــە نــەک چێــژ، ئەمــەش هــۆکار بــوو بــۆ گەڕاندنــەوەی بــۆ )بەرازیــل(.

بــدات  بۆندەکــەی  بــە  درێــژە  پیشــەگەر  یاریزانێکــی  وەک  کــە  ئەوەیدایــەوە  بەرپەرچــی  )ســقراط( 
لــە )ئیتالیــا(، لــەو تێگەشــتنەوەی کــە نرخــی یاریزانــان بەشــێوەیەکی سەرســوڕهێنەر و نایەکســان 
بەرزبۆتــەوە، ئــەو وایبردەکــردەوە کــە ســەرمایەداری هەمــوو بنەمــا کۆمەاڵیەتــی و جوانیـــیەکانی تۆپــی 

پێــی وەالنــاوە بــۆ قازانــج و ســەرمایەگوزاری.

کاتێــک ســەرمایە و قازانــج لــە تۆپــی پێــدا ڕێــڕەوی خــۆی وەرگــرت و وەرزش بــوو بــە ســەرمایەگوزاری، 
)ســقراط( گەڕایــەوە واڵتــی ڕاســتەقینەی خــۆی )بەرازیــل(، لەکاتــی گەڕانــەوەی بــۆ )بەرازیــل( لــە 
هەژارتریــن و بچووکتریــن یانــەی تۆپــی پــێ دەســتی بەیاریکــردن کــرد، ئــەم هەڵوێســتانەی )ســقراط( لــە 
بیروبــاوەڕی و هەڵوێســتی شۆڕشــگێڕانەیەوە ســەرچاوەی دەگــرت، تەنهــا یاریــزان بــووە کــە بەشــێوەیەکی 
ــە دژی دەســتەاڵت دەردەبــڕی، بەهــۆی هــەژاری و  ــا ئۆپۆزســیۆنبوونی خــۆی ل ڕاســتەوخۆ و بــێ پێچوپەن

نەبوونــی دیموکراســی و بەکارهێنانــی هــەژاران و قوڵکردنــەوەی قڵشــتی چینایەتــی.

)ســقراط( پزیشــکی منــدااڵن، )شــیوعیەکی( عاشــقی ئــازادی و هــەژاران و تۆپــی پــێ، بزوێنــەری 
ــووردوو، لــە گرنگتریــن  ــی ناوەڕاســت، شــالیاری تۆپــی پێــی )بەرازیــل( لــە )٨٠(کانــی ســەدەی ڕاب هێڵ
ــە  ــل( ل ــۆ )بەرازی ــا(وە ب ــە )ئیتالی ــدا ل ــی گەڕانەوەی ــە کات ــدن ل ــی ڕاگەیان ــۆ دەزگاکان ــی ب لێدوانەکان
ــە پرســیارێک  ــەوەاڵم ب ــدا، ل ــی ڕاگەیاندن ــو ژمارەیەکــی زۆری الیەنگــران و دەزگاکان ــە، لەنێ فڕۆکەخان
کــە دەڵێــت: بۆچــی خولــی یانەکانــی )ئیتالیــات( بەجێهێشــت لەکاتێکــدا زۆر ســەرکەوتوو بوویــت و 
ــت:  ــدا دەڵێ ــان؟ )ســقراط( لەوەاڵم ــی جیه ــی پێ ــی تۆپ ــن خوولەکان ــە بەهێزتری ــە ل ــەش یەکێک خوولەک

ــدەری هــەژاری دوویانــەوە. ــان هان ــر ی ــتاری دوو الیەنگ ــەڕ و کوش ــۆکاری ش ــت ببمــە ه نامەوێ

)ســقراط( لــە ٢٠١١/١٢/٤ کۆچیدوایــی کــرد، لــە وتارێکــدا ســەرۆکی )بەرازیــل( لوالداســیلفا دەڵێــت: 
ــەر  ــرد، لەب ــقراط( نەک ــۆ )س ــەنگاندنیان ب ــەوە هەڵس ــە ویژدان ــییەکان ب ــە وەرزش ــە جیهانیی ڕاگەیاندن
ــاوەری  ــی جەم ــکات الیەنگــری هــەژاران و خەم ــوو هەمان ــەوەی )مارکســی( ب ــەر ئ ــا لەب ــا ، تەنه ــچ ن هی
بــوو، ســەرۆکی )بەرازیــل( لەدرێــژەی وتارەکەیــدا دەڵێــت: دەزانیــن و دڵنییامــان هەیــە کــە )ســقراط( 
لــە گۆڕەپانــی یــاری و ئــاکاری شۆڕشــگێرانەیدا گــەورە تــر بــوو لــە یاریزانــە هاوقۆناغەکــەی خــۆی، کــە 

ــوون بــە بەرژەوەنــدی کەســی و پــارە و قازانجــەوە. ــارگاوی ب ــان ب بەشــێکی زۆری

شوباتی ٢٠٢٢

ڕەوت: کرێکارانــی ژینگەپارێــز 
دیاریکــراوی  توێژێکــی  وەک 
چینــی کرێــکار لــە کوردســتاندا 
هــەر ماوەناماوەیەک لێرەولەوێ 
لــەکار  دەســت  شــارەکاندا  لــە 
ماندەگــرن،  و  دەکێشــنەوە 
دواییانــە  ئــەم  وەک  هــەر 
و  )تەکیــە(  شــارۆچکەی  لــە 
)شــوباتی  مانگــی  لەســەرەتای 
و  )ڕانیــە(  لــە  ٢٠٢٢(یشــدا 
و  مانیانگــرت  )قــەاڵدزێ( 
کێشــایەوە؟  لــەکار  دەســتیان 
بــن  ئــاگادار  بەڕێزتــان  وەک 
و  مانگرتنەکەیــان  هــۆکاری 
بــوو؟  چــی  خواســتەکانیان 

ــا خواســتەکانیان  ــد؟ وەئای ــد ڕۆژی خایەن چەن
ســتهێنا؟ ە بەد

وەســتا مســتەفا: ســەرەتا دەســتانخۆش بــۆ ئــەم 
ــۆ بەســەرکردنەوەتان.  ــە و ســوپاس ب چاوپێکەوتن
ئــەم مانگرتنــەی کرێکارانــی ژینگەپارێــزی شــار و 
شــارۆچکەکانی ســەر بــە ســنوری ئیــدارەی ڕاپەڕیــن 
دواکەوتنــی  بەهــۆی  ڕانیــە(،  و  )قــەاڵدزێ 
کۆمپانیــای  الیــەن  لــە  بــوو  موچەکانیانــەوە 
)گارێکــس(، بــۆ زیاتــر لــە دوو مانــگ )٧٥ ڕۆژ(. 
کرێکارانــی ژینگەپارێــزی ئــەو دەڤــەرە دەســتیان لە 
کار کێشــایەوە و مانیانگــرت و داوای دەســتبەجێی 

پێدانــی موچەکانیــان کــرد.

نــە  و  کۆمپانیاکــە  نــە  کــە  هەفتەیــەک  دوای 
کرێکارانــی  بەدەمیانــەوە،  نەهاتــن  بەرپرســان 
وەک  )ســەرکەپکان(،  و  )حاجیــاوا(  و  )ڕانیــە( 
گربوونەوەیەکــی  لــە  و  مانگرتنــە  لــەو  بەشــێک 
ڕێگــەی  داخســتنی  بــە  هەڵســان  ناڕەزایەتیــدا، 
مــاوەی  بــۆ  )ڕانیــە(  شــاری  دەروازەی  ســەرەکی 
ســێ کاتژمێــر. ســەرەنجام دوای نــۆ )٩( ڕۆژ لــە 
مانگرتنەکەیــان لــە )١٥-٢-٢٠٢٢(دا کۆمپانیاکــە 

مانگــی  دوو  موچــەی  پێدانــی  بــە  بــوو  ناچــار 
دواکەوتوویــان هــی مانگــی دوانــزەی ســاڵی پــار و 

ئەمســاڵ. یەکــی  مانگــی 

کرێــکاران دووبارەشــیان کــردووە کــە ئەگــەر لــە 
ئاینــدەدا جارێکــی تــر موچەکانیــان دوا بکەوێــت 
بێدەنــگ نابــن و دێنــەوە مەیــدان. بــەم شــێوەیە 
بــە هاتنەمەیــدان و ڕیــزی یەکگرتــوو و پێداگــری 
توانیــان  ڕەواکانیــان  مافــە  لەســەر  خۆیــان 

بهێنــن. بەدەســت  خواســتەکانیان 

شــایەنی باســە شــاندێک لــە )ڕێکخــراوی کرێکارانــی 
بیناســازی(، لەوانــە خۆشــم بــۆ پشــتیوانی کردنــی 
کرێکارانــی  و  ڕانیــە  ســەردانی  مانگرتنــە  ئــەم 
مانگرتوومــان کــرد و هــەر لەوێــش لێدوانمــان دا 
ــۆ مانگرتنەکــە و  ــد ب ــان ڕاگەیان و پشــتیوانی خۆم

داوا ڕەواکانیــان.

دوا  موچەکانیــان  کــە  لــەوەی  بەجیــا  ڕەوت: 
دەکەوێــت و بەچەنــد مانگێــک موچــە وەردەگــرن 
بەشــی  موچەیــە  ئــەو  بــڕی  خــودی  ئایــە 
وە  دەکات؟  کرێــکاری  خانەوادەیەکــی  ژیانــی 
بکــەن  چــی  ژینگەپارێــز  کرێکارانــی  دەبــێ 

ــت  ــا بتوانێ ــان ت ــەوەی موچەکانی ــۆ بەرزکردن ب
وەاڵم بــە پێداویســتیەکانی ژیانــی ڕۆژانــە و 
ــان  ــان و خەرجــی داودەرم ــی مناڵەکانی خوێندن
ڕۆژانــەدا  لــەم  کــە  بــکات  و خەســتەخانەش 
هەمــوو ئەمانــە بارگرانیەکــەی قورســن بەســەر 

کرێکاریەکانــەوە. خانــەوادە  شــانی 
ئــەو  کرێکارانــی  ئێســتا  هــەر  مســتەفا:  وەســتا 
ــە  ــەرە خۆڕســکانە ل ــەو دەڤ ــەت ل ــە و بەتایب کەرت
بەرزکردنــەوەی  بــۆ  هەوڵــدان  بــۆ  جموجوڵــدان 
موچەکانیــان لــە ســێ ســەد )٣٠٠( هــەزارەوە بــۆ 
چــوار ســەد و پەنجــا )٤٥٠( هــەزار دینــار، چونکــە 
موچــەی ئێســتایان ژیانێکــی کولەمەرگیــش دابیــن 
ــەکان و هەڵســوڕان  ــاکات، وە ڕێکخــراوە کرێکاری ن
لــە پەیوەندیــدان بــۆ هاوکاری و پشــتیوانیان. ئەوە  
پێداگرییانــە  و  کرێــکاران  یەکگرتوویــی  تەنهــا 
ــەر  ــت کاریگ ــە دەتوانێ ــان ک ــە ڕەواکانی لەســەر ماف

بێــت بــۆ بەرزکردنــەوەی موچەکانیــان.

جــۆرە  هیــچ  ئایــە  بیــت  ئــاگادار  وەک  ڕەوت: 
بــۆ  هەوڵوتەقەالیــەک  یــان  بوونێــک،  ڕێکخــراو 
ــەو توێــژەی  ــو ئ ــە نێ ــە ل ــە ئارادای ــوون ل ڕێکخراوب

کرێــکاردا؟ چینــی 

جموجوڵێــک  ئێســتا  بەڵــێ  مســتەفا:  وەســتا 
بــۆ  دەکــرێ  ئامــادەکاری  و  لەئارادایــە 
ڕێکخراوبوونــی کرێکارانــی ژینگەپارێــزی هەمــوو 
شــار و شــارۆچەکانی وەک )تەکیــە، چەمچەمــاڵ، 
ســادق،  ســەید  هەڵەبجــە،  ســەنگاو،  کــەالر، 
هەڵســوڕاوانی  قــەاڵدزێ(.  و  ڕانیــە  خورمــاڵ، 
کرێــکاری بەتایبــەت لــە )ڕێکخــراوی بیناســازی( لە 
هەوڵــدان تــا کۆبوونەوەیەکــی گشــتی ئەنجامبدرێــت 
ــەو شــار  ــزی ئ ــی ژینگەپارێ ــەری کرێکاران ــە نوێن ک
لــە  تۆڕێــک  و  بــن  ئامــادە  تیــا  شــارۆچکانە  و 
ڕێکخــراو بــوون بهێننــەدی کــە هەموویــان بەیەکــەوە 

ببســتێتەوە.

ڕەوت: لە کۆتاییدا ئەگەر قسە و پەیامێکتان 
هەبێت فەرموون

ســەرکەوتنی  مانگرتنــە  ئــەم  مســتەفا:  وەســتا 
موچەیــان  دوو  کرێــکاران  و  بەدەســتهێنا 
چونکــە  ئەمــەش  وەرگــرت،  بەســەریەکەوە 
بەیەکگرتوویــی و پێداگرییــەوە هاتنــە مەیــدان. 
بەدەســتهێنانی  بــۆ  هەوڵــدان  لــە  ئێســتاش  وە 
ــان  ــەوەی موچەکانی ــە بەرزکردن خواســتی تــر لەوان
و لــەو پێناوەشــدا ئەگــەری زۆرە کــە مانبگــرن بــۆ 

موچەکانیــان. بەرزکردنــەوەی 

کرێکارانی ژینگەپارێزی دەڤەری ڕاپەڕین بە هاتنەمەیدان 
و ڕیزی یەکگرتوو خواستەکانیان بەدەستهێنا
چاوپێکەوتنی )نەوزاد بابان( لە ڕۆژنامەی )ڕەوت( 

لەگەڵ هەڵسوڕاوی کرێکاری )مستەفا محەممەد( ناسراو 
بە )وەستا مستەفا(، سکرتێری )ڕێکخراوی کرێکارانی 

بیناسازی لە کوردستان(.

حەمە لولەیاریزان سوقڕاتیس

عێــڕاق  بــااڵی  فیدڕاڵــی  دادگای  ڕەوت:  ڕۆژنامــەی 
ســەبارەت  دەرکــرد  بڕیارێکــی  )١٥-٢-٢٠٢٢(دا  لــە 
بــە نایاســای بوونــی یاســای نــەوت و گازی هەرێمــی 
کوردســتانی عێــڕاق کــە لــە ســاڵی )٢٠٠٧(دا دەرچــووە. 
لــە بڕیارەکــەی دادگادا هاتــووە کــە پشــتی بەســتووە 
بــە بڕگــە دەســتوریەکانی ژمــارە )١١٠، ١١١، ١١٥، ١٢١، 
١٣٠( لــە دەســتور عێــڕاق، ئایــە ئــەم مــادە دەســتوریانە 

پشــتیوانی لــەم بڕیــارەی دادگا دەکــەن؟

بەهجــەت ئەحمــەد: ســەرەتا ڕێــزم هەیــە بــۆ ڕۆژنامــەی 
ڕەوت بــۆ ئــەو چاوپێکەوتنــە.

ــاڵی  ــە س ــە ل ــڕاق ک ــتورەی عێ ــەو دەس ــادەی )١١٠(ی ئ م
سیاســییەکانی  الیەنــە  و  حــزب  هەمــوو  )٢٠٠٥(ەوە 
ــەش  ــە عێراقــدا لەوان ــە پڕۆســەی سیاســی ل بەشــدار ل
)یەکێتــی( و )پارتــی( لەســەری ڕێککەوتــوون و خەڵکــی 
بازرگانــی  پێــداوە،  دەنگیــان  عێــڕاق  و  کوردســتان 
ــە دەســتی  دەرەکــی و نێودەوڵەتــی ســنوردارکردۆەتەوە ل
لەڕێگــەی  بەدیاریکراویــش  وە  فیدڕاڵیــدا،  دەوڵەتــی 
ــەوە ئەنجــام دەدرێــت، وە  ــای )ســۆمۆ(ی عێڕاقی کۆمپانی
هیــچ پارێــزگا و هەرێمێــک بــۆی نییــە ســەربەخۆ لــە 
حکومەتــی فیــدڕاڵ و کۆمپانیــای )ســۆمۆ( هەڵســێت بــە 
بازاڕکــردن و فرۆشــتنی نــەوت و گاز لــە بازاڕەکانــی 

جیهانــدا.

ئەمــەش لــە هەمــوو واڵتانــی جیهانیــدا هــەر وایــە، 
دەوڵەتــی  ئێمــەوە  لــە  واڵت  نزیکتریــن  نمونــە  بــۆ 
هیــچ  کــە  عەرەبــی(ە  یەکگرتووەکانــی  )ئیمارەتــە 
ئیمارەیــەک لــەو دەوڵەتــە فیدڕاڵییــە، خــۆی ڕاســتەوخۆ 
ناتوانێــت مامەڵــە لــە بازاڕەکانــی جیهانــدا بــکات و 
گرێبەســت ئەنجــام بــدات. هــەر بۆیــە لــە کۆبوونەوەکانی 
یــەک نوێنــەر  بــە  ئــەو واڵتــە  ڕێکخــراوی )ئۆپیــک( 
بەشــدارە نــەک هــەر ئیمراتــە و نوێنەرێکــی هەبێــت. وە 
ــەکان  ــوو ئیمارات ــت هەم ــە دەردەچێ ــش ک ــەر بڕیاڕێکی ه

لــەو دەوڵەتــە فیدڕاڵیــەدا پابەنــد دەبــن پێــوەی.

ســەرۆکایەتی  کاردانــەوەی  بــەاڵم  ڕەوت:  ڕۆژنامــەی 
بەرامبــەر  هەرێــم  و حکومەتــی  پەرلەمــان  و  هەرێــم 
ئــەم بڕیــارە، هــەروەک لــە ڕاگەیاندنەکانیانــدا هاتــووە 
ڕەتکردنــەوەی ئــەم بڕیارەیــە و دەڵێــن ئەمــە بڕیارێکــی 
سیاسیـــیە و نایاساییـــیە، دەسەاڵتدارانی هەرێم دەڵێن 
مــادەی )١١٢( ئــەو مافــە دەدات بــە هەرێــم تــا مامەڵــەی 

ســەربەخۆ بــە نــەوت و گازی خۆیــەوە بــکات؟

بەهجــەت ئەحمــەد: دەســتوری عێــڕاق لــە نێــوان دوو 
کاردا جیــاوازی کــردووە، یەکێکیــان گــەڕان و پشــکنین و 
دۆزینیــەوەی نــەوت و گاز و بەرهەمهێنانیەتــی وە دووەم 
بەبازاڕکــردن و فرۆشــتنیەتی وەک کااڵیەکــی جیهانــی 

لــە بازاڕەکانــی جیهانــدا.

لــە وەاڵمــی پرســیاری یەکەمــدا باســمان لــە مــادەی 
)١١٠( کــرد ســەبارەت بــە دەســەاڵتی بازرگانــی دەرەکــی 
و نێودەوڵەتــی، بــەاڵم ســەبارەت بــە کاری گــەڕان و 
بەهەمهێنــان و بەڕێوەبردنــی کێڵگــە نەوتیــەکان بەپێــی 
مــادەی )١١٢( هاوبەشــە لــە نێــوان حکومەتــی هەرێــم و 

ــدا. ــی فیدڕاڵ حکومەت

ئــەم مادەیــەش دوو بڕگەیــە، بڕگەیەکــی بــاس لــەو 
دەرچوونــی  لــە  بــەر  کــە  دەکات  نەوتیانــە  کێڵگــە 
دەســتوری عێــڕاق بەرهەمهێنــان تیایانــدا لــە ئــارادا 
بــووە، وە بڕگــەی دووەمیــش باســی ئــەو کێڵگــە نەوتیانــە 
دەکات کــە لــە ئاینــدەدا، دوای دەرچوونــی دەســتور، لــە 
ئاکامــی گــەڕان و پشــکنین بــۆ نــەوت و گاز دەدۆزرێنــەوە 

و بەرهەمهێنــان تیایانــدا بەڕێــوە دەچێــت.

جــا لێکدانەوەکــەی حکومەتــی هەرێــم بــە پشــت بەســتن 
بــە ڕاوێــژکارە بیانیــەکان کــە بــڕە پارەیەکــی زەبەالحــی 
پێــداون، ئەوەیــە کــە ئــەم مادەیــە بــۆ ئــەو کێڵگانەیــە 
کــە بــەر لــە دەرچوونــی دەســتور لــە ئــارادا بــوون، 
نــەک ئــەو کێڵگانــەی کــە لــە ئاینــدەدا دوای دەرچوونــی 
دەســتور دەســتدەکەن بــە بەرهەمهێنــان، جــا بــە حیســابی 
خۆیــان کــە لێنێکــی یاســایی و دەســتورییان دۆزیوەتــەوە 
ــەو کێڵگانــەی دوای دەرچوونــی دەســتوری عێــڕاق  کــە ئ

دەســتیان بــەکار کــردووە مافــی حکومەتــی هەرێمــە.

بــەاڵم لێکدانــەوەی حکومەتــی هەرێــم و ئــەو ڕاوێــژکارە 
چونکــە  نییــە،  یاســایی  بەهایەکــی  هیــچ  بیانیانــە 
تەنهــا  عێــڕاق  دەســتوری  لــە   )٩٣( مــادەی  بەپێــی 
ــی  ــەوەی مادەکان ــە لێکدان ــۆی هەی )دادگای فیدڕاڵــی( ب
دەســتور بــکات، نــەوەک الیەنێکــی تــر هەڵســێت بــە 
هەرێــم  حکومەتــی  لێــرەدا  جــا  بــۆی.  لێکدانەوەیــە 
دووجــار زیانمەنــدە یەکــەم ئــەوەی کــە بــڕە پارەیەکــی 
ــش  ــەکان و دووەمی ــژکارە بیانیی ــە ڕاوێ ــەوەرەی داوە ب گ
ــە شــێوەیەکی یاســایی و  ــان ب ــەوەی کــە لێکدانەوەکەی ئ

وەرنەگرتــووە. دەســتوری 

ڕۆژنامــەی ڕەوت: کەواتــە حکومەتــی هەرێــم لــەڕووی 
یاساییـــیەوە دەبــێ چ بــکات لەبەرامبــەر ئــەم بڕیــارەی 

دادگای بــااڵدا؟

بەهجــەت ئەحمــەد: ئــەم بڕیــارە بریارێکــی قەزائیــی 
و یەکاکەرەوەیــە، بــواری هیــچ تانەێکــی تیــا نییــە 
و دەبــێ جێبەجــێ بکرێــت. مــادەی )٩٤( لــە دەســتوری 
فیدڕاڵیــەکان  بڕیــارە  دەڵــێ  عێــڕاق  هەمیشــەیی 
ــێ جێبەجــێ  ــات(ن و دەب ــە )ب ــەرەوە و پابەندان یەکاک
بکرێــن و هەمــوو دەســەاڵتەکان لــە حکومەتــی ناوەنــدی 
و حکومەتــی هەرێمــەوە دەبــێ پابەنــد )مولــزەم( بــن 

پێــوەی.

بــکات؟  چــی  هەرێــم  حکومەتــی  دەبــێ  کەواتــە 
هــەر  بــااڵی عێــڕاق( وەک  ڕاســتە )دادگای فیدڕاڵــی 
قەزائــی  دادگایەکــی  عێڕاقــی،  تــری  دامەزراوەیەکــی 
و یاســایی ســرف نییــە و الیەنێکــی سیاســی هەیــە و 

مامەڵــە لەگــەڵ دەســەاڵتە سیاســیەکانی جێبەجێکــردن و 
یاســاداناندا دەکات، هەروەهــا لەســەر پەیوەنــدی نێــوان 
هەرێــم و پارێــزگاکان لەالیــەک و حکومەتــی فیــدڕاڵ 
لەالیەکــی تــرەوە کاردەکات، بــە کورتــی لەگــەڵ کاروبار 
و مەســائیلی سیاســیدا مەمەڵــە دەکات و فشــارهێنانی 
الیەنــە  کردنــی  ڕازی  و  هەرێــم  حکومەتــی  سیاســی 
سیاســیەکانی عێڕاقــی لــەو بــوارەدا کاریگەییەکــی خــۆی 
دەبێــت، بــەاڵم بەهیــچ جۆرێــک ئەمــە چارەســەر نیــە و 
ئەگــەر تەنهــا پشــت بــەو کارتــە ببەســتێ بەڕاســتی هــەر 
ــە ئێســتاوە دۆڕاوە. چارەســەرەکە کارکردنــی یاســاییە  ل
چونکــە لەنــاو دەســتوری عێڕاقــدا، دەرچــەی یاســایی و 
ڕێگەچــارەی یاســایی هەیــە، تــازە ئــەم بڕیــارەی دادگای 
بۆیــە  بکرێــت  جێبەجــێ  دەبــێ  و  دەرچــووە  فیدڕاڵــی 
دەبــێ حکومەتــی هەرێــم خــۆی لەگــەل ئــەم بڕیــارەدا 
بگونجێنێــت و بەشــێوەیەکی یاســایی مامەڵــەی لەگەڵــدا 

ــکات. ب

دەســتوری  لەنــاو  یاســاییانە  دەرچــە  لــەو  یەکێــک 
دەڵێــت  کــە  مــادەی )١٢٣(یــە،  هەمیشــەیی عێڕاقــدا 
حکومەتــی  لــە  داوا  دەتوانــن  پارێــزگاکان  و  هەرێــم 
فیدڕاڵی بکەن کە ئەو ســەاڵحیەتانەی لە مادەی )١١٠(
دا دیاریکــراوە بســپێرێت )تەفویــض بکرێــت( پێیــان. جا 
لــەو حاڵەتــەدا کــە حکومەتــی هەرێــم ســەاڵحیەتی لــە 
حکومەتــی فیــدڕاڵ وەرگــرت بــۆی هەیــە شــان بــە شــانی 
حکومەتــی ناوەنــدی بازرگانــی دەرەکــی ئەنجامبــدات، 
بــەاڵم بــەو مەرجــەی کــە داهاتەکــەی بگەڕێتــەوە بــۆ 
حکومەتــی فیــدڕاڵ، دیــارە ئــەم ســپاردنەی ســەاڵحیاتی 
حکومەتــی فیــدڕاڵ بــە حکومەتــی هەرێــم، دەبــێ بــە 
یاســا ڕێکبخرێــت و لــە پەرلەمانــی عێڕاقــەوە فۆڕمۆڵــە 
و پەســەند بکرێــت و دەربچێــت و حکومەتــی فیدڕاڵیــش 

ــکات. ــندی ب پەس

ڕۆژنامــەی ڕەوت: کاریگــەری ئــەم بڕیــارەی دادگای بــااڵ 
بــواری  بیانیەکانــی  کۆمپانیــا  وەبەرهێنانــی  لەســەر 

نــەوت و گاز لــە کوردســتاندا چــۆن دەبینیــت؟

خــۆی  کاریگــەری  دڵنیایــی  بــە  ئەحمــەد:  بەهجــەت 
بەجــێ دەهێڵێــت، پێشــتریش حکومەتــی عێــڕاق ڕێگــری 
کــردوە لــە کۆمپانیــا گەوەرەکانــی وەک ایرکســن مۆبێــل و 
شــیفرۆن و شــێڵ و ... ناچــار بــەوەی کــردوون کــە ئــەو 
گرێبەســتانە هەڵوەشــێننەوە کــە مۆریــان کردبــوو لەگــەڵ 
حکومەتــی هەرێمــدا چونکــە لــە ناوەڕاســت و خــواری 
عێڕاقــدا گرێبەســتی بەســودتر و کێڵگــەی مســۆگەرتریان 

ــوو تــا ئــەوەی کوردســتان. هەب

دروســتکردنی  بــە  هەڵســان  کۆمپانیانــە  ئــەم  بــەاڵم 

)ســەب  دەوتــرێ  پێــی  کــە  تــر  بچــوک  کۆمپانیــای 
کۆمپانــی(، وە لــە ڕێگــەی ئــەو کۆمپانیــا بچوکانــەی ژێــر 
ســێبەری خۆیان لە کوردســتاندا وەبەرهێنانیان کردووە. 
تــازە ئــەو گرێبەســتانەی کــە کــراون بونەتــە ئەمــری 
واقــع بەســەر حکومەتــی فیدڕاڵــدا و زەحمەتــە بتوانێــت 
دادگای  بڕیارەکــەی  دوای  بــەاڵم  هەڵیانوەشــێنێتەوە، 
ڕێکبخرێنــەوە  بەجۆرێــک  ســەرلەنوێ  دەبــێ  فیدڕاڵــی 
کــە ئیدارەیەکــی هاوبەشــیان بــۆ دروســت بکرێــت لــە 
نێــوان حکومەتــی هەرێــم و حکومەتــی فیدڕاڵــدا، بــۆ 
وەبەرهێنــان و بەرهەمهێنانــی نــەوت و گاز لــە هەرێمــی 
کوردســتاندا کــە تــا ئێســتا لــە کــۆی )٥٧( کێڵگــە )٩( 

کێڵگەیــان بەرهەمــی ڕۆژانەیــان هەیــە.

تــازە ئــەم بڕیــارە کــۆی پڕۆســەی نەوتــی لــە هەرێمــی 
کوردســتاندا ڕووبــەڕووی گرفتێکــی یاســایی کردۆتــەوە 
بۆیــە لەمــەوال کاریگــەری دەبێــت لەســەر کۆمپانیــاکان و 
دەســڵمێنەوە )حــەزەر دەکــەن( کــە بێــن لــە کوردســتاندا 

ــەن. ــان بک ــەرمایەگوزاری و وەبەرهێن س

ــە  ــەک بۆت ــدراوە ن ــا ئێســتاش ئەنجام ــە ت ــەوەی ک وە ئ
کوردســتاندا  لــە  ئابــووری  پەرەســەندنی  و  بوژانــەوە 
نــاو  بردۆتــە  تــەواو  کوردســتانی  ئابــووری  بەڵکــو 
قەیرانــەوە، بــە پێچەوانــەی ســااڵنی پێــش )٢٠١٤( بــەر 
ــم  ــە دەرهێنــان و فرۆشــتنی نــەوت کــە بودجــەی هەرێ ل
لــە الیــەن حکومەتــی فیدڕڵییــەوە دابیــن دەکــرا ئابــووری 
کوردســتان گەشــانەوە و پەرەســەندنی بەخۆیــەوە بینــی.

حکومەتــی هەرێــم لــە بــواری پڕاتیکــی و جێبەجێکردنــدا 
کاری  هاتــووە  گرێبەســتەکاندا  لــە  کــە  ئــەوەی  وەک 
نەکــردووە بــۆ نمونــە ڕاپۆرتــی کۆمپانیــای دیلــۆت بــۆ 
داهــات و خەرجییەکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان 
بــۆ نیــوەی یەکەمــی ســاڵی )٢٠٢١( دەڵێــت لــە )%٤٢( 
داهاتــی حکومــەت بــووە و لــە )%٥٨( خەرجــی بــووە کە 
دراوەتــەوە بــە کۆمپانیــاکان، وە لەنــاو ئــەو ڕاپۆرتــەدا 
ئــەوە شــاردراوەتەوە کــە حکومەتــی هەرێــم چەنــد بــڕە 
قازانجــی داوەتــە ئــەو کۆمپانیایانــە کــە ئەویــش لــە 
)%١٥(یــە. واتــا ئەگــەر ئــەم ڕێژەیــە لــە داهاتەکــەی 
حکومــەت کــە لــە )%٤٢(یــە دەربکەیــن دەبینــی ئــەوەی 
لەهــەر  واتــا  )%٢٧(ە،  لــە  بەواقعــی  دەمێنێتــەوە 
)١٠٠( دۆالر )٢٧( دۆالری ســافی هاتۆتــەوە خەزێنــەی 
حکومــەت. جــا ئــەو کاتانــەی نەوتــی هەرێــم بــە )٥٠( 
دۆالر فرۆشــراوە ئــەوا تەنهــا نــۆزدە دۆالر و نیــو )١٩.٥( 

هاتۆتــە نــاو خەزێنــەی حکومەتــی هەرێمــەوە.

چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەی )ڕەوت( لەڕێگەی )نەوزاد بابان(ەوە لەگەڵ 
بەڕێز )بەهجەت ئەحمەد( خاوەن بڕوانامەی ماستەر لە بواری 

گرێبەستە نەوتییەکاندا.
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:

بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی ژن
ژنــان بوونــە نێچیــر بەدەســت تــرۆر و ســەرکەوتی خوێنــاوی بــێ پــەردە و 
هێرشــی سیاســی و ئایدیۆلــۆژی و “فەرهەنگــی” ڕێکخــراو و بــەردوام، کــە 
وجــود و جێگەوڕێگــە و ئینســانیەتەکەی و هەمــوو ئــەو دەســکەوتانەی لــە 
مــاف و ئازادیــەکان کردۆتــە ئامانــج کــە لــە مێــژوودا بەدەســتی هێنــاون، 
ئەمــەش بــەدوای داگیــرکاری ئەمریــکا بــۆ عێــڕاق لــە )٢٠٠٣( و ئــەو 
ــەوەی ئیســامی  ــە بەرزکردن ــی ل ــدا هێنان ــە دوای خۆی ــە ب ــەی ک ئاڵوگۆڕان
سیاســی و ناسیونالیســتە پیاوســاالرەکان بــۆ دەســەاڵت کــە جەنــگ و شــەڕی 

تائیفــی و قەســابخانەی تیرۆریســتانیش هــاوڕای بــووە.

لــە عێڕاقــدا، لــە ژێرخانــی کۆمەاڵیەتــی و ئایدیۆلــۆژی و فەرهەنگیــدا، 
بــە  نیــە  ئــارادا  لــە  ڕیشــەدار  و  بەربــاڵو  هەمەالیەنــە  شــتێکی  هیــچ 
ئەنــدازەی “فەرهەنگــی” پیاوســاالری و باوکایەتــی ســەرکوتگەر بەرامبــەر 
بــە ژنــان، کــە بەرجەســتە بۆتــەوە لــە بــە کــەم تێڕوانیــن و پەراوێزخســتن 
لەمــڕۆدا  ئــەم “فەرهەنگــە”  بەردەوامــی  بەردوامییــدا.  و چەوســانەوەی 
میراتــی  لەبەرئەوەیــە “فەرهەنــگ” و “پەیوەندی”یەکــی  نــەک تەنهــا 
بەجێمــاوە، بەڵکــو لەبەرئەوەیــە دووبــارە بەرهەمهێنانــەوەی بەشــێکە لــە 
ســتڕاتیژی فەرمانڕەوایــی ڕەوتەکانــی ئیســامی سیاســی و ناسیونالیســتە 
و  کۆمەڵگــە  بەســەر  زاڵبوونیــان  و  هاوپەیمانیــان،  پیاوســاالرەکانی 
چارەنوســیدا، وە بەشێکیشــە لــە پێداویســتیەکانی پاراســتنی سیســتمی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی ســەرمایەداری هاوچــەرخ لــە عێڕاقــدا. ئــەم 
قێزەوەنیـــیە بــەوە کامــڵ دەبێــت کــە چــەک و توندوتیــژی و یاســا بەکاردێت 
دژ بــە ژنــان و بەردەوامیــی دەدرێــت بــە بااڵدەســتی عەشــیرەتگەری، وە 
ــەالی  ــەن و م ــۆ دەک ــیەکانیش تیۆریســازی ب ــی و شەرعیـ ــەزراوە ئایینی دام
ــەی دژە ژن،  مزگەوتەکانیــش هەڵدەســتن بــە وتاردانــی هەســت وروژێنان
وێــڕای خەرجکردنــی میلیارەهــا دۆالر لــە ســەروەت و ســامانی واڵت بــۆی.

لەژێــر ســایەی ئــەم دۆخ و ئــەم کەشــوهەوایەدا کوشــتنی ژنــان بــەردەوام 
بــووە و ســوتێندراون و ســوکایەتیان پــێ کــراوە و ناچــار کــراون بــە 
خۆکوشــتن وەیــا ژیانکــردن بــە نائومێــدی و دڵتەنگیــەوە، هەمــوو ئەمانــەش 
لــە الیــەن پیاوانــی پیاوســاالر و مێــرد و خــزم و کەســوکار و تاوانکارانــی 
ســەربە جۆرەهــا الیــەن. ئــەم قێزەوەنیــە دژ بــە ژنــان، کــە لــە چەند ســاڵی 
ڕابــردوودا پەرەســەندنێکی ترســناک و تڕاژیدیایــی بەخۆیــەوە بینیــوە، 
ــە  ــدا ب ــە سەراســەری واڵت ــاڵو ل ــی بەرب ــە دیاردەیەک ــەدا بۆت ــەم دواییان ل
شــکڵ و شــێوەی جۆراوجــۆر، هــەم لــە ناوچەکانــی ناوەڕاســت و خــواروو و 

ڕۆژئــاوای عێــڕاق، وە هــەم لــە هەرێمــی کوردســتاندا.

لــەم ڕۆژانــەدا، لــە پرۆســەی سیاســی عێراقــدا، کێشمەکێشــێکی تونــد لــە 
ئارادایــە لــە نێــوان باڵەکانــی هێــزە دژە شۆڕشــی نــاو ڕژێمــی فەرمانــڕەوا 
لەســەر پێکهێنانــی “حکومەتــی زۆرینــە” یــان “حکومەتــی تەوافوقــی”، 
ملمانێکانیانــدا  و  هێزانــە  ئــەم  ئەجنــدای  ناواخنــی  لــە  ئــەوەی  وە 
ــەرکوتکردن و  ــان و س ــی ژن ــی دەنگ ــە خنکاندن ــیە ل ــتەیە، بریتیـ بەرجەس
پەراوێزخســتنیان و پتەوکردنــی هەمــوو ئــەو ئایدیۆلۆژیــا و یاســا و بەهــا 
و نەریتانــەی کــە ژنــان کۆیلــە دەکــەن. هێزەکانــی ئــەو ڕژێمــە ڕاپەڕینــی 
ئۆکتۆبەریــان لەباربــرد لــە ڕێگــەی خوێنڕشــتن و هەڵســان بــە هەڵمەتــی 
ــاوەری  ــی جەم ــەروەک خەبات ــەردەوام، ه ــی ب ــدن و گرتن ــەرکوت و فڕان س
ژنانــی چەوســاوە و کچانــی شۆڕشــگێر وژنانــی کرێــکار و زەحمەتکێشیشــیان 
لەباربــرد، کــە خەباتیــان دەکــرد و ڕێگەیەکــی ســەربەخۆیان گرتبووەبــەر 
بــۆ بــەرەو پێــش چــوون و وەســتانەوە بــەڕووی ســەراپای ئــەو ڕژێمــە 
ــیەی کــە چەوســانەوەیان بەســەردا دادەســەپێنێت و  سیاســی و ئایدیۆلۆژیـ
پــەرەی پێــدەدات. یەکێــک لــە خاڵــە الوازەکانــی ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر 
بەرزنەکردنــەوەی پەرچەمــی ڕزگاری تەواوەتــی ژنــان بــوو وەک یەکێــک 
لــە ئامانجــە بنەڕەتییەکانــی، پێویســتە هــەر ڕاپەڕینێکــی شۆڕشــگێڕانەی 

ــە الوازەدا. ــەم خاڵ ــت بەســەر ئ ــوو، زاڵ بێ داهات

ــەلەیەی  ــەو مەس ــەاڵم ئ ــەرکوتکران، ب ــوو س ــی ڕاپەڕی ــە و ژنان ڕاپەڕینەک
کــە پاڵــی نــا بــە ڕاپەڕینەکــە و بــە ژنانــەوە تــا بێنــە مەیدانــی خەبــات 
و ڕاپەڕیــن و ئــەو هۆکارانــەش کــە ڕاپەڕینــی هێنایــە ئــاراوە هێشــتا 
هــەر لەشــوێنی خۆیانــدا ماونەتــەوە، بەڵکــو بەرفراوانتــر و چڕتریــش 
بوونەتــەوە. پڕۆســەی ئاڵوگــۆڕی شۆڕشــگێڕانە دەبــێ لــە هەمــوو چرکەیــەک 
ــدان  ــەی تیای ــەو واقع ــان دژ ب ــگێڕانەی ژن ــی شۆڕش ــەیەکیدا خەبات و گۆش

بگرێتــە خــۆی.

و  هاوچــەرخ  ســەرەکی شۆڕشــی سۆشیالیســتی پڕۆلیتاریــای  پایەیەکــی 
ــیە لــە خەباتــی ئازادیخوازانــەی  ــە هێــزە بزوێنەرەکانــی بریتیـ یەکێــک ل
جەماوەری ژنانی چەوساوە و ژنانی کرێکار و زەحمەتکێش و شۆڕشەکەیان 
بەســەر ســەراپای بارودۆخــی کۆمەاڵیەتییانــدا وەک موڵکیەتێکــی تایبەتــی 
پیــاوان و نێچیــر بەدەســت عەشــیرەت و هێــزە دینییــەکان و نەریــت و 
هەروەهــا  بەســەریاندا.  ناوەڕاســت  ســەدەکانی  داســەپاوی  کۆتوبەنــدی 
یەکێــک لــە گرینگتریــن ئەرکــەکان و مەســەلە جەوهــەری و بنەڕەتییەکانــی 
هــەر ڕاپەڕینێکــی شۆڕشــگێڕانە و هــەر شۆڕشــێکی ڕاســتەقینە لــە عێڕاقــدا، 
هێنانــەدی ئــازادی هەمەالیەنــەی ژنانــە، وە ئەمــەش نایەتــەدی، ئەگــەر  
بزوتنــەوەی سۆشیالیســتییانەی ژنــان و ئامانجەکانــی مــۆری خــۆی لــە 

ــەدات. شــۆڕش و ئەجینــداکان ن

شــۆڕش بەســەر واقعــی جەرگبــڕی ژنانــدا لــە عێــڕاق و هێنانــەدی ئالوگــۆڕی 
ڕیشــەیی لــە بارودۆخیــدا بــەر لەهــەر شــتێک بــەوە دەســتپێدەکات کــە 
بزووتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانەی فێمێنیســتی توانــادار و بزوتنەوەیەکــی 
کرێــکاری و سۆشیالیســتی بەهێــز پایەڕێــژی بکرێــت کــە ئــازادی هــەر 

ــیەوە. ــی ئامانجەکانیـ ــە دووتوێ ــان بخات ئێســتای ژن

ــۆژی  ــە بــۆ ڕوخاندنــی پێکهاتــەی سیاســی و ئایدیۆل خەباتــی یەکگرتووان
یەکەمــی  هەنــگاوی  عێڕاقــدا  لــە  ئێســتا  ڕژێمــەی  ئــەم  و  بااڵدەســت 

یەکاکەرەوەیــە لــە ڕێگــەی ڕزگاری کۆتایــی ژنــان.

ئــەی جەمــاوەری ژنانــی چەوســاوە، ئــەی کچانــی ئازادیخــواز، ئــەی جەمــاوەری چینــی کرێــکار و 
سۆشیالیســت و ئازادیخوازەکان، با هەشــتی مارس بکەینە ڕۆژی شــۆڕش بەســەر ئەو واقیعە جەرگبڕەدا 
کــە ژنــان لــە عێڕاقــدا تیایــدا دەژیــن، بــا بیکەینــە ڕۆژی شــۆڕش بەســەر ئــەو قەســابخانەیەی کــە 

دەرحــەق بــە ژنــان ئەنجامدەدرێــت لــە هەمــوو گۆشــەیەکی ئــەم واڵتــەدا.

بــا هەشــتی مــارس بکەینــە ڕۆژی بەرزکردنــەوەی پەرچەمــی خەباتــی شۆڕشــگێڕانە بــۆ ڕزگاربــوون 
لــەم ڕژێمــە بــورژوا ئیســامی و قەومییــە قەیراناویـــیەی فەرمانــڕەوا، کــە بەربەســتێکی سەرەکیـــیە لــە 

بــەردەم هێنانــەدی ئــازادی و یەکســانی ژنانــدا.

بــا بــە یــەک ڕیــز بووەســتین و دەنگمــان بەرزکەینــەوە و بەهەمــوو ئامڕازێکیشــەوە ڕووبــەڕووی تاوانــی 
کوشــتن بووەســتینەوە کــە ڕۆژانــە دەرحــەق بــە ژنــان ئەنجــام دەدرێــت، وە دەستپێشــکەری بکەیــن لــە 
ــەر  ــتن، وە ه ــەی کوش ــڕ هەڕەش ــاوە و ژێ ــی چەوس ــە ژنان ــکار ل ــی بەرگری ــۆڕ و کۆمەڵ ــی ک دامەزراندن
شــتێکیش کــە دەبێتــە مایــەی بەهێزکردنــی بەرگریکــردن لــە خــۆی پێــی بیبەخشــین و بیگەێنینــە 

شــوێنی ئــارام.

بــا ڕیــزی خەبــات بەهێــز بکەیــن دژ بــە پیاوســاالری و هــەاڵواردن و ســوکایەتی کــردن بــە ژنــان جــا لــە 
هــەر شــکڵ و پلەیەکــدا بێــت، وە خەبــات بکەیــن لــە پێنــاو دامەزراندنــی بزوتنەوەیەکــی فێمێنیســتی 

شۆڕشــگێڕانەی جەمــاوەری بەهێــز و توانــادار.

بــا ڕیــزی خەباتــی ئازادیخوازانــەی ژنــان و ڕیــزی خەباتــی سۆشیالیســتی ژنانــی کرێــکار و زەحمەتکێش 
و کچانــی شۆڕشــگێڕ بەهێــز بکەیــن، وە خواســتەکانیان داســەپێنین بەســەر دەســەاڵتداراندا لــە 

دابینکردنــی بیمــەی بێــکاری و خانووبــەرە و تەندروســتی و خوێندنــی گشــتی بــێ بەرامبــەر.

ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی پیرۆزبایــی لــە ژنانــی عێــڕاق و ســەرجەم ژنانــی جیهــان دەکات بــە 
بۆنــەی هەشــتی مارســەوە، هەروەهــا بەبۆنــەی ئەمڕۆژەشــەوە پیرۆزبایــی لــە ژنانــی چەوســاوەی ئــەم 
واڵتــە و هەمــوو ئــەو ژنانــەش دەکات لــە عێڕاقــدا کــە هەڵگــری ناســنامەی واڵتانــی تــرن، وە بــە 
ڕاوەســتاویەک و لێبڕاویەکــی تــەواوەوە خەبــات دەکات لــە پێنــاو ڕزگاری ژنــان و هێنانــەدی ئــازادی 

و یەکســانی هەمەالیەنــە.
بژی ڕزگاری ژنان و ئازادی و یەکسانییان

بژی سۆشیالیزم
ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٣- مارسی ٢٠٢٢

ئاڕاســتەی  خــۆی  دەستخۆشــانەی  ڕەوت  ڕۆژنامــەی   
هــاوڕێ عەبــدوال ســاڵح ناســراو بــە )ماموســتا عەبــدە، 
ئــەکات بــە بۆنــەی باڵوکردنــەوەی پەرتوکــی "تەمــەن 
ــی خــۆی  ــە بیرەوەرییەکان ــەیەک ل ــە گۆش ــوون" ک و ئەزم
ــە چاپــی  ــی )٢٠٢١( ب ــە هاوین ــردووە و ل ــار ک ــا تۆم تی

گەیانــدووە.

لــە  جگــە  پەرتوکەکەیــدا،  لــە  عەبــدوااڵ  هــاوڕێ 
سیاســییەکانی  چاالکییــە  و  شەخســی  بیرەوەرییــە 
لەنــاو  کــردووە  خۆشــی  خەباتــی  باســی  پیشــوتری، 
ناوەڕاســتی  لــە  کۆمۆنیســت(دا  )ڕەوتــی  ڕێکخــراوی 
پەرتوکەیــدا  لــەم  پێشــوو.  ســەدەی  هەشــتاکانی 
ئەزموونــی خەباتــی خــۆی لەنــاو ئــەو ڕێکخــراوەدا تۆمــار 
کــردووە و گوزارشــێکی پــڕ بایەخــی لــە هەنــدی الیەنــی 
خەباتــی نهێنــی پــڕ لــە مەترســی و قورســی ئــەو کاتــی 
خــودی  و  کۆمۆنیســتی  بزوتنــەوەی  و  ڕێکخــراوە  ئــەم 
خــۆی و فامیلیەکــەی و هاوڕێکانــی نوســیوەتەوە. لــەم 
ڕاســتایەدا ئامــاژەی داوە بــەکاری سەرپەرشــتیاری خــۆی 
ــۆ چاپەمەنــی نهێنــی ڕێکخــراوی )ڕەوتــی کۆمۆنیســت(  ب

.)١٩٩١( ڕاپەڕینــی  هەتــا  لــە )١٩٨٨(وە  

هیــوای ژیانیکــی کامــەران و ســەرکەوتنی بــۆ ئەخوازیــن 
لــە خەباتــی سۆشیالیســتی ئیســتایدا لەنــاو )ڕێکخــراوی 

بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــڕاق(.
ڕۆژنامەی ڕەوت

دەستخۆشانە لە هاوڕێ 
عەبدواڵ ساڵح  بەبۆنەی 

دەرچوونی پەرتوکی 
)تەمەن و ئەزموون

جەمال کۆشش

و  بەرەنــگاری  شــەبەنگی  لەنێــو 
ســتاتوی  ماریــادا،  یاخیبونەکانــی 
سەردەشــت، گیانــی کاوە، ماڵوێرانــی 
ئیریڤــان،  خۆڕاگــری  دوعــا، 
چیــرۆک  تراژیدیتــرن  دەبـیـنـیـــنەوە. 
ــە پــڕ ئاشــوب  ــو دیرۆکــی خێزان ــۆ نێ ب
دێتــەوە،  تــرس  پــڕ  کۆمەڵــگای  و 
ڕۆدەچێتــە ناخــی پەنگخــواردووی یــەک 
بــە یەکمــان. چ کارەســاتێک ڕوویــداوە 
و دەچینە نێو کابوســی چ شکســتێکەوە.

سەردەشــت  تیــرۆری  ئەنــدازەی  بــە 
تریــان،  کوشــتارەکانی  و  کاوە  و 
دەســەاڵتدارانی کوردســتان بەرپرســی 
ئــەم تیــرۆرەن. چەوســانەوەی ژنــان، 
وەک ماریــای جوانەمــەرگ، لــە زۆرێــک 
بەڕوونــی  چاوپێکەوتنەکانیــدا  لــە 
کۆیلەیــی  دەڵێــت:  بــەرز  بەدەنگــی  و 
ژنــان پەیوەندیـــیەکی هاڕمۆنــی قوڵــی 
بــە تــەواوی بونیــادی چەوســانەوە و 

دواکەوتوویـــیەکانی ترەوە هەیە؛ لە خێزان و کار، لە پەروەردە، لە تەندروســتی، لە فەرمانگاکان، 
لــە ژیــان و شــکۆ و شوناســی ئینســان. هــەر هەوڵێــک لــە الیــەن ژنــان و پیاوانــی ئازادیخــوازەوە بــۆ 
ئــەم ئاڵوگــۆڕە، لــە الیــەن ئــەم دەســەاڵتەوە، یــا فەرامــۆش دەکرێــت، یــا بــە ســەرکوت، زیندانــی و 

تیــرۆر وەاڵمــی دەدرێتــەوە.

ــی  ــەڵ بوون ــتیان لەگ ــن کۆنەپەرس ــن و تۆختری ــتان چڕتری ــەاڵتدارانی کوردس ــە، دەس ــدە نی ــەر هێن ه
خۆیانــدا موتوربــە کــردووە و پێناســەی نەریــت و مــۆراڵ و شــەرەف و شــکۆی  نەتەوەیەکــی پێدەکــەن.

لــە تاوانــی ســوتانی شــەنیار ئەنــوەردا، چ دڕندەیەکــی وەحشیـــیە، کاتێــک کــە هاوژیــن و دایکــی 
دوو کۆرپەکــەی، بــە پەیوەنــدی هاوســەرەکەی لەگــەڵ ژنێکــی تــر دەزانێــت، لەبــری داوای لێبــوردن و 
خــۆ بــە خەتابــار زانیــن، مێردەکــەی تــا دەتوانێــت لــە شــەنیار دەدات، بەنزینــی پێــدادەکا و ئاگــری 

تێبــەردەدا پــاش ئــەوە هەڵــدێ و خۆدەشــارێتەوە.

چ تراژیدیایەکــی کۆمەاڵیەتیـــیە، خوشــک و برایــەک، بــێ ســەرپەنا و ســەرگەردانی نێــو شــەڕی 
جیابونەوەی دایک و باوک، خوشــک و برایەک پێکەوە مناڵیـــیان، هاودەمیـــیان، فرمێســک ســڕینەوە و 
دڵدانــەوەی هاوبەشــیان، ئــاگا لــە یەکبوونیــان، دەمــێ الی داپیــرە و ئــەم مــاڵ و ئــەو ماڵیــان گوزەراند 
ــتییە،  ــی و سەرپەرش ــدەدان و ئارام ــە داڵ ــە هێشــتا خــۆی پێویســتی ب ــە، ک ــەو برای ــێ، ئ ــت، بەڵ بێ
ــلە و لــە نزیکــەوە خوشــکی خــۆی خەڵتانــی خوێــن بــکات، هەرزەییـــیەکەی بــەو تاوانــە  بــە )٨( گولـ

گــەورەوە دەســت پێبــکات.

هەموومــان دەزانیــن لــە قەیرانێکــی خنکێنــەردا و لــە بازنەیەکــی داخــراودا دەســوڕێینەوە. ماریــا 
شــەپۆلی شۆڕشــی نــاوەوەی الوانــی ئەمــڕۆی کوردســتان بــوو. ماریــا نوێنــەری ژنانــی شۆڕشــگێر و 
هۆشــیار و بەدەربەســت و بەرپرســی کوردســتان بــوو. بەهــرەی لێهاتوویــی بێــژەری و گوانیبێژێکــی 
بــەدڵ و شــاعیرێکی بەتوانــا و ئاکتیڤســتێکی سۆشــیال میدیــا و هەڵســوڕاوێکی الوی جەربــەزەی 
خەباتــی ئــازادی و یەکســانی ژنــان بــوو. پــاک و بێگــەرد و ســادە و هەندێــک خۆشــباوەڕ بــوو، ماریــا 
ڕۆحــی شۆڕشــە و لــە دیــداری تیــرۆردا ڕاوەســتاوە. سەردەشــتە و لــە چاوەڕوانــی بکوژەکانیــدا بەهیــوای 

ــی. ــیە وەک ژیان مەرگێکــی تراژیدیـ

بــۆ هەمیشــە لەنێــو دڵــی بزوتنــەوەی ئازادیخوازانەمانــدا دەمێنێتــەوە. وێنــە گەشــەکانی  ماریــا 
تەحەدایەکــی نەمــرە. بەتەمەنێکــی کــەم، بــەاڵم ڕابوونێکــی گــەورەی هۆشــیاری و شوناســی ئینســانی 

ــی الودا ماریایــەک هەیــە. ــچ و کوڕێک ــەر ک ــی ه ــە دڵ ــان ل ــرە. بێگوم ــازاد و بوێ ئ

ــاوات  ــی ســەردەمی شۆڕشــن. ئ ــان و الوان ــاوەوەی ژن ــا کچــی ســەردەمەکەیەتی، ســەردەمی هاتنەن ماری
ــن،  ــت چــۆن بژی ــە دەبێ ــەوەی ک ــان( ل ــیان )تەوەقوعی ــان، چاوەڕوانیـ ــان، خــەون و خولیای و ئامانجی
دەیانەویــت خۆیــان بەدەســتی خۆیــان، بەتوانــای خۆیــان دایمەزرێنــن. ســەردەمێکە کــە بزوتنــەوەی ژنــان 

دەبێتــە ســەنتەری لێکهەڵپێکانــی تــەواوی ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی کــە دەبێــت ڕووبــدەن.

مەرگــی ماریــا لــە مێــژووی نوێــی کوردســتاندا، دەتوانێــت ســەرەتای ڕۆژ-ژمێــری )تەقویمــی( شــۆرش 
بێــت. دەمەوێــت زۆر ڕاشــکاوانە بڵێــم:

نــاوی  لەژێــر  گیانــەاڵی کۆنەپەرســتی  بــۆ قوتارکردنــی  داڕێژراوبــووە  ماریــا، پانێکــی  تیــرۆری 
شــەرەفدا. وە یەکجــار دەگمەنــە ئــەو کەســایەتیانە دووبــارە ببنــەوە. پێویســتە توانــای بەرپەچدانــەوە 
و بەرگریکردنمــان زۆر بــە هێزتــر بکەیــن. بــە خۆپیشــاندانی جەمــاوەری فــراوان، بــە مەراســیمی 
شــکۆدار، بــە دروســتکردنی پۆســتەری ماریــا، بــە ووتنــەوەی شــیعر و گۆرانیەکــەی، بــە کــۆڕو دیبــەت و 

ــن. ــان ڕاگەیەنی ــرۆری ژن ــی تی ــەوە و کۆتای ــۆ نەگەڕان ــان ب هەنگاون

تێــرۆری ماریــا پێویســتە ژنــان و الوانــی کوردســتان بــۆ نێــو خەباتی چینایەتی و بــۆ بونیادنانی ڕەوتی 
مارکسیســتی و بــۆ هەڵســانی جەمــاوەری لــەدژی دەســەاڵتداران و تــەواوی کۆنەپەرســتان بەڕێبخــات. 
تیــرۆری ماریــا ناچارمــان دەکات بیــر لــە پراتیکــی کاریگەرتــر بــۆ کۆتایــی بــە چەوســانەوەی ژنــان 

بکەینەوە.

ناوەراستی مارس٢٠٢٢
)١(- ماریا )ئیمان ســامی مەغدید(، ڕۆژى )٧(ى مارســی )٢٠٢٢( لە تەمەنی )٢٠( ســاڵیدا، لە شــارى هەولێر بەدەســتڕێژى 
ــلە کــوژرا. برایەکــی ماریــا تەمەنــی خــوار )١٨( ســاڵە و دەســتگیرکراوە بــە تۆمەتــی کوشــتنەکە، کەسوکارەکەشــی دان  گولـ

بــەوەدا دەنێــن، هەروەهــا مامــی ماریــاش تۆمەتبــارە بــەوەی کــە دەســتی لــە تاوانەکــەدا هەیــە و دەســتگیرکراوە.

شایەنی باسە لە ماوەى دوو مانگى سەرەتاى ساڵی )٢٠٢٢(دا، لە هەرێمى کوردستان )١٥( ژن کوژراون.

)١(

https://www.facebook.com/garafart
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