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پێشهكی ژماره:
سهرنجی خوێنهرانی خۆشهویست بۆ ئهو ڕائهكێشین كه تهوهری سهرهكی ئهم ژمارهیه سههبهارهت
به ڕیفراندۆمه .لهم ڕووهوه جگه له بهیانی حزب كه دهرخهری سیاسههتهی ڕهسهیهی حهزبهه لههسههر
پرس و پرۆسهی ڕیفراندۆم ،ههندێ گفتوگهۆ و وتهار ههاتهوو كهه لهه ڕاسهتهای ئههم سهیهاسههتههدا
تهوهرهكه پڕ ئهكهنهوه .ئهگهرچی ههندێ بابهت كه لهێهرهدا ههاتهووه پهێهشهتهر لهه هههنهدێ وێهگهاگهدا
باڵوكراونهتهوه بهاڵم دیدگای سۆشیالیستی به پێیویستی زانیوه دووباره دایانگگرێهتههوه بهه هههمها
ئامانجی ئهوهی كه له پهیوهند بهم سیاسهتهی حزبهوه وهاڵم به ههندێ گۆشهی پرسی ڕیهفهرانهدۆم
ئهدهنهوه.
ههر لهم ژمارهیهدا بهشی شهشهم و كۆتایی زنجیره باسی :پرۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گهۆڕا
چییا پێ دهڵێت؟ ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیۆنالیزم له بهرگی چاكسازیدا هاتووه .سهرنجی خهوێهنههرا
جارێكی تر بۆ ئهوه ڕائهكێشینهوه كه ئهم باسه له ژماره  ٧هوه دهستی پێكردووه و له ژماره  ٧دا
باسهكه تهواو ئهبێ.
بهشێكی تر لهم ژمارهیه گفتوگۆیهكهی دیهدگهایهه سههبهارهت بهه مههسههلهه و كهێهشههكهانهی ژنها لهه
كوردستا .
وهك ههر ژمارهیهك لێرهشدا ههوڵیانداوه بابهتێی فیكری دابنێین كهه چهاوخشهانهدنهێهكهه بهه كهتهێهگهی
ههژاری فهلسهفهی كارڵ ماركسدا.

جهمال موحسین
سهرنووسهر
 ٧ی ئاب ٧١٠٧
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عوسامنی حاجی مارف

سهبارهت به ڕیفراندۆم،
گفتوگۆ لهگهڵ عوسمانی حاجی مارف
دیدگای سۆشیالیستی :له مانگی نیسانی ئهمساڵدا حزب بهیاننامههیههكهی سههبهارهت بهه ڕیهفهرانهدۆم
دهركرد كه تیایدا ئاماژهی بهوە دا بوو كه ئهمه یاریهكی سیهاسهیهه و یههكهێهتهی و پهارتهی و حهزبهه
بۆرژوازیهكا به جهماوهری ئهكه و هوشداری دا به خهڵك لهمهگهارهیههوه .بههاڵم لهه بههیهانهنهامههی
حوزهیرانی ههر ئهمساڵدا ههڵوێستی حزب جۆرێكی تره و بانگهواز بۆ ڕیفراندۆم ئههكهات .ئهایها ئههو
ئالوگۆڕ و زهمینانه چین كه له ماوهی ئهم دوو مانگ و نیوهدا هاتوونه تە پێشهوه و ڕیهفهرانهدۆمهی
كردووه به مهسهلهیهكی واقعی كه ڕووئهدات تاكو ههڵوێستی حزب گۆڕانی بهسهردا بێت؟
عوسیا حاجی مارف:
ئەوەی پێویستە سهەرنهجهی بهدەیهن هەڵهوێسهتهی حهزبهیها دەربهارەی ڕیهفهرانهدۆم و سهەربەخهۆیهی
کوردستا هەما ئەو سیهاسهەت و هەڵهوێسهتەیە کە لەبەرنهامەی حهزبهدا نهوسهراوەو هەمها ئەو
تەرحەیە کەلەساڵی ٠٩٩١وە هەوڵهیها بهۆ داوەو کهارمها لەسهەر کهردووە ،ئەم مەسهەلەیە لە
چوارچێوەی کێشەو هەلومەرجێکهی سهیهاسهی کە لە کهوردسهتهانهی عهێهراقهدا هەیە مەتهرە کهراوە.
ئاشکرایە ئەو کێشەیە هەر لەسهەرەتهای دامەزرانهدنهی دەوڵەتهی عهێهران و نهاونهانهی بە وواڵتهێهکهی
عەرەبی ،پێشێلکردنی مافی هاواڵتی بونە و ئەبێت بە ناساندنی خەڵکی کوردزما بە دەرەجە دوو،
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سهبارهت به ڕیفراندۆم
وەهەر لەم چوارچێوەیەشدا سەرکوتکردنی خەڵکی کوردزما و دا نەنا بە مهافەکهانهیهانهدا مهانهای
هێشتنەوەی ئەم کێشەیە و بەردەوامیەتی .لە هەما کاتدا بۆرجواناسیهۆنهالهیهسهتهی کهورد بەئهاقهاری
بەرژەوەندیە سیاسیەکانی خۆی هەمیشە توانیویەتی ئەم مەسەلەیە بەکار بهێنێ و سات و سهەوداو
مامەڵەی پێ بکات.
وە ئەوەی ئەم تەرحە لە ساڵی ٠٩٩١دا بوو بەبەشێک لە سیاسەت و هەڵسوڕانی جدی ڕێکهرهراوی
کوردستانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێران ،ئەوە بوو کە لە دوای شەڕی کەنهداو ،کهوردسهتها
بوو بە ئۆردوگایەک و لەچارەنوسێکی هەڵواسراودا ڕاگهیهڕا .هەرچەنهدە لە مهاوەی ئەم ٧٧سهاڵەدا
چەندین ئاڵوگۆڕ لەهەلومەرجی سیاسی کورستا و ناوچەکەدا بەدیهات ،وەک داگهیهرکهاری عهێهران
لەالیە ئەمریکا ،ڕوخاندنی حکومەتی بەعس ،هاتنە کایەی شەڕی تائیفی و قەومی ،تهونهد بهونەوەی
زیاتری گێژاو و ناجێگیری سیاسی ،بەهێهز بهونهی پهێهگە و دەسهەاڵتهی حهیهزبەکهانهی کهوردایەتهی و
بوژانەوەی ئابوری کوردوستا  ،داوتر بەدوایدا شۆڕشەکانی تونس و میهسهر و کهارکهردی لەسهەر
ناوچەکە و تێکچونی باری سوریا تا دەگاتە هێرشەکانهی داعهو و بهوونهی نهاوچەکە بە مەیهدانهی
شەڕی جەمسەرە جیهانیەکا لە وێنەی نێوا ڕوسیا و ئەمریکا و هاوپەییانەکانیا  ،کێهشهیەکهێهشهی
نێوا واڵتانی ناوچەکە و کارکردی لەسەر هەلومەرجی سهیهاسهی عهیهران و نهاوچەکە و گهۆڕیهنهی
هاوسەنگی هێزەکا  ،بەهەموو ئەم دیهاردە و ئهاڵهوگهۆرانەوە ئەوە ڕاسهتە کە زوڵهیهی نەتەوەیهی
نەماوە ،بەاڵم مەسەلەی چارەنوسی کوردستا و کێشەی نەتەوایەتی کورد لە شوێهنهی خهۆیهدایە و
بهێ چههارە مهایەوە ،کەبەردەوام وەرەقەیەک و گەمەیەکهی سهیههاسهی بههووە بەدەسههت حهیههزبەکهانههی
کوردستانەوە .توانیویانە کرێکارا و خەڵکی زەحیەتکێو لە چاوەڕوانیدا ڕابهگهر بە ههێهژمهونهی و
زاڵکردنی بیری نەتەوە پەرستی و بۆتە هۆکارێک بۆ دانی پەردەیەکی ڕە بەسهەر کهێهشهیەکهێهشهی
چینایەتیدا .بەمانایەک چارەنوسی کوردستا و کێشەی نەتەوایەتهی بەهەردەردەسهەری و بەاڵیەک
کە بەسەر دانیشتوانی کوردستا دا هاتوەو دێت ،پێویستە بە ئاکامێکی عەمەلی و کۆتایی و ئەرێنهی
بگات .لەگەڵ ئەوەی لە تەواوی ئاڵوگۆڕە سیاسیەکاندا فرسەتی ئەوە هاتهوە ئەم کهێهشهەیە یەکهایهی
بکرێتەوە ،بەاڵم حیزبەکانی کوردایەتی لەسەربنەمای بەرژەوەندیەکانهی خهۆیها سهات و سهەودا و
مامەڵەیا بەم کێشەیەوە کردوە و بەرژەوەنهدیەکهانهی خهۆیها هەمهیهشهە لە پهێهو بەرژەوەنهدی و
خواست و ئامانجەکانی خەڵکی کوردستا و خواستی سەربەخۆیی کوردستانەوە بووە.
واقعیەتێک لە ئێستا دا بەدوای کۆتایی شەڕی موسڵ دێتە ئهاراوە و پهێهشهگهیهنهی ئەوە دەکهرێهت کە
کێشیەکێو و شەڕی وواڵتانی زلهێزی دنیا و ناوچەکە هەلهومەرجهێهکهی نهالەبهارتهر و ئهاڵهۆزكهاوتهر
بەدوای خۆیدا بهێنهێهت ،دابە بهونهی عهێهران بە سهێ نهاوچەی تەواو لهێهکهتهرازاو ،بەردەوامهی لە
ناجێگیری سیاسیدا ،هەروەها پەیوەندیە ئابوری و بازرگانیەکانی حکومەتی هەرێم لە پەیهوەنهد بە
جیهانی دەرەوەی خۆی لە ئاستێکی بااڵدا مەترە بووە ،بۆ ئەمە بۆرجهوا نهاسهێهۆنهالسهتهی کهورد
پێویستی بەوەیە چوارچێوەیەکی سیاسی گونجاوتر ڕێکگرات تا لە چوارچێوەی پەیوەندی پهێهشهوی
لەگەڵ حکومەتی عێراقدا ئاڵوگۆڕ بە دەستگهێنێت .هەرلەم بارودۆخەوەیە بۆ زیاتر بەهێز کردنی هێز
و پێگەی خهۆی و پهاراسهتهنهی بەرژەوەنهدیەکهانهی بەدوای دابهیهنهکهردنهی سهەربەخهۆیهی ئهابهوری و
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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گفتوگۆ لهگهڵ عوسمانی حاجی مارف
داراییەوەیە ،بەمانای دابڕینی ئەو ڕێکهکەوتهن و بهڕیهارانەی کە پهێهشهتهرلەگەڵ حهکهومەتهی عهێهراقهدا
بوویەتی .هەر لێرەوەیە بۆرجوا ناسێونالستی کورد باس لە سهەربەخهۆیهی و ڕیهفهرانهدۆم دەکهات.
پێویستی بە دابینکردنی شێوازێکی تر هەیە لە حوكیڕانی ،بۆ ئەمە دەتهوانهیهن لە لهێهکهدانەوەمهانهدا
دوو ئەنجامگیری لێ دەربهێنین یەکەم  :تەواوی ئەو ڕێککەوتن و بڕیارانەی پێشتر لەگەڵ حکومەتهی
عێراقدا بویانە هەڵگوەشێتەوە بە ڕێککەوتن و بهڕیهاری تهازە پەیهوەنهدی بهگهر تها دەسهتهکەوت و
ئییتیازاتی زیاتر بسەپێنن .دووەم :لە ڕێگای سەقامگیربهو وسهەربەخهۆیهی دەسهەاڵتهی بهۆرجهوازی
کورد مەسەلەی سەربەخۆیی کوردستها و دامەزرانهدنهی دەوڵەت دەکهاتە فشهارێهکهی جهیهههانهی و
نههاوچەیههی تهها ئههاسههتههی ئههیههیههکههانههی جههێههگەجههێ بههونههی .هەر لەم ڕوانههگەیەوەیە کە ئههێههیە دەڵههێههیههن
بۆرجواناسیۆنالیستی کورد پێویستی بە ئاڵوگۆڕێکە لە چۆنیەتی دەسەاڵتی سیاسی لەسهەر بهنەمهای
ئەو ئاڵوگۆڕە ئابوری و سیاسیانەی لەناوچەکەدا بەڕێهوەیە ،هەوڵ دەدات فهرسهەتهی سهەربەخهۆیهی
ئابوریەکەی بە شیوازێکی تر بسەپێنێ و خۆی لەگهرفهت و کهێهشهەکهانهی لەگەڵ حهکهومەتهی عهێهران
رزگارکات .بۆیە دەتوانم بڵێم دەربارەی ڕیفراندۆم جدین و کاری لەسەر دەکە  ،ئەمە ئهیهیهکهانهی
ئەوە دەڕەخسێنێت کە چارەنوسی کوردستا و کێشەی نەتەوەیی لە کوردستاندا بەالیەکهدا بهرهات.
هەر بەو مانایەی لەو دووخاڵەی باسم کرد و لە بەیانی پێشتری حزبهانهیهانهدا کە پهێهداگهری لەسهەر
ئەوە دەکەین کە یاری بە چارەنوسی خەڵکی کوردستا نەکە  ،ئەوەیە پێشهتهر بهارزانهی و پهارتهی،
یەکەم؛ وەک بانگەوازێک زیاتر بۆ هەڕەشهە و فشهارلە بەرامهگەر حهکهومەتهی عهێهراقهدا بهاسهیها لە
ڕیفراندۆم دەکرد .دووەم؛ باسکرد لە ڕیفراندۆمێک بهوو کە دیهاریها نەکهردبهوو کەی دەیهکە و
بۆچی دەیکە و چۆ دەیکە و بەکاری دەهێنهن .بە ئهاشهکهرا سهەرکهردەکهانهی پهارتهی و یەکهێهتهی
دەیانووت ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆیی کوردستا نییە ،بەاڵم دواتر وەک دییا بارزانی بەهەر ئەماو
ئەگەرێكیو بێت ڕایگەیاند کە ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆیی کوردستانە و کهاتەکەشهی دیهاری کهردوە،
بۆیە لە وەاڵمی پرسیارەکەی ئێوەدا پێویستە ئەوە بڵێم کە لەهەردوو بەیانی حزبدا یەک نهاوەرۆکهی
سیاسی و یەک ئاراستەی سیاسی دهردهبڕێت .جیاوازییا نهیهیە تها بهاس لە ئهاڵهوگهۆڕی زەمهیهنەی
سیاسی لە دوو مانگی ڕابردودا بکەین ،بەڵکو ناوەڕۆکی هەردوو بەیهانەکە پهێهداگهریهی لەسهەر ئەوە
دەکات ڕیفراندۆم جدیتر عەمەلی بکرێتەوە ،لەهەما کاتدا ئسوڵهی پهیهادەکهردنهی ڕیهفهرانهدۆمهیها لە
هەردوو بەیهانەکەدا ڕۆشهن کهردۆتەوە .بهۆیە جهیهاوازیەک نهیهیە لە نهێهوا هەڵهوێسهتهی سهیهاسهی
بەیاننامەی یەکەم و دوەمهی حهیهزبهدا ،بەڵهکهو بەیهانهی دوەم پهێهداگهری لەسهەر ئەوەدەکهات کهاتهێ
حیزبەکانی کوردایەتی دێنە پای ڕیفراندۆم و ڕۆژی بهۆ دیهاری دەکە مهانهای ئەوەیە دەیهانەوێهت
ڕیهفهرانههدۆم بەڕێههوە بههچهێههت .بەیهانههی دوەمههی ئههێهیە جەخههت کههردنە لەسههەر چههۆنهیەتههی چههونە پههای
ڕیفراندۆمێکی ئازاد و تەبلیغە بۆ دەنگدا بە سەربەخۆیی کوردستا و دیاری کردنی چۆنیەتی ئەو
دەوڵەتە لەسەر بنەمای هاوواڵتی بو  .لەهەما کهاتهدا پهێهداگهری و فشهارههێهنهانە بهۆ ڕێهزگهرتهن لە
ئەنجامی دەەنگدانی خەڵک و جێگەجێ کردنی ئەنجامەکەی.
دیدگای سۆشیالیستی :ئایا ئەم هەڵوێستە و بەیانی حیزب لە ئێستهادا لەبەرامهگەر سهیهاسهەتهێهک کە
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پارتی بۆ ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی لە کهوردسهتها دا ڕەواجهی پهێهدەدا وەک خهۆشهتها پهێهشهتهر
ئاماژەتا پێکرد ئەحزابی دەسەاڵتدار لە کوردستا بەتایهگەتهی پهارتهی بەگهوێهرەی ئهاڵهوگهۆڕێهک کە
بەڕێوەیە هەوڵدەدات بەرژەوەندی یەکانی خۆی بیگونجێنێت و مەسەلەی ڕیفراندۆم و سەربەخهۆیهی
تەنها لە پەیوەند بە بەرژەوەندیەکانی دەسەاڵتی بۆرجوا ناسیۆنالستهی کهوردو پهارتهی و بهنەمهاڵەی
بەرزانیەوە مەترە دەکات ،ناکاتە پاشکۆبوونی حیزب بە سیاسەت و بەرژەوەندیەکانی پارتیەوە؟
عوسیانی حاجی مارف:
ئێیە هیچ گومانێکیا لەوە نییە نەک تەنها پارتی بەڵکو هەموو ئەحزابی بۆرجوازی دنیا لە پەیهوەنهد
بە پاراسهتهنهی سهەرمهایەداری و دەسهەاڵتهی بهۆرجهوازی و چەوسهانهدنەوەی کهریهکهارا هەنهگهاوە
سیاسیەکانی دەباتە پێشەوە .ئێستا سیاسەتەکانی پارتی و بارزانهی لەپەیهوەنهد بە ڕیهفهرانهدۆم و
سەربەخۆیی کوردستانەوە هەر بەو ئامانجە و بەو جۆرە مامەڵەدەکات کە چەند پێگە و مەوقعیەتهی
سیاسی خۆی دەباتە سەرەوە .بەاڵم ئەوەی لە بەیانەکە و سیهاسهەتهی ئهێهیەدا مەبەسهتە ئەوەیە کە
کێشەیەک لە ئارادایە چەندیهن سهاڵە خەڵهکهی کهوردسهتهانهی تهێهوە گهاوە و سهەرقهاڵهیها کهردووە،
حیزبەکانی کوردایەتی لەسەروهەمویانەوە پارتی ئەم مەسهەلەیە لەسهەرەتهای دروسهت بهونهیهانەوە
بەکاری دێنن و نانی لێ دەخۆ  .ئەوە ڕاسهتە کە چەوسهانهدنەوەی نەتەوایەتهی بەدوای دەسهەاڵتهی
بۆرجواناسیۆنالیستی کورد لە کوردستانی عێراقدا نەماوە ،بەاڵم مەسەلەی نەتەوایەتی بە ناجێگیهری
سیاسی و ڕاگرتنی کوردستا بە حکومەتی فیدڕاڵی لەپاڵ دەوڵەتێکی عێراقی نهاسهراو بە دەوڵەتهی
عەرهبی ،دیارنەبونی چارەنوسی کوردستها و دانەمەزرانهدنهی دەوڵەت و هەلهومەرجهی نهالەبهاری
سیاسی لە عێران و شەڕی قەومی هەمیشە پانتایی کێشەی نەتەوایەتی کوردی ڕاگرتووە .هەروەهها
ئەحزابی بورجواناسیۆنالیستی کورد وەک ئایدیۆلۆجیا و وەهم وخهورافەی نەتەوایەتهی لەبەرامهگەر
ژیا وگوزەرانی کرێکارا و زەحیەتکێشدا بەکاریا هێناوە.
زۆر پێویستە لێرەدا ئەوە بڵێم کە جیابونەوەی کوردستا و سەربەخۆیهی و دامەزرانهدنهی دەوڵەت
بەڕێگای نەخشەو سیاسەتی حیزبەکانی بۆرجواناسیۆنالهیهسهتهی کهورد بەههیهچ جهۆرێهک وەاڵم بە
هەژاری وبرسیەتی ،ژیا و گوزەرانی خەڵک ناداتەوە ،هەروەها بەمانای هیچ جۆرە خۆشگوزەرانهی
وئاسودەییەک نییە بۆ کرێکارا و زەحیەتکێشا  ،بەڵکو سەربەخۆیهی کهوردسهتها و دامەزرانهدنهی
دەوڵەت لەسایەی دەسەاڵتی حیزبەکانی کهوردایەتهی دا تەنههها وەاڵم و دەربهازبهونە لە کهێهشهەیەک
کەچەندین ساڵە کهابهوسهێهکە و مهایەی دەردەسهەری و بەاڵیە بەسهەر خەڵهکهی کهوردسهانەوە .لەم
ڕوانگەیەوە هەڵوێست و سیاسەتی ئێیە بەو مانایەی کە فرسەتێکە لە ڕێگای ڕیفراندۆمێکەوە ئێسهتها
هاتۆتە ناو شانۆی سیاسی کوردستانەوە جا هەر الیەنێک مەترحهی کهردبهێهت ،داوادەکەیهن خەڵهکهی
کوردستا بڕۆ دەنگ بدە بە جیابوونەوە .هەڵگەتە پرۆسەی بەجێ گەیاندنی ئەم ڕیهفهرانهدۆمە و
هەر ڕیفراندۆمێکی تریو بێ کێشە و بێ دەردی سەری نییە .لە ڕەوتی چوونە پێشەوەیدا پێهویسهتە
ئاگاداری ئەوەبین کە ڕیفراندۆمێکی گونجاو بە دابینکردنی هاتنە مەیدا و دەورو دەخالەتهی خەڵهک
و چاودێری خەڵک و بێ کێشە و کارەسات بەڕێوە بهچهێهت .هەر الدانهێهک بەمهانهای پهێهشهێهلهکهردنهی
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

٠

گفتوگۆ لهگهڵ عوسمانی حاجی مارف
ئیرادەی خەڵک و یاری کرد بەچارەنوسی خەڵک مەحکومە و دەبێت بەری پێ بگهیهرێهت و پهوچەڵ
بکرێتەوە ،ئهم ڕێگهچارهیە دهرهێنانی ئهو بیانوهیه له دهستی بۆرجوانهاسهیهۆنهالهیهزمهی کهورد كهه
چهند ساڵه لهسهری ئهژین.
دیدگای سۆشیالیستی :باشە هاوڕێ عوسیا ئێوە پێتا وایە کە مەسهعهود بهارزانهی ئەچهێهتە پهای
جێگەجێ کردنی سهەربەخهۆیهی کهوردسهتها لەکهاتهێهکهدا ئەوە دەبهیهنهیهن کە لهێهدوانەکهانهی بهارزانهی
لەوبارەیەوە بەپێی ڕۆژ دەگۆڕێت هەتا ئەوەبوو لەسەرەتادا وتیا ڕیفراندۆم دەکەین بەاڵم شهەرت
نیە جێگەجێیکەین ،ئێستا دەڵێن لە ڕێگای دانوسا لەگەڵ حهکهومەتهی عهێهراقهدا ئەو کهارەدەکەیهن
یاخود دەڵێن کارێک ناکەین دەوڵەتانی دراوسێ نیگەرا بکەین ،هەنهدێ جهاریهو دەڵهێهن ئهێهیە ئەم
کارەدەکەین هەرچی دەبێت بابگێت ،بۆیە لەم بارەیەوە ئەو سهەرنهو و ڕەخهنەیەی لەسهەر پهارتهی
هەیە گوایە جێی متیانە نییە کە جێگەجێی بکات و ڕێزی دەنگدەرا بگرێ لەم بارەیەوە دەڵێن چی؟
عوسیانی حاجی مارف:
لە ڕاستی دا بۆ خۆم متیانەم بە هیچ سەرکردە و حزبێکی بۆرجوازی نیهیە لە پەیهوەنهد بەوەاڵم بە
کێشە و ژیانی کرێکارا و زەحیەتکێشا و گوزەرانی خەڵکەوە ،وە ئەم بهێهیهتهیهانەیهیەم لەبەرامهگەر
حیزبەکانی کوردایەتیدا زۆر زیاترە .ئەوە ئاشکرایە کەالیەنی الوازی ئەم ڕیفراندۆمە لەوەدایە کە
لەالیە حزبەکانی دەسەاڵتدارەوە مەترە کراوە ،چونکە بەڕاستی ئەزمهونهی ٧٧سهاڵەی دەسهەاڵتهی
ئەم حزبانە هەر تااڵ و بڕۆ و گەندەڵی و گیرفا پڕکرد بووە و ههیهچ کهات بهیهریها لە ژیها و
گوزەرا و ئایندەی کوردستا نەکردۆتەوە ،ئێستا نەک هیچ ئاڵوگۆرێک لە ئهاراسهتە و چەپەڵهی
نەخشە و سیاسەتەکانیاندا نەبووە ،بەڵهکهو چهاوبهرسهیهتهرو مەتهرسهیهدارتهر  .بەاڵم وەک لە بەشهی
پرسیاری یەکەمدا ئاماژەم پێدا ئاڵوگۆرێکی سیاسی بە دوای کۆتایی شەڕی مهوسهڵ لەئهارادایە ،کە
حزبەکانی کوردایەتی پێویستیا بە ئارایشێکی تازە لە دەسەاڵتی سیاسی هەیە ،هەر بەو مهانهایە
هاتونەتە پای ڕیفراندۆم و ئامادە کاری لەسهەر بهکە  .سهیهاسهەتهێهک کە ئهێهسهتها بەرامهگەر ئەم
ڕیفراندۆمە ئێیە مەبەستیانە لەسەر بنەمای متیانەو هیچ ڕێککەوتنهێهک نهیە لەگەڵ ههیهچ الیەنهێهکهدا،
لەسەر ئەو بنەمایە نییە کە بارزانی و پارتی یا یەکێتی ئاکامەکەی جێگەجێ دەکات یا نهایهکهات .لەم
بهارەیەوە خههافههم هەیە لەگەڵ ئەو الیە وکەسههانەی لەکههوردسههتههانههدا بەو شههێههوەیە بەشههداری لە
ڕیفراندۆمدا لێکدەدەنەوە کە ئایا بارزانی ئاکامی دەنگەکانهی ڕیهفهرانهدۆم جهێهگەجهێ دەکهات یها نها،
هەڵگەتە دەبێت پێداگری لەسەر ئەوەبکەین کە ئاکامی دەنگەکا دەبێت جێگەجێهگهکهرێهت ،ئەمە کهاری
خەڵک و ئێیەیە دەبێت شەڕی لەسەر بکەین .بەاڵم ئهێهسهتها ئەمە نهابهێهتە مەرجهی بەشهداربهو یها
بەشدار نەبو لە ڕیفراندۆمدا ،بەو مانایە سیهاسهەتهی ئهێهیە بهۆ داواکهرد لە بەشهداربهونهی خەڵهک
لەوەوە سەرچاوەی نەگرتووە کە بارزانی ئاکامەکەی جێگەجێی ئەکات یا نا ،بەڵهکهو ئەوە دەوری
ئێیەیە چۆ کاری لەسەر دەکەین .وە خودی ڕیفراندۆم کە تەرحی ئهێهیەبهووە ،ئهێهسهتها لە الیە
پارتیەوە مەترە کراوە و کاتەکەشهی دیهاری کهراوە ،واتە خهودی ئەم تەرحە نهاکهرێهت حهزب و
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الیەنەکا لە کوردستا وەک تەماشاکەرێک هەڵوێستی لهێهوەربهگهر و مەحهکهومهی بهکە  ،چهونهکە
مەسەلەکە پارتی نیە ،مەسەلەکە ڕیفراندۆمە کە دەبێت ئهێهیە وەک الیەنهی بەرپهرس و خهاوەنهی
مەسەلەکە بچینە پێشەوە و کاری لەسهەر بهکەیهن .وەک فهرسهەتهێهک دەوربهگهیهنهیهن لەبهردنە پهێهشهی
تەرحەکانی خۆما  .لەهەما کاتدا وەک الیەنهی بەرپهرس هەوڵهگهدەیهن کهار لەسهەر بەڕێهوەچهونهی
ڕیفراندۆمیکی سالم و ئازاد بکەین ،کار لە سەر جێگەجێ کردنی ئەنجامی دەنگەکا و سەربەخۆیی
کوردستا بکەین ،ڕیسوای سیاسەتی ئەو الیەنانە بکەین کە دەیانەوێت بەربە ڕیفهرانهدۆم بهگهر یها
یاری پێ دەکە  ،ڕیسوای الیەنە عهێهراقهیە قەومهی و تهائهفهیەکها بهکەیهن کە دەیهانەوێهت بە نهاوی
یەکپارچەیی عێراقەوە ڕیفراندۆم و مافی خەڵکی کوردستا بۆ جیابونەوە قەبوڵ نەکە .
دیدگای سۆشیالیستی :باشه هاوڕێ عوسیا حزب چهند مهرجێكی دانهاوه تهاكهو ڕیهفهرانهدۆمهێهكهی
ئازادانه بەڕێوە بگرێت ،گهر ئهو مهرجانهه یهانهی زۆریهنههیها نههههاتهنهه دی ئهایها ئههو ڕیهفهرانهدۆمهه
موعتهبهره؟ بهتایگهتی ههمووا ئهحزابی بۆرژوازی كورد و له سەروهەمویانەوە پهارتهی ئههنهاسهن
كه ئهندازیاری ساختهكارین و سهپاندنی خۆیانە بهسهر دهنگی خهڵكدا.
عوسیانی حاجی مارف:
هەڵگەتە هیچ گوما لەسەر ئەوە نییە کە حزبەکانی کوردایەتی مامۆستا و داهێنەری سهاخهتەکهاریهن،
بە تایگەتی لە هەر توندپێچی و کێشەو قەیرانێکدا کە دەرگیریا ئەبێت .هەروەک پێشتر ئامهاژەم پهێ
کردووە بۆ ئەم ڕیفراندۆمە پێیا وانەبێ کەبەو جۆرەی ئێیە دەمانەوێت لەسەدا سهەد جهێهگەجهێ
بکرێت و ئەوەی لە بیرکردنەوەو ئایدیهای ئهێهیەدایە بەرێهوە دەچهیهت ،ئەوا بەرژوەنهدی سهیهاسهی
خۆیا هەیە و هەموو هەوڵێک ئەدە بەو شێوەیەی بهۆیها دەگهونهجهێ کهاری لەسهەر بهکە  .هەر
ئێستها الیەنەکها لە پهارتهی و یەکهێهتهی و گهۆڕا و ئهیهسهامهیەکها هەر یەکەیها لە ئهاراسهتەی
بەرژەوەندی هێز و نفوزیانەوە مامەڵەی ئەم ڕیفراندۆمە دەکە نەک بهۆ چهارەنهوسهی کهوردسهتها .
بەاڵم ئێستا مەسەلەی ڕیفراندۆم مەترەحە ،جا ئێیە مەترەحی کەین یا هەر الیەنێک مەترەحی بهکهات
هەموو ئەو کێشانە لەپرسیارەکانی ئێوەدا هەیە و هەمو ئەو نهیهگەرانهیهانەی کە ئهێهسهتها بهۆتە ههۆی
بەرپەرچدانەوە و ڕەتکردنەوەی ڕیفراندۆم لەالیە کەسانێکەوە واقعین ،ئەتوانم بڵیهم نهیهگەرانهیەکها
جێگای خۆی هەیە لە هەر کاتێکدا ڕیفراندۆم مەترە کرابێت یا هەر الیەنێک تەرحی ڕیهفهرانهدۆمهی
کردبێت ،هەڵگەتە ئەو نیگەرانیانە لەبەرامگەر پارتیدا زیاترە.
ئەوەی پێو هەمو شتێک پێویستە ڕەچاوی بکەین ڕیفراندۆم هەر الیەنێک تەرحهی بهکهات مهافهێهکهی
ڕەوای خەڵکە بۆ بەشداری و دەخالەتی ڕاستەوخۆ بۆ دەنگدا لەسەر دیهاری کهردنهی چهارەنهوسهی
کوردستا  .واتە با پرسیارەکە بە شهێهوەیەکهی تهر بهکەیهن ،بهارزانهی و پهارتهی ڕیهفهرانهدۆمهیها بهۆ
سههەربەخههۆیههی مەتههرە کههردووە ،بە هەمههوو دەورو بەرژوەنههدیەکههانههی پههارتههی و کەمههوکههوڕی و
نیگەرانیەکانیانەوە پێویستە ئێیە چی بکەین؟ ئایا وەستانەوە لەبەرامگەر ڕیهفهرانهدۆمهدا ،ئەمهانهرهاتە
بەرەی دژی پارتی و دەچینە پاڵ خەڵک؟ یا بە پێچەوانەوە بەشهداری لە پهرۆسهەی ڕیهفهرانهدۆم و
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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گفتوگۆ لهگهڵ عوسمانی حاجی مارف
کارکرد لەسەری و هەوڵهدا بهۆ جهێ خسهتهنهی الیەنهی زۆری ئەو مەرد و ئهایهدیهااڵنەی ئهێهیە
دەمانەوێت ،ئایا دەمانکاتە پاشکۆی پارتی و لەبەرامگەر خەڵکدا ڕاما دەگهرێهت؟ بهۆیە وەاڵمهدانەوە
تەنها بە بەڵێ یا نەخێر ڕۆشن نابێت .بە بۆچونی من ڕێهگهای دروسهت لە ئهێهسهتهادا کهارکهرد و
هەوڵدا و دەخالەتە لە ناو پرۆسەی ڕیفهرانهۆمهدا وەک خهاوەنهی ئەم مەسهەلەیە بهۆ دەرکهێهشهانهی
کوردستا لە ناجێگیری سیاسی و یەکایی کردنەوەی کێشەی نەتەوایەتی .هەرکات لەو پرۆسهەیەدا
مامەڵە بەڕیفراندۆم لەڕێگەی واقعی خۆی الیدا و دەور و جێگاوڕێگای خەڵک وەالخراو مەرجەکانهی
ڕیفراندۆمێکی ئازاد ژێر پێ خرا ،بەڵگە نەویستە کەدەبهێهت ڕیسهواو مەحهکهوم بهکهرێهت .بەاڵم کهارو
دەوری ئێیە ئەوەیە بچینە ناو پرۆسەکەوە و بەر بە گرفتەکانی بگرین و هەوڵهگهدەیهن لە فەازیەکهی
سالم و ئازاد و بێ فشار ڕیفراندۆم بەڕێوە بگرێت .داوتریو ڕێگە نەدەین بێ ئعتهگهاری بە ئهاکهامهی
دەنگی خەڵک بکرێت .بەکورتی ئێستا لەسەر پێشداوەری ئەوەی ئەوا ئەندازیاری سهاخهتەکهاریهن و
مەرجەکا جێگەجێ ئەکە یا نایکە هەڵویست نەگرین .دوپاتی دەکەمەوە ئەو جهۆرە هەڵهویسهتە
بۆ کەسا و الیەنێکە کە خهۆیها لەدەرەوەی ئەو مەسهەلەیە دەبهیهنهن و دەخهالەتهگەر نهیهن ،وەک
تەماشەکەرێک یا چاودێرێکی سیاسی لەمەسەلەکا دەڕوانن و تەنها پارتی بە خهاوەنهی مەسهەلەک
دەزانن و لەڕوانگەی کێشەو شەڕی لەبەرامگەر پارتیدا هەڵویست دەگر  ،لەسەر ئەو بنەمایە و ئەو
چاوەڕوانیانەی پێشگینی دەکە کە پارتی چی دەکهات هەڵهویسهتهی سهیهاسهی بەیها دەکە  .ئەوەی
دەبێت خۆیا چی بکە قسەیەکیا نییە ،هەر ئەوەندە دەسەاڵتیا هەیە و دەستیها دەڕوات کە
هەر لەئێستاوە بەخەڵک بڵین بەشداری لەم ڕیفراندۆمەدا مەکە  .ئێیە بەو مانهایە بهاس لەبەشهداری
ئەکەین کە هەوڵ ئەدەین بە قازانجی دەورو دەخالەت و ههاتهنە مەیهدانهی خەڵهک بهرواتە پهێهشهەوە.
لەهەما کاتدا خواست و ناڕەزایەتی و شەڕی خەڵک لەبەرامهگەر پهارتهی و دەسهەاڵتهی حهزبەکهانهی
کوردایەتیدا بۆ یەک سات ڕاناگیرێت.
دیدگای سۆشیالیستی :بۆچونێک هەیە دەڵێت لەبەر ئەوەی هەلهومەرجهی سهیهاسهی و کهۆمەاڵیەتهی
عێران و کوردستا ئاڵهوگهۆڕی جهدی بەسهەردا ههاتهووە ،هەروەک ئهێهوە لەوەاڵمهی پهرسهیهاری
یەکەمدا ئاماژەتا بەو ئهاڵهوگهۆڕانەدا ،نهاکهرێهت کهۆپهی هەمها ئەو ڕیهفهرانهدۆمە بهۆ سهەربەخهۆیهی
کوردستا بکرێت کە لە سهاڵهی ٠٩٩١دا مەتهرە کهراوە .هەر لەسهەر بهنەمهای ئەو ئهاڵهوگهۆرانەو
مەوقعیەت و دەسەاڵتی بۆرجوا ناسیۆنالستی کورد لەبەرامگەر چینی کرێهکهارادا ئەم ڕیهفهرانهدۆمەی
ئێستا ڕەت دەکاتەوە.
عوسیانی حاجی مارف:
پێم وایە کەسێک نییە کەنەک ئەو ئاڵوگۆڕە سهیهاسهی و کهۆمەاڵیەتهیهانەی لە جهیههها و عهیهران و
ناوچەکەو کوردستاندا پێشهاتووە نەبینێت ،بەڵکو سهەبهارەت بە هەلهومەرجهی سهیهاسهی بهاس لەو
پێشهاتانە دەکرێت کە دوای شەڕی موسڵ ئالوگۆڕی تر و کێشەو سیهنهاریهۆی تهر بە ڕێهوەیە.
بەاڵم پرسیار ئەوەیە کاتێک باسەکە دێتە سەر ئەوەی کە تەواوی ئەو ئاڵوگۆڕانەی ڕویانهداوە ،ئهایها
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سهبارهت به ڕیفراندۆم
مەسەلەی نەتەوایەتی کورد و کێشەی ناجێگیری سیاسی و نەبونی دەوڵەت لە کوردستانی عهێهراقهدا
بەالیەکدا کەوتووە و کۆتایی هاتووە ،واتە نادروستی ئەو لێکدانەوەو هەڵهوێسهتەی لەسهەر بهنەمهای
ئاڵوگۆڕەکا باس لەم ڕیفراندۆمە دەکات ،ئەما گەیەنێت بەو ئاکامەی کە نەک تەنها نابهێهت کهۆپهی
تەرحی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی کورستانی  ٠٩٩١نەکەین کە مەسەلەکە بۆ خۆی کۆپی نهیهیە و
بەکارهێنانی تەعگیری کۆپی بۆ دەوروهەڵوێست و هەوڵیا لەم ریفراندۆمەدا دروست نهیهیە ،بەڵهکهو
ئەو باسە بەوەما دەگەیەنێت گەر لەسەر بنەمای ئەم ئهاڵهوگهۆڕە جهدیهانە هەڵهوێسهت لەسهەر ئەم
ڕیفراندۆمە وەرگرین ئەو پرسیارە دێتە پێشەوە ئایا زەمینەکانی تەرحی ڕیفراندۆم و سەربەخهۆیهی
کوردستا کۆتاییا پێ هاتووە یا ماوه؟ گەر نەماوە ئیتر پێویستیەکیا بە پرسی ڕیفهرانهدۆم نهیەو
پێویستە لەبەرنامەی حزبدا دەریگکێشین ،چونکە ناکۆکی ئەو جهۆرە بهاس و لهێهکهدانەوەیە لەوەدایە
کاتێ لەالیەک ئەو ئاڵوگهۆڕە سهیهاسهی و کهۆمەاڵیەتهیەکها دەکهاتە بهنەمها بهۆ ڕەتهکهردنەوەی ئەم
ڕیفراندۆمە و بەشداری کرد لەپرۆسەی ئەم ڕیفراندۆمە و دەنهگهدا بە سهەربەخهۆیهی بە کهۆپهی
ڕیفراندۆمی  ٠٩٩١پێهنهاسهەی دەکهات ،لەالیەکهی تهرەوە لە سهەر بهنەمهای بەرزبهونەوەی ئهاسهتهی
مەوقعیەت و پهێهگەی دەسهەاڵتهی بهۆرجهوانهاسهێهۆنهالسهتهی کهورد ،بەتهایهگەتهی پهارتهی کە بە دەورو
کێشیەکێشی پارتی لەبەرامگەر خەباتی چینی کرێکارو چەوسهانەوەی کهرێهکهارا و خەڵهکهدا ئەم
ڕیفراندۆمە مەحکوم دەکهات .واتە دەبهێهت بە ئهاکهام و سهیهاسهەتهێهکهی تهر لەبەرامهگەر بە کهێهشهەو
چارەنوسی کوردستا بگات ،نەک سوڕانەوە لەبازنەی " ڕیفراندۆم و سهەربەخهۆیهی مهافهی خەڵهکهی
کوردستانە" چونکە سەیر لەوەدایە ئەو بۆچونە لەهەما کاتدا ڕیفراندۆم و سهەربەخهۆیهی بە مهافهی
خەڵکی کوردستا دوپهات دەکهاتەوە و ڕەسهیهیەتهی پهێ ئەدات ،بهۆیە ئەم جهۆرە لە لهێهکهدانەوەو
لەهەڵوێست جگە لە ناکۆکی و سەرەگێژی و ناڕۆشنی ،سیاسەتهێهکهی عەمەلهی نهادات بەدەسهەتەوە،
کاتێک باس لەمافی خەڵی کهوردسهتهانە واتە بە هەمهوو ئەو ئهاڵهوگهۆاڕنەی دەخهرێهنە بەر بهاس و
لێکۆڵینەوەو خاڵگەندی دەکرێن ،کێشەی نەتەوایەتی کورد و چارەنوسی کهوردسهتها و نهاجهێهگهیهری
سیاسی لە شوێنی خۆیدا باقیە پێویستە وەاڵم وەرگهرێهتەوەو بە ئهاکهامهێهک بهگهات ،لەهەر کهات و
فرسەتێکدا بێت.
هەڵەبەتە ئەوە ئاشکرا و بەرچاوە کە پارتی و هەر حهزبهێهکهی بهورجهوازی لە هەر کهاتهێهکهدابهێهت لە
ڕاستای بەرژەوەندیەکانی دەسەاڵتی بۆرجوازی و هێزەکانیا دەچنە دوای کێشەکا
بە خواست و ئایدیاڵی ئێیە نایکات ،هەر بەو مانایە

و ههیهچ کهات

تەرحی ڕیفراندۆم بۆ پارتی شتێکی جیا نهیهیە

لە تەواوی بەرژوەندیەکا و گونجاند و ڕەچاوکردنی لەگەڵ ئهاڵهوگهۆڕەکهانهدا ،ئەوە

ئهاشهکهرایە

هەمو کات الیەنێک یا چەند الیەنێک ڕیفراندۆم مەتر دەکە  ،بەاڵم کاتێک دەچێتە بواری عەمەلی و
سایە بە سەر فەزای سیاسی و کۆمەڵگەدا دەکات ،هونەری سیاسی و پرسیار ئەوەیە چهی ئەکەیهن
و دەورما چیە؟ پێویستە هەڵوێست گرتن لەم ڕیفراندۆمە لە ڕوانگەو مەوقعیەتی دەورو دەخهالەت
و بەرپرسیاریەتی و خۆ بە خاوە

زانینی کێشەکە وەاڵم بدەینەوە و بچینە پای ،قسە تەنها لەسهەر

دروستی یا نادروستی ئەو هەڵوێستە نییە کە لەڕوانگەی گهۆڕانهکهاریەکها
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

یها پهێهگەو مەوقهعهیەت و

٩

بەرژەوەندی پارتی هەڵوێست دەگرێت ،بەڵکو ئەو جۆرە هەڵوێستە لە مەوقعهیەتهی تەمهاشهاکەر یها
چاودێرێکی سیاسی بەدەر نییە کە بە لێکدانەوەکانی بەدوای ئەوەدا دەگهڕێت ئاخۆ ئەم پرۆسەیە بە
تەر و دەور و ساتوسەوداو مامەڵەی پارتی سەردەکەوێت یها شهکهسهت دەخهوات ،یها بەقهازانهجهی
پارتیە ،دەوری خەڵک و حزب دەخاتە ناو چهاوەڕوانهیەک و دەسهتهی قەدەرەوە .ئەتهوانهم بهڵهێهم بهێ
دەخالەتی و نەهاتنە مەیدانە بۆ گۆڕینی ئەو پرۆسەیە بە قازانجی خەڵك.
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موحسین کهریم

سهبارهت به ڕیفراندۆم،
گفتوگۆ لهگهڵ محسن كهریم
دیدگای سۆشیالیستی  :دهسهاڵتی بۆرژوازی كورد  ٧٢ساڵه ئاماده نییه بژێوی و گوزهرانی
جهماوهری ههژار و برسی دابین بكات و به پێچهوانهوه لهژێر بیانووی قهیراندا هێرشهكانی بۆ
سهر قوتی خهڵك زیاتریو كردووه ،كهچی هێشتا ئهیهوێ جهماوهر بۆ ڕیفراندۆمێك كه خۆیا بۆ
ئامانجێكی تر بهكاری ئههێنن ههڵرڕێنێ .پرسیار ئهوهیه كه ئهم بانگهوازهی دهسهاڵت چ بههایهكی
ههیه كه بژێوی و ژیانی جهماوهری بهرینی بێگه ڕۆچۆته ناو ههژاری و برسێتی و نهبوونیهوه
و تهواوی خزمهتگوزاریهكا و پێداویستیهكانی ژیانی كۆمهڵگا پایەماڵ كراو ؟
موحسین کەریم:
گوما لەوەدا نیە کە دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردو پارتەکانی ،بەتایگەتی دوو پارتی دەسەاڵتداری
سەرەکی یەکێتی و پارتی ،بەپێی بەرژەوەندی سیاسی خۆیا دەست بۆ هەر کارێک دەبە و
مەسەلەی ریفراندۆمیو هەما پێودانگ حوکیی بەسەردا دەکات .واتە ئەگەر ئەو هێزانە بزانن
پێشنیاری ریفراندۆم و ئەنجامدانی لە بەرژەوەندی سیاسی و درێژەکێشا و جێگیربوونی
دەسەاڵتەکەیا ناشکێتەوە ،ئامادەنین ئاماژەشی پێگکە  .هەروەکو چۆ سااڵنێکی زۆر کاتێك
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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گفتوگۆ لهگهڵ موحسین کهریم
حزبی ئێیە ئەو خواستەی بەرزکردەوەو رێگاچارەی خۆی لەوبارەوە خستە بەردەم خەڵکی
کوردستا  ،ئەو حزبانە نەك هەر چاویا لێ پۆشی و بێدەنگەیا هەڵگژارد ،بگرە بە مەترسی
بۆسەر "ئاسایشی نەتەوەیی کورد"یا لەقەڵەم داو دژی وەستانەوە.
کەواتە گوما لەوەدا نیە کە هەریەکە لە پارتی و یەکێتی و حزبەکانی دیکەی بۆرژوازی کورد بە
ناسیۆنالیست و ئیسامیەوە ئەوەندە ریفراندۆمیا بۆ گرنگە کە بەرژەوەندیەکانی خۆیا جێگەجێ
بکات .ئەوەتا کێشەو ملیانێی نێوانیشیا لەسەر ئەم پرسەو الیەنگری و دژایەتیکردنی ،راستەوخۆ
گرێداراوەتەوە بەوەی کە هەرکامیا چ پێگەو جێگایەك بەدەست دەهێنن لە پێکهاتەی دەسەاڵتی
سیاسی کوردستاندا ،بەشیا چەند دەبێت لە دابەشکاری سیاسی و دەسەاڵتدا! بەاڵم بۆ خەڵکی
کوردستا ئەم مەسەلەیە مانایەکی دیکەی هەیە .ئەو مانایەی هەیە کە کێشەیەکی سیاسی
کۆمەاڵیەتی گرێرواردووی کۆمەڵگای کوردستا و عێران یەکابکاتەوە؛ مەسەلەی نەتەوەیی
کوردو کۆتاییهێنا بەو بارودۆخە سیاسیە ناجێگیرو شڵەقاوەی کۆمەڵگای کوردستانی لەناو خۆیدا
نقوم کردوەو تووشی کێشەو گرفتی نەبڕاوەو بەردەوامی کردووە .ناوبەناویو گرفت و
سەرەگێژەیەکی تازە بۆ خەڵك دروست دەکاتەوەو بەردەوام لەرووی سیاسی و فکریەوە ئاسۆی
فکری و سیاسی خەڵکی کرێکارو زەحیەتکێشی کوردستا لێڵ دەکات و گیرۆدەی خۆی دەکات.
لەو روانگەیەوەیە کە دەبێ مەسەلەی ریفراندۆم مامەڵەو تەماشا بکرێت .ئەگەر کەسێك پێیوایە
دوای ریفراندۆم و دروستگوونی دەوڵەت(دەوڵەتی کوردی یا هەرجۆرە دەوڵەتێکی بۆرژوایی
کوردی) کوردستا دەبێت بە بەهەشت ،ئەوا بە دڵنیاییەوە لەناو خەیااڵتی خۆیدا دەژی .هەروەکو
چۆ کاتی خۆی خەڵک بەوە خۆشگاوەڕ بوو کە ئەگەرلەدەسەاڵتی سەرکوتگەری بەعس
رزگاربگن ،ئیتر دەرگای بەهەشتیا لەژێر سایەی حکومەتی خۆماڵی کوردیدا بۆ دەکرێتەوە .کەچی
ئەزمونی ژیانی راستەقینەو مادی خەڵکی کوردستا پێچەوانەکەی سەلیاند .هەروەکو ئێوە
دەڵێن ٧٢ ،ساڵە ئەم دەسەاڵتەی بۆرژوازی کورد ژیانی لەو خەڵکە کردوە بە دۆزەخ و خەڵکیو
ئەمە دەزانێ و بە خوێن و ئێسکی خۆیا تاقییا کردۆتەوە .رەنگە ئێیە کۆمۆنیستەکا دەیا ساڵ
بەخەڵکیا بوتایە دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد تەنها کۆپیەکی کوردیی دەسەاڵتی چینایەتی و
چەوسێنەرانەی بۆرژوازی عەرەبی دەبێت ،بەرادەی ئەوە کاریگەری لەسەر هوشیارکردنەوەو
قەناعەت پەیداکردنی خەڵك دانەنایە کە ئەو  ٧٢ساڵە لەدەسەالتی بەکردەوەی بۆرژوازی کوردی
هاوخوێنی کرێکارو زەحیەتكێو دایناوە.
دیسانەوە ئەزمونی ژیانی راستەقینەی خەڵك ئەوەی سەلیاندوەو پیویست کردوە کە سەرباری
ئەو راستیانەی لەسەرەوە ئاماژەما پێکرد ،بەاڵم هێشتا بۆرژوازی کورد دەتوانێ کاریگەری فکری
و سیاسی خۆی لەسەر کۆمەڵگای کوردستا و لەسەر خەڵك رابگرێت و گیرۆدەیا بکات.
گرفتێك ماوە رێگای لەوە گرتوە کە پرۆسەی بەرامگەر وەستانەوەی چینایەتی لە کوردستا لە
نێوا بۆرژوازی و کرێکارو زەحیەتكێشی کورد دا بەپێی پێویست شەفاف و روو بێت .رێگای
گرتوە لە گەشەو پەرەسەندنی بیروبۆچوونی سۆشیالیستی و کۆمۆنیستی لەناو کرێکاری کورد و
خەڵکی چەوساوەی کوردستاندا .رێگای گرتوە لە رێکرراوبوونی چینایەتی و ریزبەستنی سیاسی
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– هوشیارانەو سەربەخۆی چینی کرێکارو جەماوەری زەحیەتكێو و بێگە  .هەمیشە روبەرێك
دەهێڵێتەوە بۆ تێکەڵگوونی بەرژەوەندیە جیاوازە چیینایەتیەکا و لێڵ کردنی! دەبێ ئەو مەسەلەیە
کۆتایی پێگێت ،دەنا ئەم بارودۆخە بۆ دەیا ساڵی دیکە رەنگە هەر بەوجۆرە درێژەی هەبێت.
ئەویو مەسەلەی کۆتایی هێنانە بە مەسەلەی کوردو دەرکێشانی کوردستانی عێراقە
لەچوارچێوەی فیدڕاڵیزمی نەتەوەیی و دەسەاڵتی میلیشیایدا.
سەرەنجام دەمەوێ دوای ئەم رونکردنەوەیە ئەوە بڵێم کە پرسی ریفراندۆم و ئەنجامدانی
مەسەلەیەکەو خەبات بۆ باشکردنی ژیا و گوزەرانی خەڵک و دەسکۆتاکردنی ئەم حزبە
دەسەاڵتدارانەی بۆرژوازی شتێکی دیکەیە ،نابێ بۆ ساتێکیو رابوەستێ و نابێ بیانووی ریفراندۆم
ئەو مافە و ئەو سەنگەرە لەخەڵك بسەنێتەوە .جەماوەر دەبێت خۆی لەمەیدانا بێت بۆ باشکردنی
ژیا و نابێ چاوی لە بەرنامەو سیاسەتی هیچ حزبێکی بۆرژوایی بێت .بەاڵم هاوکات دەورو
نەخشی هەبێت لەوەی کە چارەنوسی سیاسی کوردستا لەم فەوزای دەسەاڵتی میلیشیایی و
فیدراڵیزمە قەومیەدا دەربکێشێ .هەوڵ بدات مۆری خۆی بدات لە پرۆسەی ریفراندۆم .ئەوەندەی
پێی دەکرێت دەوری هەبێت لە سازکردنی ئەو زەمینە سیاسی و فکریانەی باشترین فرسەت
دەکاتەوە بۆئەوەی ریفراندۆمێکی ئازاد و لە کەشوهەوایەکی ئارام دا ئەنجام بدرێت.
دیدگای سۆشیالیستی  :به ماوهیهكی كهم دوای ڕاگهیاندنهكهی مهسعود بارزانی و حزبهكانی كه
كۆی كردبوونهوه بۆ سازدانی ڕیفرانۆدم له  ٧١ی ئهیلولی  ٧١٠٧دا ،ئهمریكا و ئهڵیانیا و توركیا و
ئێرا و ڕوسیا و بهریتانیا و ...هتد پشتگیری خۆیا بۆ یهكپارچهیی خاكی عێران دووپات كردهوه.
دوای ئەوە بەرپرسانی پارتی رایا گەیاند کە كار به ئهنجامهكانی ڕیفراندۆم ناكه  .لە دوا
لێدوانیدا مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی قسەیەکی دیکە دەکات و دەڵێت ":دوای ئەنجامدانی
ریفراندۆم دانوسا لەگەڵ بەغدا دەکە بۆ جێگەجێکردنی" .ئێوە ئەو هەڵوێست گۆڕینانەی پارتی
چۆ لێك دەدەنەوە و پێتانوایە کاریگەری ئەو هەڵوێستەی ئەو دەوڵەتانە لەسەر خودی
بەرپاکرد و پرۆسەی ریفراندۆم چی دەبێت؟
موحسین کەریم:
گوما لەوەدا نیە کە پارتی بە پلەی سەرەکی و یەکێتی و حزبە سەرەکیەکانی دیکەی بۆرژوازی
کورد پێویستیا بەوەیە ریفراندۆم ئەنجام بدە  ،چونکە بارودۆخی سیاسی دوای داعو ئاڵوگۆڕی
جدی بەخۆوە دەبینێ .کێشەی نێوا حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی یەکێك دەبێت لە
کێشەو پرسە هەرە گەرمەکانی شانۆی سیاسی عێران .مەسەلەی خاوەندارێتی"ناوچە کێشە
لەسەرەکا " دیسانەوە دەبنەوە بابەتی گرێکوێرەیی پەیوەندی نێوا هەرێم و ناوەند .ئەوەی کە
لەماوەی شەڕی داعو کەوتۆتە ژێردەستی هێزەکانی پارتی و یەکێتیەوە ،بە تەوابوونی شەڕی
داعو دوبارە فایلەکەی دەکرێتەوەو حکومەتی عێران داوای مافی خاوەندارێتی دەکاتەوە .ئەمە
دەبێتە فاکتەرێکی گرنگی کێشەو بگرە سەردەکێشێتە بارگرژی و جەنگ لەنێوا دەسەاڵتدارانی
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بۆرژوازی کورد و حکومەتی ناوەندی کە ئێستا لەالیە هێزە بۆرژوا -ئیسامیەکانی عەرەبیەوە
بەڕێوەدەبرێت! لەم حاڵەتەدا هێزەکانی بۆرژوازی کورد و یەکێتی و پارتی کە حوکیڕانی
راستەقینەی کوردستا و ئەو ناوچانەشن کە کێشەیا لەسەرە ،دەبێت شەرعیەتێکی جەماوەری
بۆخۆیا و سیاسەتەکانیا پەیدا بکە تا لە پێگەیەکی سایسی بەهێزترەوە رووبەرووی حکومەتی
ناوەند و هێزە ئیسامی و ناسیۆنالیستە عەرەبیەکانی دەسەاڵتدار لە عێراقدا بگنەوە .لەو
روانگەیەوە ریفراندۆم بایەخی سیاسی هەیە .دەتوانرێ لەالیە پارتی و یەکێتی و بۆرژوازی
کوردەوە بەشێوەیەکی فراوانتر بەکاربهێنرێ بۆ شەرعیەتدا بە دەعواکانی خۆیا چ لەگەڵ
حکومەتی ناوەندی و چ لەگەڵ دەوڵەت و ناوەندە نێوەدەوڵەتیەکاندا بۆ جێگەجێکردنی
بەرژەوەندیەکانیا .
هەڵگەتە تائێستا بەشێك پڕوپاگەندەی پارتی ئەوەبووە کە دەوڵەتا دژی ئەو خواستەی خەڵکی
کوردستا ناوەستنەوەو بگرە پشتیوانیشی لێدەکە بەهۆی ئەو دەورەی کە "پێشیەرگە وکورد"
هەیانگوە لە شەڕی دژی داعو دا .خوێندنەوەی پارتی بۆئەو هەڵوێستەی دەوڵەتا و هەروەها
پێداویستی سیاسی ئەو پرسە بۆ یەکاکردنەوەی کێشە سیاسیەکانی نێوا هەرێم و حکومەتی
ناوەندی لەدوای تەواوبوونی شەڕی سەربازی لەگەڵ داعو ،مەسەلەی ئەنجامدانی ریفراندۆمی
هێنایە پێشەوەی ئەجندای سیاسی پارتی .بەو ئاراستەیەشدا هەوڵی دا حزبەکانی دیکە قایل بکات،
ئەگەرچی یەکێتی نیشتیانی بە دودڵیەوە چوەتە پشتی ئەو سیاسەتەی پارتی و حزبەکانی دیکە
هەریەکەو بەجۆرێك نیگەرانی و دوودڵی خۆیا بەیا دەکە .
کاتێك پێویست بوو ئەو دەوڵەتانە هەڵوێستی سیاسی خۆیا بەرامگەر بە مەسەلەیەکی
پێشنیارکراو برەنهروو ،ئیتر ئەوا هەڵوێستی راستەقینەی خۆیا خستەروو لە پەیوەند بەو
پرسەوە .ئەوە پارتی و بارزانی بەو ئاکامە گەیاند کە بڵێت ئێیە مەرد نیە کار بە ئاکامی
دەنگدانەکە بکەین! چونکە پارتی لە پەیوەند بە چارەسەری کێشەی کوردەوە خۆی بە سیاسەتی
ئییپریالیستیەوە بەستۆتەوەو لە چوارچێوەی سیاسەت و بەرژەوەندی ئەواندا بۆ چارەسەری
کێشەی کورد دەگەرێ ،نەك چارەسەرێكی عادیانەو مرۆیی کە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستا
بنەما بێت! ئەو قسەیەی بارزانی بۆ خاترجەم کردنی ئەو دەوڵەتانەیە تا پێیا بڵێت کە پێچەوانەی
بڕیاری ئەوا هەنگاو نانێت! بەاڵم راگەیاندنەکەی دواتری بەجۆرێك ئەوە پیشا دەدات کە
دەستگەرداری سەربەخۆی نابن و بۆئەو مەبەستە دوای ئاکامی دەنگدا لەگەڵ حکومەتی ناوەندی
گفتوگۆ و دانوسا دەکە  .ئەم قسەیەی دوەمیا بۆ رازیکردنی خەڵک و هێزەکانی دیکەیە کە
وەکو باسم کرد بە دودڵیەوە شوێن پرۆژەکەی بارزانی کەوتو ! ئەگەر کار بە ئاکامەکەی ناکەیت
ئیتر بۆچی دەنگی خەڵك وەردەگریت!؟ ئەمە پرسیارێکی لۆجیکیە کە خەڵك دەیکات و پارتی دەبێت
وەاڵمی بداتەوە! ئەو قسەیەی بارزانی بۆئەوەیە کە بڵیت ئێیە ریفراندۆمی خۆما دەکەین و دواتر
لەگەڵ حکومەتی ناوەندی وتووێژ لەسەر جیگەجێکردنی بڕیارو ئاکامەکەی دەکەین .بەم قسەیەی،
بارزانی دوو مەسەلەی پێکەوە گرێداوەتەوە .یەکەمیا تەئکیدکرد لەسەر پابەندبوونی بە
سیاسەتی دەوڵەتانی ئییپریالیستی و بەرژەوەندی دەوڵەتانی ناوچەکەوە و دوەمیو رازیکردنی
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خەڵك و پارتە سیاسیە سەرەکیەکانی بۆرژوازی کورد تا لەپەیوەندبەم سیاسەتەیەوە لەگەڵیدا
بڕۆ .
دەربارەی کاریگەری ئەو هەڵویستەی دەوڵەتا لەسەر پرۆسەی ریفراندۆم ،بە دڵنیاییەوە هەر
ئەوجۆرە بادانەوە یاریکردنە سیاسیەی بارزانی ئەوە دەردەخات کە کاریگەری نەرێنی دەبێت.
دەنگی حکومەتی عێران دلێرتر دەکات بەرامگەر بە پرسی ریفراندۆم و توندکردنەوەی فشارەکانی
بۆ شکست پێهێنا و ترساندنی خەڵك لەو پرۆسەیە .بەیاننامەکەی حکومەتی عێران دەربارەی
ریفراندۆم بەروونی دەیەوێ خەڵك بترسێنێ و سیناریۆیەکی پڕکارەسات دەخاتەبەردەم خەڵکی
کوردستا ئەگەرهاتوو دەنگ بەجیابونەوە بدە !
لە هەلومەرجێکی لەوجۆرەدا کە ریفراندۆم ئەنجام بدرێ و سەربەخۆیی رابگەیەنرێ و هیچ
دەوڵەتێك و ئۆرگانێکی نێوەدەوڵەتی بەرەسیی نەناسێت و حکومەتی ناوەندیو مافی هاواڵتیگوو
لە هاواڵتیانی کورد بسەنێتەوە وەکو لە بەیانەکەدا ئاماژەی پێکردوە ،ئەوکاتە هاواڵتیانی کوردستا
روبەرووی کارەساتێكی جدی دەبنەوە کە وەکو زیندا لەناو جوگرافیایەکی گەمارۆدراودا
کاریگەری دەبێت لەسەر
دەمێننەوە! ئەم سیناریۆ تەلرەی دەخرێتە بەردەم خەڵکی کوردستا
بڕیاری خەڵك .بە دوودڵیەوە بەرەو ریفراندۆم دەچن و ناتوانن بەشێوەیەکی ئازادانە دەنگ بدە .
دیدگای سۆشیالیستی  :بارزانی دەربارەی هەڵوێستی وواڵتانیو دەڵێت" کەس دژی ریفراندۆم نیەو
تەنیا کێشەیا لەگەڵ کاتەکەیە و "ئەگەریو دژی ریفراندۆم بن ئەوە پێچەوانەی بانگەشەکانی
خۆیا دەربارەی دییوکراسی دەوەستنەوە" .بە بڕوای ئێوە لە حاڵهتی بەرپاکردنی ڕیفراندۆمدا
پهرچهكرداری ئهم دهوڵهتانه چۆ ئهبێ؟ تا چ رادەیەك ئەو قسەیەی بارزانی دەتوانێ بەڵگەیەکی
گونجاو بێت لەدژی کاردانەوەی نێگەتیڤی ئەو الیەنانەو سەرەنجام چی ڕووبهڕووی خهڵكی
كوردستا ئهبێتهوه؟
موحسین کەریم:
ئەو قسەیەی بارزانی بەرواڵەت رووی لە وواڵتانی ئەوروپاو ئەمریکایە کە ئەو پشتی پێگەستوو
بۆ جێگەجێکردنی ریفراندۆم و راگەیاندنی سەربەخۆیی وەکو پاداشتێکی بەشداری "کورد" لە
شەڕی داعشدا .وەکو خۆیا دەڵێن بە نوێنەرایەتی ئەوا "کوردو پێشیەرگە"دژی داعو جەنگاو
و جێگای رێزو ستایشی ئەو وواڵتانە بوو ! بەاڵم بەبڕوای من ئەو قسەیەی بارزانی هیچ پەیام و
مانایەك ناگەیەنێ ،چونکە گوما لەوەدا نیە کە وواڵتانی ئەوروپاو ئەمریکا دژی سەربەخۆیی
کوردستا ناوەستنەوەو لەشکرکێشی ناکەنەسەری و گەمارۆی ئابوری نادە  ،تا وەکو ئەو
دەڵیت"پێچەوانەی بانگەشەی خۆیا بێت دژی دییوکراسی".
دیدگای سۆشیالیستی :ئەگەر کەمیك زیاتر روونی بکەیتەوە کە چۆ دژی سەربەخۆیی کوردستا
و راگەیاندنی دەوڵەت ناوهستنهوه؟ ئایا بهرژهوهندیە سیاسی و ئابوری و بگرە ئهجندای
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ستراتیژیا لهم ناوچهیهدا تووشی گرفت و کێشە نابێتەوە؟
موحسین کەریم:
من باسی دژوەستانەوە دەکەم لەرێگای بەکارهێنانی زۆرو هێزەوە ،دەنا لەرووی سیاسیەوە ئەوا
ئەوەیا راگەیاندوە کە لەگەڵ ریفراندۆم دا نین لەکاتێکدا ریفراندۆم مافێکی سەرەتایی خەڵکی
کوردستانە بۆ بڕیاردا لەسەر دیاریکردنی پەیوەندی سیاسی -ئیداری خۆی لەگەڵ دەوڵەتی
ناوەندی عێراقدا .من پێیوایە ئەو دەوڵەتانە پێویستیا بەوە نیە هیچ زەحیەتێك بکێشن دژی
"دەوڵەتی کوردستا " ئەگەر هاتوو بڕیاری لێدرا و راگەیەنرا .هێزو دەوڵەتە هەرێییەکانی دۆستی
ئەوا کە خۆیا بەرژەوەندی راستەوخۆیا لە سەرکوتی خەڵکی کوردستانی عێران لەژێرپێنانی
ئیرادەو بڕیاری ئەواندا هەیە ئەو ئەرکە بۆ ئەوانیو جێگەجێ دەکە  .بۆیە دەوڵەتانی ئەمریکاو
ئەوروپاو...تاد .پێویستیا بە هێزنواند نییە بەرامگەر بەم کەیسە .زۆر بەسادەیی ئەوا دەڵێن ئەو
کێشەیە مەسەلەیەکی ناوخۆییەو ئێیە هیچ دەستێوەردانێك ناکەین و داواکارین حکومەتی هەرێم و
ناوەند کێشەکانی خۆیا بە دانوسا چارەسەر بکە ! ئەوە شتێکی نامۆ نییە بۆ دەوڵەتانی وەکو
ئەمریکاو ئەوروپاو بەوجۆرە ئەوا رێز لەیاسای نێودەوڵەتی دەگر ! بەدەر لەوەی چەندە رێز
لە دییوکراسیەکەی خۆیا دەگر و دەیا نیونە لەبەردەستدایە کە دییوکراسیەکەیا بەپێوانەی
بەرژەوەندی خۆیا کورت و درێژ دەکە ! ئەو هەڵوێستەی ئەمریکاو ئەوروپا خەڵکی کوردستا و
بڕیارەکەی دەخاتە بەردەم رەحیەتی سیاسەتی شۆڤینیستی دەوڵەتە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە و
دەستیا دەکاتەوە بۆ گەمارۆدا و بگرە کاردانەوەی دیکە لەدژی خەڵك.
کەواتە کێشەکە لە هەڵوێستی دەوڵەتانی ناوچەکە بەتایگەتی دەوڵەتی ئێرا و تورکیاو عێران و
سوریا و هێزە میلیشیاییە نەتەوەپەرست و ئیسامیەکانی ئەو ناوچەیەیە کە چ هەڵویستێکی
دوژمنکارانە دژی خەڵکی کوردستا دەگرنەبەر .گومانی تێدا نیە هەرچیەكیا پێ بکرێت لە دژی
خەڵکی کوردستانی عێران دەیگرنەبەر .ئەوەتا هەریەکە لەو دەوڵەتانە بەجۆرێك دژایەتی خۆی بۆ
ئەو مەسەلەیە راگەیاندوەو توندترینیا هەڵوێستی دەوڵەتی عێراقە کە دەڵێ ئەگەر کوردستا جیا
بکەنەوە ئەوکاتە هاواڵتیانی کورد زمانی دانیشتووی شارەکانی عێران "جنسیە"ی عێراقیا لێ
دەسەنرێتەوە .بەوپێیە ئەو هاواڵتیە کوردزمانانەی لە شارەکانی دەرەوەی هەرێم دەژین وەکو
"موقیم" مامەڵە دەکرێن!
دیدگای سۆشیالیستی  :نیگەرانیەك هەیە لەناو خەڵکدا کە پێیانوایە ریفراندۆم لە بەرژەوەندی
پارتیەو ئەگەر دەوڵەتی سەربەخۆ پێك بێت ئەوا دەوڵەتی پارتی دەبێت .بەوجۆرە دەسەاڵتی
بنەماڵەیی و سەرکوتگەری پارتی بۆ هەتا هەتایە بەسەر خەڵکدا دەسەپێنرێ و بێیافی و برسێتی و
هەژاری و پێشێلکردنی ئازادیەکانیا لەئێستا زۆر خراپتردەبێ .بۆیە مانەوەی هەلومەرجی
سیاسی ئێستا بە گونجاوتر دەزانن .ئێوە لەوبارەوە بۆچونتا چیە؟ ئایا ئەم بارودۆخە دەکرێ
هەتا هەتایە بەمجۆرە بیێنێ؟ ئایا ئەو نیگەرانیەی خەڵك راستی و هەقانیەتی تێدایە؟ رێگاچارە
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سهبارهت به ڕیفراندۆم
چیە؟
موحسین کەریم:
سەرەتا ئەوە بڵێم کە ئەم بارودۆخەی ئێستا تاسەر بەوجۆرە نامێنێتەوە ،چونکە خۆی بەرهەمی
هەلومەرجێکی سیاسی ناجێگیرە کە لە ئاکامی شەڕی ئەمریکاو روخانی رژێیی بەعسەوە
بەهۆکاری ئەو جەنگەوە هاتوتە ئاراوە .هێزو بزوتنەوە سیاسیەکا و هاوسەنگی نیوانیا
بەوجۆرە نامێنێتەوە وئاڵۆگۆڕی بەسەردا دێت .بێجگە لە دەستێوەردانی دەوڵەتا لە کاروباری
سیاسی عێراقدا کە ئەوانە هیچیا پاشەرۆژو ئاسۆیەکی سیاسی روناك ناخەنە بەردەم خەڵکی
کوردستا و بگرە عێراقیو بەگشتی! ئەو هەموو بێیافی و نەبونی و هەژاریەی بەسەر خەڵکی
کوردستاندا هاتوە بەرهەمی هەلومەرجی ئێستایە نەك هەلومەرجێك کە هێشتا روی نەداوە! خەڵک
ئێستای بەدڵ نیەو لێی نارازیە .دەسەاڵتی ئیستا تەنها قۆرخی پارتی نیە ،بەڵکو یەکێتی نیشتیانی
شەریکی سەرەکی و حزبەکانی دیکەی بۆرژوازی کوردیو هەریەکەو بەجۆرێك شەریکە بەشی
پارتین و بەشدار لە دەسەاڵتەکەیدا .بێجگە لەوەی کە ئەم هەلومەرجە سیاسیەی کوردستا
بیانوی بەردەوامی داوەتە دەست هەر خودی ئەو حزبانەی کەخەڵك لێیا توڕەیە تا خەتای
بارودۆخەکە برەنە سەر یەکتری و خۆیانی لێ بێگەری و پاکانە بکە  .هەموشیا خەتاکە
دەخەنەسەر دەوڵەتی ناوەندی و بەوجۆرە خۆیا پاك دەکەنەوە لە هەموو گوناهێك! بۆیە ئەم
هەلومەرجە هیچ خاڵێکی پۆزەتیڤ و ئەرێنی تێدا نیە لەرووی ژیا و گوزەرا و
بەرفراوانگوونەوەی ئازادیەکا و بەرژەوەندی خەڵکی بێگە و چەوساوەی کوردستانەوە .ناکرێ
مرۆڤ دڵی پێ خۆ بکات و پێداگری لەسەر هێشتنەوەی بکات ،ئەوە بێجگە لەوەی کە خۆی
قابیلی مانەوە نیە وەکو ئاماژەم پێدا.
هەڵگەتە لەالیەکی دیکەوە ئەو نیگەرانیەی خەڵك تارادەیەك راستی تێدایەو هەقیانە گوما لەوە
بکە کە دەسەاڵتی بنەماڵەو حزبە دەسەاڵتدارەکانی ئێستاو پارتی بە پلەی سەرەکی دەستی بااڵ
پەیدا دەکە لە ئایندەی راگەیاندنی سەربەخۆیی و دامەزراندنی دەوڵەتدا (.هەڵگەتە من کاتێك ئەم
قسانە دەکەم وا دادەنێم پارتی و حزبە بۆرژوازیەکانی کورد بەراستی ریفراندۆم ئەنجام دەدە و
کوردستا جیادەکەنەوە و دەوڵەت رادەگەیەنن ،نەك ئەوەی کە وەکو کارتێکی فشار بەدەستیەوە
بگر بۆ سواڵی سیاسی لە دەوڵەتا و حکومەتی ناوەندی!) .بەداخەوە ئەو هۆکارەی وایکردوە
پارتی و حزبەکانی دیکەی بۆرژوازی کورد لە گۆڕەپانی سیاسی کوردستاندا یاریزانی سەرەکی
بن و ئایندەی سیاسی کوردستانیو بە پلەی سەرەکی لەالیە ئەوانەوە دیاری بکرێ ،الوازیی
هێزی رێکرراوی جەماوەری کرێکارو زەحیەتكێو و بزوتنەوەی سۆشیالیستی چینی کرێکارو
دەورو نەخشی ئەوانە لە مەیدانی کێشەو ملیانێ سیاسیەکانی کوردستاندا .ئەو الوازیە هۆکاری
زاڵگوونی گوتاری ناسیۆنالیستی و بۆرژوایە لەئاستی کۆمەڵگای کوردستاندا .ئەم گرفتەیە
وایکردوە داهاتوی سیاسی کوردستانیو زۆرتر مۆری ئەوانی لێگدرێ! پارتی وەکو هێزی
سەرەکی بۆرژوازی کورد لەناو هێزەکانی دیکەدا پلەیەکی بەرزتری هەیە ،ئەوە وایکردوە کە
سییای دەوڵەتەکەی داهاتوو ،ئەگەر دابیەزرێ ،رەنگو روخساری پارتی و بارزانی پێوە دیاربێت.
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گفتوگۆ لهگهڵ موحسین کهریم
کەواتە لەنێوا دەستگرتن بە ئێستاوە لەگەڵ قگوڵکردنی داهاتودا کە دەوڵەتێکی تێدا دابیەزرێ
رەنگە پارتی تێدا بااڵدەست بێت ،چ رێگایەك دەمێنێتەوە بۆ خەڵك!؟ بە بڕوای من چارەسەر ئەوە
نیە کە دژی پرۆسەی ریفراندۆم و راگەیاندنی سەربەخۆیی و دروستکردنی دەوڵەت بوەستینەوە.
دەبێ چینی کرێکارو بزوتنەوەی کرێکاری و جەماوەری زەحیەتکێو و بێگەشی کوردستا و
سەرجەم هێزو الیەنە سۆشیالیست و کۆمۆنیستیەکا هەوڵ بدە لە پرۆسەی ریفراندۆمدا
مەرجەکانی خۆیا بۆ بەڕێوەچوونی رایفراندۆمیکی واقعی و ئازاد بسەپێنن .دەبێ نەخشیا هەبێ
لەوەی ریفراندۆم هەرچی زیاتر ئیرادەی جەماوەری کوردستا بۆ سەربەخۆیی و پێکهێنانی
دەوڵەتێکی مەدەنی و سیکوالر لە کوردستا بەرجەستە بکات ،نەك شەرعیەت بدات بەو
دەسەاڵتەی کە ئێستا هەیە .ئەوە بە هاتنە مەیدانی رێکرراوو هوشیارانەی جەماوەر مومکینە و
هیچ ئاسۆیەکەی دیکەی بەدەر لەوە نیە! دەورو نەخشی جەماوەر لە پرۆسەی ریفراندۆمدا
بەجۆرێك کە مەرجەکانی خۆی بسەپێنێ رێگری لەوە دەکات کە سگەینێ پارتی و حزبەکانی
دیکەی بۆرژوازی کورد سوار بن و خەڵکیو پیادە! ئەو مەرجانەی کە دەبێ خەڵك و هێزە
سیاسیە شۆرشگێڕو پێشکەوتنروازەکا پێداگری لەسەر بکە ئەوەیە کە:
یەکەم :ریفراندۆم لە هەلومەرجی شەڕ و هەڕەشەو تۆقاند دا ناکرێت و دەبێ هەلومەرجێکی
ئارام بۆ خەڵك دابین بکرێ تا ئازادنەو دوور لەهەر فشارو زەخت و ترسێك دەنگی خۆی بە
ئازادانە بدات .کەواتە دەبێ هەم دەوڵەتی عێران و هەم پارتی و الیەنەکانی دیکە ناچار بکرێن بە
دابینکردنی هەلومەرجێکی لەو جۆرە.
دووەم :پێویستە هەموو ئەو ناوچانەی کورد نشینن ریفراندۆمیا تێدا ئەنجام بدرێ ،نەك تەنها
هەرێیی کوردستا وەکو دەوڵەتی عێران رایگەیاندوە .دوای ئەوە لە ریفراندۆمێکی تایگەت
بەخەڵکی ئەو ناوچانە مەسەلەی هاتنیا بۆسەر کوردستانی سەربەخۆ یا مانەوەیا لەناو
دەوڵەتی عێراقدا یەکایی بکرێتەوە.
سێهەم :دەبێ فرسەتی گونجاو بۆ خەڵك فەراهەم بکرێت کە بە بەرنامەی هێزو حزبە سیاسیەکا
ئاشنا بن لە پەیوەند بە پرسی ریفراندۆم و سەربەخۆیی و دامەزراندنی دەوڵەتی کوردستانەوە.
نابێ میدیا لە دەستی ئەو حزبانەدا قۆرخ بکرێت کە داهاتی کوردستانیا تااڵ کردوەو میدیای
زەبەالحی خۆیا هەیە .پێویستە هەلومەرجێکی گونجاو برەخسێنرێ بۆ بیستنی هەموو جۆرە
بۆچوو و سیاسەتێك لەو بارەوە.
چوارەم :دەبێ هەوڵ بدرێ الیەنی نێو دەوڵەتی رازی بکرێن بۆئەوەی سەرپەرشتی پرۆسەکە
بکە  .سەرپەرشتی الیەنێکی وەکو ( )UNیا هەر دەزگایەکی دیکەی جیهانی وەکو یەکێتی
ئەوروپاو ...تاد بۆ پرۆسەکە ،مەشروعیەتی پێدەدات و بەرپرسیا دەکات لە بەرەسیی ناسینی
دەستی دەوڵەتی ناوەندی و دەوڵەتانی ناوچەکە
تارادەیەکی با
ئەنجامەکەی .بەوە
دەبەستێتەوە لە ئەنجامدانی پا دژی خەڵكی کوردستا .
پێنجەم :بڕیاری خەڵکی کوردستا هەرچی بێت دەبی هەموو الیەك پێوەی پابەند بن و جێگەجێی
بکە نەك وەکو کارتی فشار لەالیە پارتی و هێزەکانی دیکەوە بەکاربهێنرێ بۆ بەدەست هێنانی
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ئییتیازاتی سیاسی لە حکومەتی ناوەندی ....
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ڕێبوار ئەحمەد

ریفراندۆم مافی خەڵکە ،بەاڵم بارزانی و
ناسیۆنالیزم خاڵی الوازین!
زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە دوو حزبی بورژوا ناسیۆنالیهسهتهی بهنەمهاڵەیهی ،یەکهێهتهی و پهارتهی ،بە
رابەری تاڵهبانی و بارزانی کۆمەڵگای کوردستانیا لە ناو سهەرگەردانهی و گهێهژوای فهیهدراڵهیهزمهی
کۆنەپەرستانەی قەمیدا راگرتووە .لەم چارەکە سەدەیەدا دەرد و بەاڵ و بهێهدەرەتهانهی و نەههامەتهی
نەما بەسەر خەڵکی کوردستاندا نەیهێنن ،تەنها لە پێناوی بەرژەوەندی کهۆنەپەرسهتهانەی خهۆیها و
بەهرەمەندبوو لە بەشە دەسەاڵت و سهامهانهی بەتهااڵنهگهراوی ئەم کهۆمەڵهگهایە .زیهاتهر لە چهارەکە
سەدەیەکە چارەنوسی چەند ملهیهۆ خەڵهکهیها کهردوەتە پهاشهکهۆی سهیهاسهەتهی کهۆنەپەرسهتهانە و
دەستەمۆیی خۆیا بۆ دەوڵەتانی کۆنەپەرستی ناوچەکە و جیها  .یاریکردنی ئەم حزبە بنەماڵەییانە
بە چارەنوسی خەڵک ،رێگایەک بوو بۆ نقومکردنی هەردوو بهنەمهاڵە و دهسهتهوپهێهوهنهدهکهانهیها لە
سەروەت و سامانی بێسنور و لە حیهسهاب نەههاتهوو .لەم چهارەکە سهەدەیەدا گەلهێهک دەریهچە بهۆ
یەکاکردنەوەی چارەنوسی ئەم کۆمەڵگایە کرایەوە؛ بۆ ئەوەی دەوڵەتێکی سەربەخۆ لە کهوردسهتها
دامەزرێ و گرێکوێرەی مەسەلەی کورد کە قورسهایهیەکهی گەورەی لەسهەر کهۆمەڵهگها پهێهکهههێهنهاوە
بکرێتەوە ،بۆ ئەوەی کۆتایی بەو دووبەرەکیە بێت کە لەسهەر بهنهاغەی قەومهی دروسهتهکهراوە و بە
فیدراڵیزمی قەومی قوڵتر کراوەتەوە ،بۆ ئەوەی خەباتی چینایەتی لە رەوتێکی خێرادا پەرەبهگهرێهت و
دەسەاڵتی بورژوا ناسیۆنالیستی کورد بەرەو سهەرەولهێهژی و داڕوخها بهگهرێهت و دەسهەاڵتهێهکهی
ئازادیروازانە و پشتگەستوو بە ئیرادەی خەڵک بەرپابێت و مافی هاواڵتی بوونی بە رەسیی ناسهراو
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ڕیفراندۆم مافی خەڵکە ،بەاڵم بارزانی و ناسیۆنالیزم خاڵی الوازین!
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا مسۆگەربێت .بەاڵم لەم چارەکە سەدەیەدا لە جهیهاتهی تهێهپەڕیهن بە نهاو ئەو
دەریچانەدا بهۆ سهەربەخهۆیهی کهوردسهتها  ،تهاڵەبهانهی و بهارزانهی بەردەوام سهوێهنهدیها بە سهەر
یەکپارچەیی خاکی عێران خوارد و خواستی سەربەخۆیهیها بههتهاوا لههقههڵههمهداوه و کهردیها بە
قوربانی بەرژەوەندی کۆنەپەرستانە و سات و سەودای خۆیا .
دوای چارەکە سەدەیەک لەم یاری کردنە بە ژیا و چارەنوس و مافەکانی خەڵکی کوردستا  ،ئیتهر
ناکرێ و نابێت بواری ئەو فریوکاریە بدرێت کە ئەم سەرکردە سیاسیە هەمیشە شکهسهتهرهواردوانە،
خۆیا بکە بە نوێنەری خەڵکی کوردستا و پاڵەوانی ریفهرانهدۆم بهۆ سهەربەخهۆیهی کهوردسهتها .
لەگەڵ ئەوەدا کە ئێستا ملیانداوە بە بەرپاکردنی ریفراندۆم ،بەاڵم بە دروست بهێهگهاوەڕی و مهتهیهانە
نەبوو بە بارزانی و ههردوو حزبی دەسەاڵتدار لە ئاستێکی فهراوانهی جەمهاوەریهدا خهۆی نهیهشها
دەدات .بەاڵم ئەمە هێشتا لەو ئاستەی بەدەرکەوتووە نهاتهوانهێ زەمهانەتهی نهاکهام کهردنەوەی یهاری
بارزانی و ئەحزابی ناسیۆنالیست و ئیسامی بێت بەم پرسە گرنگە .لە راسهتهیهدا نەبهوونهی مهتهیهانە
بەوا پێویستە بگاتە ئاستی دابڕانی یەکهجهاری جەمهاوەری کهرێهکهارا و خەڵهکهی ئهازادیهرهواز لە
سیاسەت و ئاسۆی نەتەوەپەرستی کۆنەپەرستانەی ئەم حزبانە و دەسکۆتاکردنیا لە یهاری کهرد
بە چارەنهوسهی خەڵهک ،پهێهویسهتە بهگهاتە ئهاسهتهی پهێهداگهری تهونهد لەسهەر نەبهوونهی ههیهچ جهۆرە
شەرعەیەتێکی دەسەاڵتی ئەم حزبانە و خۆهەڵرستنیا وەکو نوێنەری خەڵکی کوردستا .
نابێ هیچ گومانێک لەوە بکرێت کە ئەگەر ریفراندۆم و پرسی سەربەخۆیی دیلی سیاسەتی بهارزانهی
و حزبە دەسەاڵتدارەکا بێت ،ئەوە بە سەد و یەک شێوە هەم ریفراندۆم و هەم جهێهگەجهێ کهردنهی
ئەنجامەکەی لەالیە ئەوانەوە دەکرێتە کارتی ساتوسەودا ،دەکرێتە بەهانە و پاسا و بهۆ فهریهودانهی
خەڵک و خۆ گێلکرد لە خواستەکانی جەماوەری ستەمدیدە و راگرتنی دەسهەاڵتهی مهیهلهیهشهیهایهیها
بەسەر خەڵکەوە .لە کاتێکدا کە ریفراندۆمێکی واقعی کە گوزارشت لە ئیرادە و بڕیاری هوشیهارانەی
خەڵهکهی کهوردسههتها بههکهات ،دەشهتهوانههێ سههەرەتهای رەوەنههدێهک بهێهت بهۆ هەڵهگهیههرانەوەی دۆخههی
کارەساتگاری ئێستا و چونەپێو لە رێگای لە کارخستنی دەسهەاڵتهی مهیهلهیهشهایهی و تهااڵنهچهی ئەم
حزبانە .لەم بارەیەوە جەختکرد لەسەر چەند خاڵ پێویستە؛
* /ریفراندم بۆ راپرسی بە خەڵکی کوردستا دەربهارەی مهانەوە لەگەڵ عهێهران یها جهیهابهونەوە،
مافێکی رەوای خەڵکی کوردستانە کە لە دەیا سالی رابردوودا کەوتۆتە بەر دڕندانەتهریهن زوڵهم و
ستەم .بەمپێیە ئەوە دژایەتی دەیا سهاڵەی ئەحهزابهی نهاسهیهۆنهالهیهسهت و خهودی بهارزانهیە لەگەڵ
ریفراندۆم و جیابونەوە و دواخستنی تا ئێستای کە خەتایەکە و دەبێ بهکەوێهتە بەردەم نەفهرەت و
ناڕەزایەتی خەڵک ،نەک ملدانی ئەمرۆیا بە ریفراندۆم بە هەر ههۆکهارێهکەوە بهێهت ٧٧ .سهاڵ پهێهو
ئێستا لە جەرگەی دۆخی ئەوکهاتەی کهوردسهتهانهدا ،حهزبهی کهۆمهۆنهیهسهتهی کهرێهکهاری عهێهران ئەم
مەسەلەیەی وەکو رێگاچارەیەکهی گهونهجهاو کهارسهاز خسهتهوەتەڕوو ،هەروەهها  ٨سهاڵ لەمەوبەر
(بەیانی سەربەخۆیی کوردستا ) لە رۆژی دامەزرانی ئەم حزبەوە ،وەکهو بەڵهگەنهامەیەکهی گهرنهگهی
ئەم حزبە پەسەندکراوە .لە هەموو مێژووی کۆمەڵگای کوردستاندا و بەر لە کۆمۆنیزمی کهرێهکهاری
هیچ حزب و سەرکردەیەکی ناسیۆنالیستی کورد وشەی ریفهرانهدۆم بەسهەر زمهانهیهدا نەههاتهووە و
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

٢١

ڕێبوار ئهحمهد
رەنگە زۆربەیا هەر نەیانزانیگێت مانای چیە .هیچ کات هیچ یەک لەم دوو حهزبەی کهۆمهۆنهیهزمهی
کرێکاریو لە بەڵگەنامەکانهی خهۆیهانهدا بهاسهیها لە ههیهچ جهۆرە مەرجهێهکهی ئەوتهۆ نەکهردووە کە
بەرپههاکههردنههی ریههفههرانههدۆم بههۆ جههیههابههونەوەی کههوردسههتهها بههرههرێههتە گههرەوی ئەوەوە کە ئەحههزبههی
ناسیۆنالیست لەدژی بهن یها لەگەڵهی .بەاڵم هەمهیهشهە هەردوو حهزبهی کهۆمهۆنهیهسهتهی کهرێهکهاری
هەوڵیانداوە و گوشاریهێناوە بۆ ئهحزابی تر تا ئەم مافەی خەڵکی کهوردسهتها بەڕەسهیهی بهنهاسهن.
بۆیە خودی ملدانی ئەو حزبانە بە ریفراندۆم خۆی لە خۆیدا نەک سلگی نییە بەڵکو پهێهویسهتە وەکهو
دەریچەیەکی خهباتی جهماوهری سەرنجی بدرێ و بەدەستەوە بگیرێ بۆ کۆتاییهێنا بههمههسههلههی
کورد و دەسکۆتاکردنی ناسیونالیزمی کورد و سیاسهتی ساتوسهوداکرد بههم مههسههلههیههوه ،کهه
جارێک بهناوی ئۆتۆنۆمی و المهرکهزیهتههوه و جهارێهک بههنهاوی فهیهدراڵهیهزمههوه خههڵهکهیها پهێهی
چەواشهکردووه .بەاڵم دیسهانهیهو لە روانهگەی کهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاریەوە کهۆمەڵهێهک پهرەنسهیه
راگەیەنراو کە پێویستە پرۆسەی ریفراندم بەپهێهی ئەوانە بەڕێهوەبهچهێهت ،هەر ئەو پهرەنسهپهانە
بنەما بۆ هەڵوێستگرتن لە ریفراندۆمێک کە بەرپهادەبهێهت ،نەک ئەوەی کهام الیە پشهتهیهوانهی لهێ
دەکات و کام الیە مرالەفەتی پێ دەکات.
* /نابێ هیچ خۆشگاوەڕیەک بەوە هەبێت کە ریفراندۆم و سەربەخۆی وەکو پرۆسەیەک خهۆی لە
خۆیدا خەڵکی کوردستا لە زوڵم و ستەم و چەوسانەوە و نهابههرابههی چهیهانهیههتهی و بهێهکهاری و
نهداری و دهیها نەههامەتهی تهر کهه لهه ئهێهسهتهادا یههخههیها بهه خههڵهک گهرتهووه ،رزگهار نهاکهات.
چەوسههانەوەی چههیههنههایەتههی و هەژاری و هەاڵواردنههی جههنههسههی و پههێههشههێههلههکههردنههی مههافە فەردی و
مەدەنیەکا ...و ...هیچ یەک لەوانە خۆبەخۆ بە ریفراندم و پێکهاتنی دەوڵەتی سەربەخۆ لە نهاونهاچهن.
ریفراندۆم بڕیارە کێشەیەکی دایهاریهکهراو چهارەسهەر بهکهات کە دەیها سهاڵە کهۆمەڵهگهای عهێهراقهی
خستوەتە ژێر کاریگەری خۆیەوە ،کێشهیهک که بوەتە هۆکاری ستەم و هەاڵوارد و نهاکهۆکهی و
دووبەرهکی لە نێوا خەڵکی ستەمدیدە و کرێهکهارا لەسهەر بهنهاغەی ئەو شهونهاسهە قەومهیەی کە
داویانە لە ناوچەوانیا  .خودی ئهوهی که دهوڵهتی عێران ناسنامهیهکی قهومی و ئیسامی پهێهدراوه
و ئهم ناسنامهیه له دهستوری عێراقیدا جێگیرکراوه ،دەستەبەندی هاواڵتیا و کێنهتۆزی قههومهی
قوڵکردوەتەوە ،بە جۆرێک که نهک ههر ئهنتیگراسیۆ و پێکهوهژیانی ئازادانەی خهڵکی کهوردسهتها
و باقی خەڵکی عێراقی گەلێک دژوار کردووە ،بەڵکو هاوکات زهمینهیهکی لههبهاری ههێهشهتهۆتههوه تها
فایرۆسی ناسیونالیزم بەردەوام لهسهر کێشەی نههبهڕاوهی قههومهی گههراکهانهی خهۆی بهتهرۆکهێهنهێ.
ریفراندۆم جگه لهوهی وهاڵمێکی گونجاوە بهۆ ئەو کهێهشهەیە ،ههاوکهات هەنهگهاوێهکهی پهێهویسهتە بهۆ
دەرهێنانی کوردستا لە گێژوای فیدراڵیزمی شکسترواردووی ئێستا و هەڵتەکاندنهی کهۆسهپهێهک لە
بەردەم خەباتی چینایەتی کرێکارا و رەوتی شۆڕشی کرێکاری .ریهفهرامهدۆم پهێهویسهتە بهۆ ئەوەی
بەهانەی مەسەلەی قەومی لە دەستی ناسیۆنالیزم دەربێت کە دەیا ساڵە حزبە ناسیۆنهالهیهسهتەکها
بۆ فریودانی خەڵک و هەڵرڕاندنیا لە دەوری ئامانجە کۆنەپەرستانەکانی خۆیا و بەکارههێهنهانهیها
وەکو لەشکری پیادەی کێشیەکێشەکانیا کەڵکی لێ وەردەگهر  .ئەوەی کە ریهفهرانهدۆم و پهاشها
پهێهکههههێههنهانههی دەوڵەتههی سههەربەخهۆ چەنههدە کههاریهگەری دەبهێههت لە رێهگهای بهاشههتهرکههردنهی مهاف و
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ڕیفراندۆم مافی خەڵکە ،بەاڵم بارزانی و ناسیۆنالیزم خاڵی الوازین!
خزمەتگوزاری و ژیانی خەڵکی ستەمهدیهدە ،ئەوە گهرێهی خهواردوە بەوەوە کە کهۆمهۆنهیهزم و ئەو
جەماوەرە چ رۆڵێکیا دەبێت لەو پرۆسەیە و لە رەوتی دامەزرانهدنهی دەوڵەتهی سهەربەخهۆدا و چ
جۆرە دەوڵەتێک لە کوردستانی سەربەخۆدا دادەمەزرێ؟
* /لە جیاتی دلساردی و گوما لە بەرپاکردنی ریفراندۆم بەو هۆیەوە کە پارتی و بهارزانهی تهازە
بە تازە هاتونە پهای ئەوەی بهانهگهیهشهەی بهۆ بهکە  ،پهێهویسهتە پهێهداگهری لەسهەر پهرەنسهیهپەکهانهی
ریفراندۆمێک بکرێت کە گوزارشت بیت لە ئیرادە و رای خەڵهکهی کهوردسهتها دوور لە هەرجهۆرە
زەخت و فشارێک .هەروەها بە دیاریکراوی پێوسیتە هەم لە ناوخۆی کوردستا و هەم لە ئهاسهتهی
جیهاندا بە هەڵرڕاندنی رای گشتی ،رێکرهراوی نەتەوە یەکهگهرتهوەکها بهرهرێهتە ژێهر گهوشهارێهکهی
توندەوە بۆ ئەوەی ریفراندۆمی خەڵکی کوردستا بە رەسیی بناسێت ،سەرپەرشتهی بەرێهوەچهونهی
بکات و وەکو هەر ریفراندۆمێکی تر کە لە دنیادا بەرپا کراوە و دەکرێت ،بگێتە فاکتەرێکهی کهاریهگەر
بۆ جێگەجێ کردنی ئەنجامەکەی .بێ دەربەستی نیشاندا لەالیە نەتەوە یەکگرتوەکانەوە بەرامهگەر
ریفراندۆم لە کوردستا  ،پێویستە وەکو هەڵوێستێکی نا بەرپرسانە و فەرامۆشکردنی راو ئهیهرادەی
خەڵکی کوردستا بهکەوێهتە بەرامهگەر نهاڕەزایەتهی فهروانهی رای گشهتهی لە نهاوە و لە دەرەوەی
کوردستا .
* /پێویستە پێداگری لەسەر پیادەکردنی دەم و دەستی ئەنجامی ریفراندۆم بکهرێهت .وەکهو لە دوو
وتاری پێشووترم کە لە "باڵوکراوهی بۆپێشەوە"دا باڵوکراونەتەوە بهاسهم کهردوە ،دەبهێ هەمهیهشهە
ئەوە لەبەرچاو بگیرێت کە بارزانی و ئەحزابی دەسەاڵتدار یاری بە ئەنجامی ریفراندۆمەوە بهکە و
لە جیاتی پیادەکردنی ئەنجامەکەی وەکو کارتی فشار بەکاری بهێنن بهۆ داسهەپهانهدنهی مەرامەکهانهی
خههۆیهها  .ئەمههانە لەوە بههودەڵەتههر کە بەرامههگەر تەحەدیههاتههی جههیههابههونەوە راوەسههتههن ،لەوە
بەکرێگیراوتر کە جەسارەتی هەنگاوێکی وا گەورەیا هەبێت بەبێ رەزامەندی دەوڵەتانی زلههێهزی
جیها و دەوڵەتانی ناوچەکە .بارزانی لە کۆتا لێدوانیدا باسی لەوە کردووە کە دوای ریفرانهدۆم بهۆ
جێگەجێکردنی ئەنجامەکەی لەگەڵ بەغدا و تارا و ئەنهقەرا و دەوڵەتهانهی زلهههێهزی دنهیها دەکەونە
گفتوگۆ .ئەم قسەیە مانای ئەوەیە بەبێ رەزامەنهدی ئەوا هەنهگهاو بهۆ سهەربەخهۆیهی هەڵهنهاگهرێ.
سیناریۆیەکی لەم بابەتە دەبێ لەالیە خەڵکی کوردستانەوە وەاڵمی توند وەرگهرێهتەوە و دوچهاری
ناکامی بێتەوە .بریاردەری ئەوەڵ و ئاخر لەسەر چارەنوسی کۆمەڵگای کوردسهتها تەنههها خەڵهکهی
کوردستانە ،ریفراندۆم دروستکەری بڕیاری ئەم خەڵکەیە و پهێهویسهتە بهێ ههیهچ ئەمها و ئەگەرێهک
جیگەجێ بکرێت بەبێ گوێدا بەوەی هەڵوێستی دەوڵەتانی ناوچەکە و جیها چی دەبهێهت .بهارزانهی
لە ئێستاوە بە سپاردنی جێگەجێکردنی ئەنجامی ریفراندۆم بە گفتوگۆ لەگەڵ دەوڵەتا  ،نهیهشهانهیهداوە
کە رێز لە ئیرادەی خەڵکی کوردسهتها نهاگهرێهت ،هەر بەم پهێهیە مەرجهێهکهی سهەرخسهتهنهی ئەم
پرۆسەیە دەسکۆتاکرد و لەکارخستنی رۆڵی بارزانی و حهزبەکەیەتهی .بەم جهۆرە ئەو راسهتهیەی
بەرجەستە کردووە کە؛ خۆی و حزبەکەی نەک هەر پهاڵەوانهی ئەم پهرۆسهەیە نهیهن بەڵهکهو خهاڵهی
الوازین.
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

٢٣

ڕێبوار ئهحمهد
بەاڵم تا ئەو جێگایەی بە خەڵکی کوردستا دەگەڕێتەوە ،ئەگەر ریفراندۆمێکی واقعی ئەنجام بدرێهت
و بڕیار لەسەر جیابونەوەی کهوردسهتها بهدرێهت ،ئەوکهات تەنهانەت ئەگەر بهارزانهی و ئەحهزابهی
ناسیۆنالیست وەکو خاڵی الوازی ئەم پرۆسەیە نەچنە ژێرباری جێگەجێکردنی ئەو بڕیارە  ،هێشتا
تههازە ئەم کههۆمەڵههگههایە لەم رێههگههایەدا پههێ دەنههێههتە بههڕگەیەکههی تههازەوە کە تههیههایههدا دەرگهها بەرووی
توندبوونەوەی بەرامگەرکێی خەڵکی ئازادیرواز و ئەحزابی ناسهیهۆنهالهیهسهت لەسهەر ئەم مەسهەلەیە
دەکرێتەوە و کوردستا هەنگاوێک لە سەربەخۆیی نزیک دەکاتەوە.
* /هەڵوێستی جەمسەرەکەی تری ناسیۆنالیزمی کورد کە لە گۆڕا و بەشێک لە ئیسهامهیەکها و
بەشێک لەو هەموو باڵ باڵێنەی ناو یەکێتیدا خۆی دەبینێتەوە ،بە هەمها رادە دوور و بهێهگەریە لە
هەر جۆرە بەرژەوەندیەکی خەڵکی کوردستا  ،بە هەما رادەی سیاسهەتهی پهارتهی یهاریهکهردنهێهکهی
فریودەرانەیە بە ژیا و چارەنوس و هەستی خەڵکی بەشیەینەتی کوردستا  .هەڵوێستهی ئەوا بە
هیچ جۆرێک پێداگری نیە لەسەر خەمرۆری بۆ ئایندەیەکی باشتری ئەم خەڵکە ،بە پهێهچەوانەی ئەو
ریاکاریەی کە هەڵیدەڕێژ  ،مەبەستیا ئەوە نیە کە ریفراندۆم و پرسی سەربەخۆیی برهرێهتە سهەر
رێچکەیەکی دروست ،بەڵکو ئەوا دەیانەوێ ئەم پرسە گرنگە و چهارەنهوسهی خەڵهکهی کهوردسهتها
بکە بە قوربانی داسەپاندنی مەرد و بەرژەوەندیە حزبهی و کهۆنەپەرسهتهانەکهانهی خهۆیها  .ئەوەی
ئەوا وەکو مەرجی بەرپاکردنی ریفراندۆم پێداگری لەسەر دەکە  ،واتە "کهاراکهردنەوەی پەرلەمها
بە دەستەی سەرۆکایەتی ئێستاوە "بە ئەندازەی تاڵە مویەک پەیهوەنهدی بە خسهتهنەکهاری ئهیهرادەی
خەڵک و بەرژەوەندیەکانی ئەوانەوە نییە .پەرلەما و هەڵگژاردنی پەرلەمانی و خەبهاتهی پەرلەمهانهی
لە کوردستاندا هەمیشە چەواشەکاریەک بووە بۆ رتو کردنی دەسەاڵتی میلیشیایی و بهنەمهاڵەیەی
بورژوازی کورد .پەرلەما وەکو دەزگایەکی کارتۆنی نەک هیچ رۆڵێکی نەبووە لە بەرگریهکهرد لە
مافەکانی خەڵک و هەرگیز ئەجەندایەکهی وەههای نەبهووە ،بەڵهکهو رۆلهی زۆر گەورەی بهیهنهیهوە لە
قەباڵندنی دەسەاڵتی میلیشیایی بە خەڵکی کوردستها بە نهاوی دیهیهوکهراسهیەوە .لە مهاوەی چەنهد
خولی پەرلەماندا ،بەو خوالنەشەوە کە گۆڕا و ئیسامیەکا سەنگیا تیادا هەبووە و بانهگەوازیها
بۆ "ئارام راگرتنی شەقام "کردووە بۆ ئەوەی پەرلەما بە "باشی رۆڵی خهۆی بهگهێهڕێهت" ،هەروەهها
بەو دەورانەشەوە کە حکومەتی بنکە فراوا لەسەر کاربوو ،نە تەنیا هیچ خهواسهت و ئهامهانهجهێهکهی
رەوای خەڵکی کوردستانی دەستەبەر نەکردووە ،بەڵکو دروست لە دەورانی حکومەتی بنهکەفهراوانهی
هەموو الیەنە بورژوازیە قەومی و ئیسامیەکاندا بوو کە بۆسەیا بۆ وردکردنی ئیرادەی خەڵهك و
برینی موچە و تەفروتوناکردنی سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکها نهایەوە .ئەوەی کە بە ئەنهدازەی
تاڵە مویەک لە بڕیاردا لەسەر ریفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستا رۆڵی نەبهێهت "کهاراکهردنەوەی
پەرلەمانە ".لەوە زیاتر دژایەتی کردنی ریفراندۆم بە بەههانەی "بەکهارنەخسهتهنەوەی پەرلەمها "
جگە لە بە فیداکردنی چارەنوسی خەڵک لە پێناو بەدەستهێنانەوەی بەشهە دەسهەاڵت و بەشهیها لە
سامانی بە تااڵنگراو هیچی تر نیە .بە گشتی ئەو بۆچهونەی کە راوەسهتهانهی بهارزانهی و پهارتهی لە
پشتی ریفراندۆم دەکاتە بەهانەیەک بۆ دژایەتی کردنی ئەم پهرسهە ،هەڵهوێسهتهێهکهی تەسهکهی ئەنهتهی
پارتیە و پەیوەندی بە بەرژەوەندی خەڵک و ئایندەیەکی باشتر بۆ کۆمەڵگاوە نییە.
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ڕیفراندۆم مافی خەڵکە ،بەاڵم بارزانی و ناسیۆنالیزم خاڵی الوازین!
* /هەڵوێستی ناسیۆنالیزمی عەرەب کە خۆی لە لێدوانەکانی حکومەتی عەبادی و الیەنە ئیهسهامهی
و ناسیۆنالیستە عەرەبەکاندا دەبینێتەوە ،بە دەر لەوەی کە بەهانە و پاساوەکانیا چیە ،لەو روانهگە
شۆڤێنیستیە عەرەبیەوە سەرچاوەی گرتووە کە عێران بە واڵتێهکهی عەرەبهی و بەشهیهک لە دنهیهای
عەرەب دەزانن و پاراستنی یەکپارچەییەکەی بە هەر نرخێک بیت پیرۆزیەکی نەتەوەیهیە بهۆ ئەوا .
ئەمە هەما روانگەی رژێیە سەرکوتگەرە یەک لە دوای یەکەکانهی عهێهران بهووە لە دەیها سهاڵهی
رابردوودا کە رژێیی سەرکوتگەری بەعس یەکێک لەوا و راستیدا هارترین و شۆڤێنیهسهتهتهریهنهیها
بوو .هەڵویستی حکومەتی عەبادی و الیەنە بۆرژوازیە عێراقیەکها لە بهابەت سهەنهدنەوەی هەمهوو
مافێک لە هاواڵتیانی کوردزما بەوانەشەوە کە لە دەرەوەی نهاوچە کهوردنشهیهنەکهانهدا  ،هەروەهها
خستنەکاری گوشاری ئابوری و نانگڕین ،جەخهت لەسهەر پهێهویسهتهی ریهفهرانهدۆم و جهیهابهونەوەی
کوردستا دەکەنەوە نەک بە پهێهچەوانەوە .جەخهت لەسهەر ئەو راسهتهیە دەکەنەوە کە لە سهایەی
عێراقی ژێر دەسهەاڵتهی ئەم ههێهزانەدا دەرفەتهێهک بهۆ مهانەوەی خەڵهکهی کهوردسهتها بە دوور لە
هەرجۆرە جیاکاری و هەاڵواردنێک لە ئارادا نییە .دیارە هیچ کاتێک هەڵوێسهتهێهکهی جهیهاواز لەمە لە
ناسیۆنالیزمی عەرەب چهاوەڕوا نهاکهرێهت .هەمهیهشهە و لە هەمهوو دەورانهێهکهدا رەنهگە بەههانە و
پاساوەکانیا بگۆڕێ بەاڵم پێشگینی گۆڕانی هەڵوێستی شۆڤێنیستهی ئەم بهزووتهنەوە کهۆنەپەرسهتە
ناکرێت .هەڕەشە و گوشارەکانی ناسیۆنالیزمی عەرەب و حکومەتی عێران دەبێ وەکهو بەشهێهک لە
لەمپەر و تەحدیاتەکانی بەردەم بڕیاری ئازادانەی خەڵکی کوردستا چهاویها لهێهگهکهرێهت کە دەبهێ
هەڵتەکێنرێن و نهاکهام بهکهرێهنەوە .لەم بهارەیەوە ئەوە ئەرکهێهکهی گهرنهگهی جەمهاوەری کهرێهکهار و
ئازادیروازی عێران و کۆمۆنیزمە کە رۆڵی پێشڕەوانە بگێڕ بۆ بەگژاچونەوەی ئەم شۆفێهنهیهزمە و
بەرجەستەکردنی ئەو هەڵوێستە ئوصولی و ئازادیرهوازانەیە کە بهێ ههیهچ قەیهد و بەنهدێهک مهافهی
خەڵکی کوردستا بۆ ریفراندۆم و جیابوونەوە بە رەسیی بناسرێت و پەیگیرانە بەرگری لێ بهکە .
ئێستا کاتی ئەوەیە کە خەڵکی کوردستا جگە لە هەڵوێست و بانگیشەی ناسهیهۆنهال-شهۆڤهێهنهیهسهتهی
عەرەب ،دەنگێکی تر لە روانگەیەکی ئازادیروازانە و سۆسیالیستی و ئەنتەرناسیۆنالیستیەوە بهگهیهنهن
و بگیستن بۆ بەرگری لە مافێکی رەوای خەڵکی کوردستا  .تەنهها و بەتەنههها ئەم هەڵهوێسهتەیە کە
دەتوانێ بە ئاراستەیەکی پێچەوانەی ئەو ئاراستانەی قڵشت و دووبەرەکیا لە نهێهوا کهرێهکهارا و
خەڵکی کوردزما و عەرەبزماندا سازکردوە ،کاریگەری دابهنهێهت و گهیهانهی ههاوپشهتهی چهیهنهایەتهی
بگوژێنێتەوە .ئێستا کاتی ئهوهیه که کرێکار و کۆمۆنیستی عێران ،لهدژی ناسیۆنهالهیهزمهی عەرەب و
حکومهتهکهی عهبادی بێنهدهنگ و ڕێگه نەدە سیاسهتی گهمارۆی ئابوری و نههعهرهتههی شههڕ و
پهالماردا له دژی خهڵکی کوردستا بکرێته ڕیگایهک بۆ مانهوهی بە ناچاری خەڵکهی کهوردسهتها
و راگرتنی ئەو زهلکاوهی که دهسته و تاقیی قهومی ئیسامی و تهایههفههگههری وەکهو مهێهشهومەگەز
لهسهری دهلهوهڕێن.
* /بارزانی و ئەحزابی دەسەاڵتدار زۆر ئهاشهکهرا دەیهانەوێ بە گەرم کهردنهی شهایهی و لهۆغهانهی
ریفرانهدۆم و سهەربەخهۆیهی ،فەزای نهاڕەزایەتهی فهراوانهی خەڵهک تهێهکهگهدە کە لە دژی بهڕیهاری
قەرەقوشیانەی "پاشەکەوتی موچە "و بەرەو سفر چونی خزمەتگوزاریەکا و پێداویستیە سادەکانی
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

٢٠

ڕێبوار ئهحمهد
ژیانی رۆژانەی خەڵک لە ئارادایە .بێگوما دوای ریفراندۆمیو کوتانی دەهۆڵی جیابهوونەوە دەکە
بە پاساوێک و ئەگەر بۆیا بلوێت چارەکە سەدەیەکی تریو بەم هۆکارە بێدەرەتانی خەڵک پهاسهاو
دەدە و هەوڵدەدە ناڕەزایەتیەکا دەمکوت بکە  .لە کاتێکدا هیچ شتێک لەوە ئاشکهراتهر نهیهیە کە
ئەو سامانەی بە تااڵ بردویانە بەشی دامەزراندنی چەنهد دەوڵەت دەکهات نەک یەک دەوڵەت .بهۆ
رووبەڕووبونەوەی ئەم سیاسەتی برسی و بێدەرەتا کردنە ،پێویست نییە خەڵهکهی ئهازادیهرهواز و
ستەمدیدە دەسهت لە خهواسهتهی ریهفهرانهدۆم و جهیهابهونەوە هەڵهگهر  ،لە هەمهوو هەلهومەرجهێهکهدا
ناسیۆنالیزمی کورد هەر هەوڵی خهۆیهدەدات بە خهراە کەڵهک لە فەزای ریهفهرانهدۆم وەرگهرێهت و
مەسەلە و کێشەکانی تری کهۆمەڵهگهای پهێهداپهۆشهێهت .لە بەرامهگەردا پهێهویسهتە ههێهزی جەمهاوەری
ستەمدیدە هاوکات لەگەڵ پێداگری لەسەر ریفراندۆم ،بەردەوام لە مەیهدا راوەسهتهی و دەسهەاڵت
براتە ژێرگوشاری توندەوە بۆ وەاڵمدانەوەی داخوازیەکا ؛ بە تایگەتی هەڵوەشانەوەی دەستگەجهێهی
بڕیاری "پاشەکەوتی موچە" ،دابینکردنی خزمەتگوزاریەکا و ئازادیە سیاسی و مەدەنیەکا ..و..هتهد.
بەرپاکردنی بزووتنەوەی دژی هەژاری کە هەر ئێستا دەستی بەکارکهردووە ،بهاشهتهریهن وەاڵمە بهۆ
هەوڵەکانی ئەحزابی دەسەاڵتدار بە مەبەستهی ونهکهردنهی خهواسهتەکهانهی بهزووتهنەوەی نهاڕەزایەتهی
جەماوەری لە ناو فەزای ریفراندۆم و باسی جیابونەوەی کهوردسهتهانهدا .هەردوو ئەم مەیهدانە واتە
خەبات بۆ بەرپاکردنی ریفراندۆمێک کە بە راستی گوزارشت لە ئیرادەی خەڵکی کهوردسهتها بهکهات
لەگەڵ خەبات بۆ داسەپاندنی داخوازیە ئابوری و سیاسیەکانی جەماوەری خەڵک و البهردنهی بهاری
قورسی هەژاری لەسەر شانی خەڵک ،نەک ناکۆک نین لەگەڵ یەکتری ،بەڵکو تەواوکەری یەکهتهریهن
لە پێناو بوژانەوەی ئیرادەی شۆڕشگێڕانە و دەرگها ئهاوەاڵکهرد بهۆ ئهاڵهوگهۆڕی هەمەالیەنەتهر لە
کوردستاندا .لەوانە کۆتایهێنا بە دەسەاڵتی میلیشیایی ئەحهزابهی نهاسهیهۆنهالهیهسهت و بەرپهاکهردنهی
دەسەاڵتێکی پشتگەستو بە ئیرادەی خەڵک.
* /سیاسەتی تەخوین سیاسەتێکی ریسوا و ملهوڕانەیە و پێویسهتە خەڵهکهی ئهازادیهرهواز و الیەنە
سیاسیەکا بە توندی سەرکۆنەی بکە  .پرۆسەی ریفراندۆم و جیابوونەوەی کوردستا پرسهێهکهی
گرنگ و چارەنوسسازە ،ناوەرۆکی ئەم پرۆسە شتێهک نهیهیە جهگە لە بهواردا بە دەربهڕیهنهی رای
ئازادانەی خەڵک لەسەر ئایندەی ئەم کۆمەڵگایە .ئەوە مافی هەر هاواڵتی و هەر الیەنێکهی سهیهاسهیە
کە بەوپەڕی ئازادیەوە رای خۆی لەسەر ئەم پرۆسەیە و چۆنیەتی چونەپێشهی دەربهڕێ ،هەرکەس
و الیەنێک دەتوانی الیەنگر یا دژی بێت ،مافی هەرکەس و الیەنێکە رەخنە لە هەڵهوێسهتهی کەس و
الیەنەکانی تر بگرێهت .هەرجهۆرە سهنهوردارکهردنهێهکهی ئهازادی رادەربهڕیهن پهێهچەوانەی نهاوەرۆکهی
ریفراندۆمە و مەشروعیەتی پرۆسەکە دەخاتە ژێر پرسیاری گەورەوە .ئەو سهیهاسهەتهی تەخهویهنەی
پارتی دەستی بۆ بردووە ،دیسا بەڵگەی ئەوەیە کە بارزانی و حهزبەکەی خهاڵهی الواز  ،ههۆکهاری
نابوتکردنی بەهای پرۆسەکە  ،بە دەستی ئەوا بێت لە جیاتی ریفراندۆمی واقعی بهۆ راپهرسهی بە
خەڵکی کوردستا  ،هەر وەکو هەڵگژاردنەکانی پەرلەما سیناریۆی گاڵهتەجهاڕانە بهۆ وەرگهرتهنهی بە
زۆری پەنجەمۆری خەڵکهی کهوردسهتها بەرپها دەکە  .تهاوانهگهارکهردنهی هەرکەس کە پهێهچەوانەی
سیاسەتی پارتی هەڵویستی خۆی دەردەبڕێت بە "خائین" ،لە کاتێکدا ئاشکرایە کە سزای "خهائهیهن 'لە
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ڕیفراندۆم مافی خەڵکە ،بەاڵم بارزانی و ناسیۆنالیزم خاڵی الوازین!
فەرهەنگی ئەم حزبانەدا چیە ،هیچ مانایەک بۆ ریفراندۆم ناهێڵهێهتەوە .پهێهویسهتە بهارزانهی و پهارتهی
بررێنە ژێر گوشاری توند و پەشییا بکرێنەوە لەم خەتا گەورەیە.
٧١٠٧-٧-٢
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٢٧

خهرسهو سایه

ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی
کۆمۆنیستی!
وهاڵمێک بههاوڕێ سامان کهریم
ههر له تهوهری سهبارهت به ڕیفراندۆمدا ئهم وتارهی خهسرهو سایه
باڵودهکهینهوه كه وهاڵمه به ههندێ مهسهلهی پهیوهست بهم بابهتهوه و
هاوكاتیش ههندێ نهزهری سامان كهریم كه بابهتهكهی به دوو بهش
باڵوبۆتهوه ،خوێنهر دهتوانێ له ڕێگای ئهم دوو بهستهره جیاوازهوه ،دهقی
وتارهکان به دهست بهێننێت:

دیدگای سۆشیالیستی
http://www.hawpshti.com/ku/?p=12788
http://www.hawpshti.com/ku/?p=12934
بهرلهوهی بچیه ناو باسهکهوه ههڵوێستهیهک بهپێویست دهزانم:
لهم وهاڵمهدا ئهوهی مهبهستم نییه پێی ههستم ،دهستگردنه بۆ وهاڵمدانهوهیهکی شهخسی و
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
ههمهالیهنهی ههموو ئهو بابهتانهی که هاوڕێ ساما لهپهیوهند بهمهسهلهی ڕیفراندۆم و
سهربهخۆییهوه ،باسی لێوهکردوه و لهژێر ناوی "سیاسهتی کۆمۆنیستی"دا کۆی کردونهتهوه ،بهڵکو
ئهوهی مهبهستی منه ،بهر لهههرشتێک بهشداریکردنه لهڕۆشنکردنهوهی الیهنهکانی سیاسهتێکی
کۆمۆنیستی و ههوڵدا بۆ یهکگرتووکردنی هێزهکانی حزب و جواڵنهوهکهما لهدهوری.
بۆچونی فهردی من لهچاو سیاسهتی حزبدا الوهکیه .بە مانایەکی تر من وەکو
بهمجۆره
کۆمۆنیستێک کە لەڕابەری حزبێکدام ،بۆچونی شهخسیم تا ئهو ئاسته گرنگی ههیه کەکۆمهك به
حزب بکات تا سیاسەت یا تاکتیکێکی دروست ههڵگژێرێ ،چونکه حزب ئامڕازی کاره ،بۆیە
بهرلهههرشتێک هەموو هەوڵی من بۆ بردنه پێشهوهی ئەم ئاڕاستەیەیه ،نەک بەر لەم هەوڵە لە
بیری ئەوە دابم بۆچونی خۆم بەیا بکەم .ئەمە بەشێکە لە سوننەتی حزبی و تەحزوب.
بهداخهوه ئهوهی لهئێستادا دهیگینین ئهوهیه کهجیاوازی بۆچوونهکا لهسهر مهسهلهیهکی تاکتیکی،
ئهو سوننهتهشی بهرههمهێناوه که بهرلهوهی حزب ههڵوێستی ڕهسیی خۆی ڕاگهیاندبێت،
کهسایهتیهکا لهڕابهرایهتیدا دهستیا داوهته نوسینی وتارو نهزهری شهخسی خۆیا لهپێو
حزبهوه داناوه وههر کهسه لهباخێک دهخوێنێت .ئهمه لهباتی ئهوهی ههوڵگدرێ بۆ گهیشتن
بهسیاسهتێکی یهکگرتوو که جواڵنهوهکهی پێ ڕابهری بکرێ  ..ئایا سونهتێکی ئاوا لهگهڵ
ئهوپرسیارهدا بهرهوڕوما ناکاتهوه که ههر کهسه لهئێیه چهنده لهمهوقعی بهرپرسیارێتیهوه
بهرامگهر بهحزبهکا و جواڵنهوهکهما خهریکین سیاسهت ڕۆشن دهکهینهوه و ههر لهم
پهیوهندهشدا بۆچونه شهخسیهکانی خۆشیا بهیاندهکهین؟ .ئایا خۆما بهبهرپرسیار دهزانین
بهرامگهر بهمهترسی چهندهسته بوونی حزب لهمهڕ مهسهلهیهکی تاکتیکی کهبایهخی لهچاو
یهکپارچهیی حزبهکاندا سهد بهرابهر لهخوارهوهیه؟ ئایا ڕای شهخسی گرنگتر و لهپێشتره یا حزب
وجواڵنهوه؟ ئایا باشتر نییه دروستر نییه بهرلهوهی ئهندامی مهکتهبی سیاسی و سکرتێری حزب
ڕای شهخسی خۆی بڵێت ،حزب لهدهوری سیاسهتێک کۆبکاتهوه وپاشا گهر نهزهرێکی
تایگهتیشیا ههبوو بیده ؟ ئایا بهیانکردنی نهزهری شهخسی بهم شێوهیه حزب بههێزدهکات یا
ئهگهری زهربهدا له یهکگرتووبوو وتێکدانی ئینسجامی دهرونی بزوتنهوهکهما دهڕهخسێنێ؟
بهتایگهتی لهکاتێکدایه کهدهرگای باسێکی گرنگ کراوهتهوه وئهگهر لهمهوقعیهتی بهرپرسیارێتیهوه
مامهڵهی لهگهڵ نهکهین ،موکینه بهزیانی گهوره تهواوبێت! .هیوادارم هاوڕێ ساما پهی بهم
بهرپرسیارێتیه بردبێ..
بهاڵم ههرلێرهدا ئهوه بڵێم شێوازێک لهباسکرد کههاوڕێ ساما گرتویەتیه بهر ،شێوازێکی
تهمومژاوی ،دورودرێژ وماندوکهر ،تێکهڵکردنی چهندین باس ،کهسهرهڕای گرنگیا  ،بهاڵم ناپهیوهند
و ڕێ لێ ونکهر ..ههموو ئهمانه بهرامگهر بهمهسهلهیهکی سیاسی که دهکرا لهچارەکه ژمارهی
ئهوالپهڕانهدا کهبۆی ڕەشکراوهتهوه بهیا بکرایه ..بهم هۆیهوه من ناچارم لهزۆر مهسهله
خۆپارێزی بکهم و وهاڵمهکهشم بهجیاکردنهوهی باسی ڕیفراندۆم وسهربهخۆیی وهێنانه پێشهوهی
ئهو بابهتهنهی کهبهههریهک لهم دوو تهوهرهیهوه پهیوهسته ،ئیکتفا بکهم تا منیو ههم خوێنهر
بڵێم کە لە قەڵەمدانی هەڵوێستی حزبی
ماندوونهکهم وههم وهاڵمهکهشم ڕۆشنگێت .ئەوە
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خهسرهو سایه
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستا بهههڵوێستێکی ناسیونالیستی لەالیە هاوڕێ سامانەوە ،هۆکاری
سەرەکی بوو لە دەست بردنم بۆ ئەم وەاڵمە.

تهوهرهی ڕیفراندۆم
ئهنتی پارتی بوون ،بنهمای دژایهتیکردنی ڕیفراندۆم الی هاوڕێ سامان کهریم:

خاڵی بنهڕهتی لێوهههستانی دژایهتیکردنی ڕیفراندۆم وسیاسهتێک کههاوڕێ ساما لهبهرامگهریدا،
بهسیاسهتی کۆمۆنیستی ناوی بردووه ،ڕیفراندۆمێکه کهلهالیه بارزانی و پارتیهوه بانگهوازی
بۆکراوه ،ههر ئهم خاڵه ئهوی وهک کۆمۆنیستێکی ڕهخنهگر ،لهفۆڕمێکی ڕادیکاڵ وئۆپۆزسیۆنێکی
پهڕگردا لهبهرامگهر پارتیدا ،داناوه .لهکاتێکدا بنهمای سیاسهتی کۆمۆنیستی دهخالهتگهری و
بهرپرسیاریهتیه لهبهرامگهر ئهو کێشه و گرفتانهدا کهبهرۆکی بهکۆمهڵگاو جهماوهری زهحیهتکێو
گرتووه ،بهئاڕاستهی گرتنهپێشی ڕێگاچارهی واقعی بۆ ڕزگارکردنی کۆمهڵگا لهوکێشهو گرفتانه.
هاوڕێ ساما لهگهڵ ئهوهدا کهدا بهبوونی مهسهلهی کورددا دهنێت و هاوکاتیو ڕیفراندۆم وهک
ڕێگایهکی سیاسی بۆ چارهسهری ئهم کێشهیه بهدروست دهزانێت ،بهاڵم بهو هۆیهوه کهبارزانی و
پارتی ڕای گهیاندووه ،ڕیفراندۆم ڕهت دهکاتهوه و بهسیاسهتێکی پارتی دهیناسێنێ .بهم پێیه
بنهمایهک کهئهو لهسهری وهستاوه دژایهتی کردنی پارتی و بارزانییه نهک ڕاوهستا لهسهر
گرفێتکی سیاسی که ساڵههای ساڵه بۆته برینێک بهجهستهی کۆمهڵگاوه وکۆسپێکی سهر ڕێگای
خهباتی چینایهتی بهرهو سۆشیالیزم .بۆ کهسێک که بیهوێت له مهوقعیهتی دهخالهتگهرانه و
بهرپرسیارێتیهوه بهرامگهر بهژیانی کۆمهڵگا ،ڕۆڵگگێڕێ ،دهبێ خودی کێشهکه خۆی بهبنهما
وهربگری و لهدهرهوهی ملیانێی حزبهکا و ئهوهی کهکام الیه بهرژهوهندی چییه و بۆچی
هاتۆته پای بۆ گرفتهکه بڕوانێ ،گرفتێک کهدهیا بهاڵو موسیگهتی بۆسهر ژیانی خهڵک و کۆمهڵگا
زیاد کردووه .بهداخهوه ئهنتی پارتی بوو و بنهمایهک کههاوڕێ ساما لهسهری وهستاوه ئهوه
نابینێ که خودی دهستکێشانهوه له فیدراڵیزم و هاتنه پای پارتی و بهرزانی بۆ ڕێگای ڕیفراندۆم،
جا بهههر مهبهست و ئامانجێکهوه بێت ،نهک ههر بهزیانی چارهسهری ئهم کێشهیه نییه ،بهڵکو کاڵ
بوونهوهی بهربهستێکه کهخودی حزبه ناسیونالیستهکا لهسهر ڕێگای دهستگرد بۆ ئهم ڕێگایه
دهرگای فرسهتێکی بۆ دهخاڵهتگهری کۆمۆنیستی لهبوعدی سیاسی
دایا ناوه ،ئهمه
وکۆمهاڵیهتیدا ،لهدژی خودی پارتی وگشت ناسیونالیزم کردۆتهوه .بێگوما بۆ ئێیه کۆمۆنیستهکا
وهاڵمدانهوه بهههر ستهم و نابهرابهری و گرفتێکی کۆمهاڵیهتی شۆڕشی کرێکاری و سۆشیالیزمه،
بهاڵم لهغیابی دهمو دهستی ئهم شۆڕشهدا ،ڕیفراندۆم ڕێگاچارهیهکی سیاسه بۆ مهسهلهی کورد،
بهپێویست ئێیه کۆمۆنیستهکا بهواقعیهتێکهوه گرێ دهدات کهچۆ لهکرانهوهی
ئهمه
فرسهتهکاندا ،ڕیفراندۆم وهک مهیدانێک بۆ دهخالهتگهری سیاسی وچارهسهری ڕیشهیی کێشهکه
بهدهستهوه بگرین وجهماوهری بۆ بهێنینه مهیدانهوه .بهاڵم بهپێچهوانهوه هاوڕێ ساما ئهنتی
پارتی بوونهکهی تا ئاوئاسته بۆته بنهماو پێوانه بۆ ڕهتکردنهوهی ڕیفراندۆم وجیابوونهوه ،کهههم
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
"ڕیفراندۆم دهباته نێو مێژووی پارتی و بارزانیهوه" وه ههم جیابونهوه وپێکهێنانی دوڵهتیو بۆ
کۆتاییهێنا بهمهسهلهی قهومی نازانێ! ئهوهتا لهههردوک ئهمگارهوه دهڵێت:
"باسی ئەم ڕیفراندۆمە دیاریکراوە لە پایەیەکی سەرەکیدا ،باسی پارتی و بارزانی و
مێژووی ئەم هێزەیە ،هەر الیە و هێزێک مێژووی ئەم هێزە و سیاسەت و پراتیکی
وەک هێزێکی بورژوایی کورد لە بەرچاو نەگرێت هەڵەیەکی گەورە دەکات ،لە بەرانگەر
زۆربەی هەرەزۆری خەڵکی کوردوستاندا"-بهشی یهکهم-
" سەربەخۆیی و جیابونەوەی کوردوستا هیچ پەیوەندی نیە بە باسی ما و نەمانی
ئەم کێشەیەوە .لە ڕوانگەی منەوە بە گرییانەی ئەوەی کە کوردوستا جیادەبێتەوە
پارتی بااڵدەستە و بارزانی ڕابەریەتی" "مەبەستم ئەوەیە باسێکی لەو چەشنە کە گوایا
دوای دەوڵەتی کوردی" کێشەی نەتەوەیی" نامێنێت لە خەیالیو کەمترە " "،بەاڵم کەی وە
لەکوێ دەوڵەت و سەربەخۆیی ئەم کێشەیەی چارەسەر کردوەو؟! " بهشی دووهم-
هێڵهکا هی منن-
لهڕاستیدا ئهم بنهمایه لهئهنتی پارتی بوو وئهم میتۆدهی کههاوڕێ ساما بۆ مامهڵهکرد
بهڕیفراندۆم و چارهسهری کێشهی کوردهوه گرتویهتیهبهر ،جگهلهوهی نوێنهرهوهی بۆچونێکی
ناسیاسی و ناکۆمهاڵیهتیه ،هاوکات پهیڕهوی لێکردنی حزب و جواڵنهوهکهما وهک ئهحزاب
وجواڵنهوهیهکی الوهکی و نا دهخاڵهتگهر لهڕیزی ئهحزابێکی ناڕازی بهپارتیدا دادهنێ که هوشیارانه
مهوقعی ڕهخنهگریا ههڵگژاردووهو نایانهوێت مهسهلهو گرفته سهرهکیهکهی سهر ژیانی خهڵک
خۆی بگینن وڕێگای نهمانی بگرنهبهر .هاوڕێ ساما لهگهڵ ئهوهدا که دهیا الپهڕهی
ڕهشکردۆتهوه و تێکۆشاوه ئهم میتۆده تیۆریزه بکاو ئهنجامهکانی بهسیاسهتی کۆمۆنیستی
بناسێنی ،بهاڵم بهداخهوه لهئاکامدا بهکۆمهڵێک ناکۆکی سیاسی و تیوهریهوه سهری لهههڵهیهکی
بهرجهستهدا دهرهێناوه ..کهلهدوتوێی ئهم وهاڵمهدا ههوڵدهدهین ڕاستیهکهی دهرخهین.

ڕیفراندۆم بهمهرجهوه

لهگهڵ ئهوهدا کهبهدڕیژایی ههردوو بهشی باسهکهی هاوڕێ ساما لیستێکی دوورودرێژ
لهڕهخنهگرتن لهپارتی و ئامانجهکانی بارزانی لهپشتی ئهم ڕیفراندۆمهوه خراوهتهڕوو لهنیونهی
ئهوهی که:
"ئهم ڕیفراندۆمه ههنگاوێکی سیاسی زیرهکانهی بارزانیه بۆ قۆرغکردنی مافی
دانیشتوا "" ،وهرهقهی کهسایهتی بارزانیه تائاستی سهرکردهی (ڕزگاری
بهخو)""،وهرهقی گرنگی ههڵگژاردنی داهاتوه"" ،بۆ کهوجکردنی خهڵکو داپۆشینی وهزعی
نالەباری خهڵکه"" ،بۆ تێپهرکردنی ئهزمهی ناوخۆییه" "،ریفراندۆم یا سیاسەتی
پیادەکردنی ریفراندۆم  ،سیاسەتی سەرنو البرنە لەسەر ئەم کێشانە و شاردنەوەیەتی لە
الیەک و لەالیەکی دیکەشەوە بارزانی دەتوانێت وەک وەرەقەیەکی جۆکەر لە هەر کات و
هەلومەرجێکی سیاسی دا بەرانگەر بە خەڵکی کوردستا و هێزە موخالیفەکانی و
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خهسرهو سایه
بەکاریگهێنێت .ئەوانە ئامانجی

حکومەتی بەغداو هێزە ئیسامی و قەومیە عەرەبیەکا
سەرەکیین"..
لهمانه زیاتر لیستهکه هێنده درێژ دهبێتهوه خهریهکه بۆ ڕهتکردنهوهی ڕیفراندۆم پێیا بڵێ
که"ڕیفراندۆم خۆی بارزانیهو بارزانی خۆی ڕیفراندۆمه" ئهوهتا دهڵێت:
" لەم سیاسەتەی پارتی دییوکراتی کوردوستا بەسەرۆکایەتی بارزانی ،ڕیفراندۆم خۆی
سیاسهته .یەکێک لە کۆس و تەنگەژەکانی ئەم سیاسەتەی بارزانی ئەوەیە کە ڕیفراندۆم
هەر خۆی کراوەتە سیاسەتێک"" ،باسی ئەم ڕیفراندۆمە دیاریکراوە لە پایەیەکی سەرەکیدا،
باسی پارتی و بارزانی و مێژووی ئەم هێزەیە"...
وهر با بگینن بهم ههموو ڕهخنانهوه کهچی هاوڕێ ساما هێشتا ڕیفراندۆم بهگشتی ڕهت
ناکاتهوهو مهرجی ههیه بۆی .یانی ئهگهر مهرجێک کهئهو دایناوه قهبوڵ بکرێت وبۆ سهر فۆرمی
دهنگدا زیاد بکرێ ئهوا ئامادهیه بێته پای .لێرهدا پرسیار ئهوهیه ئایا تۆ ڕیفراندۆم بهدهلیلی ئهوهی
بارزانی هاتۆته پای لهبهنهڕهتهوه ڕهت دهکهیتهوه ،یا میکانیزمێکه بهناتهواو دهبینی ومهرجت بۆی
ههیه؟ ئهگهر بهڕاستی هاوڕێ ساما ههرسوره لهسهر بهشی یهکهمی ئهم پرسیارهو ڕیفراندۆم
ڕهت دهکاتهوه ،ئیتر بۆچی بهو سهردا با دهدهیتهوه ومهرد دێنیته کایهوه؟! ئایا ئهمه ناکاته ئهوهی
که ههموو ئهو قسانهی هێناوتنهوه بۆ ڕهتکردنهوهی ڕیفراندۆم ناڕاستن وشوێنی خۆیا
نهگرتووه؟ خۆ ئهگهر هاوڕێ ساما الی دووههمی ئهم پرسیاره وهردهگرێ (کهوهری گرتووه)
ودهیکاته بنهمای مامهڵهکرد لهگهڵ ڕیفراندۆمێکدا کهخراوهته ڕوو ،ئهوا بهپێویست ئهو
سهنتێزگرتنهی لهڕیفراندۆم گرتویهتی وئهو لیسته لهڕهخنهگری دهستی بۆ بردووه ،الوهکی
وزێدهڕهویه .بهتایگهتی که مهرد هاتهکایهوه ئیتر دهرگا بۆ چاڵنجێکی سیاسی دهکرێتهوهو ئیتر
نه"ڕهتکردنهوهی بنهڕهتی" ونه پاساوهکانی مانایهکی ئهمێنێت .لهحاڵهتێکی ئاواشدا ئیتر هاوڕێ
ساما مافێکی ئهوهی نییه کهپێیا بڵێت" هەر الیە و هێزێک مێژووی ئەم هێزە و سیاسەت و
پراتیکی وەک هێزێکی بۆرژوایی کورد لە بەرچاو نەگرێت هەڵەیەکی گەورە دەکات ،لە بەرانگەر
زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی کوردوستاندا" ..چونکه ئهگهر جدیه لهسهر قسهی خۆی ئاوا
بهمهرجهوه ڕیفراندۆمهکهی بارزانی قهبوڵکردووه .تهنانهت مافی ئهوهی نییه که بهئێیه
کۆمۆنیستهکا بڵێت" :ڕاستەوخۆ هوشیارانە یا ناهوشیارانە دەبێتە سیاسەتی دواکەوتنی پارتی."...
بهاڵم بهدهر لهم ناکۆکیه کههاوڕێ ساما تێیکهوتووه با بزانین چ مهرجێکی ههیهو چۆ
ههڵوێستی لێدهگرێ؟ ئهو دهڵێت:
"خەڵکی کوردوستا  ،پێویستە بەشداری ئەم یاری یە نەکە  ،وە هوشیارانە ڕوبەڕووی
ئەم سیاسەتە بگنەوە و لەمگارەوە لە هەلومەرجی ئێستادا ،ئەگەر دەیانەوێت ڕیفراندۆمێک
بکرێت کە ڕیفراندۆمی خۆیا بێت و ئەنجامەکەی بەپێی دەنگی ئەوا بێت و نەکرێتە
وەرقەیەکی سیاسی بۆ بەند و بەست و سازانی ژێر بەژێری سیاسی ئەوا پیویستە :لەم
ریفراندۆمەدا بە مەرجەوە بەشداری بکە  ،مەرجێکی رۆشن ئەویو ئەوەیە کە :لە فۆرمی
دەنگداندا خاڵێک زیاد بکرێت بەم شێوەیە :دەست بەجێ ئەنجامی ڕیفراندۆمەکە دەخرێتە
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
بواری جێگەجێکردنەوە ،ئەنجامی ڕیفراندۆم هەر چیەک بێت ،ئەوە لەماوەی  ٠٧-٢مانگدا
ڕادەگەیەنرێت .واتە ئەگەر خەڵک دەنگیا دا بە جیابوونەوە لە عێران ئەوە لەو ماوەیەدا
سەربەخۆیی و دەوڵەت لە کوردوستا ڕادەگەیەنرێت"– .هێڵی ژێر نوسینهکا هی منن-
زۆرباشه ..گرییا ئهم مهرجه واقعیهو دهبێ لهبهرچاو بگیرێ ،بهاڵم ئهگهر هاوڕێ ساما لهسهر
ئهم بۆچونهی خۆی جدیهو چاوی لهبهرژهوهندی خهڵک بڕیوه وچیتر نایهوێت وهک رهخنهگرێک
دهرکهوێ دهبێ پێیا بڵێ کهچی بکرێ تا ئهم مهرجه جێگیر بکرێ؟.
لهوهاڵمدا هیچیا پێناڵێت!! .تهنها ئهوه نهبێت بهخۆیی و مهرجهکهیهوه لهسهرو ههموو خهڵکی
کوردستا و حزب و جواڵنهوهکهمانهوه وهستاوه و خێرا خێرا دووبارهی دهکاتهوه کهئهگهر ئهو
مهرجهی من دامناوه بهدی نهیهت ئهوا ئیتر "ڕیفراندۆمێک ههر له ئارادا نییه"!! ..با بڵێین
مەرجەکەشی بەو جۆرە پیادەکردنی ئەنجامی ڕیفراندۆمهکهی زامن کرد!! بەاڵم ئەو لیستێک
کێشەی تری ڕیز کردوە و وهک فاکتێک لهبهرامگهر ڕیفراندۆمدا بۆ بهاڵڕێدا بردنی سهرنجی خهڵک
وگهوجاندنیا بهکاری هێناوه .ئەی بۆ ئەوانە چی دەڵێت!؟ .بهڕاستی ئینسا نازانێ کام قسهیه
بهجدی وهربگرێ ئایا بکهوێته شوێن ئهم لیسته لهڕهخنهگری ،یا مهرجێک کهبۆ ڕیفراندۆم
پێشنیارت کردووه!.
لهواقعدا ئهگهر ڕیفراندۆم وهک میکانیزمێک بۆ چارهسهری کێشهیهکی سیاسی وهک مهسهلهی
کورد وهربگرین ئهوا دانانی مهرد پێویست نییه بۆی ،چونکه ڕیفراندۆم خۆی وهاڵمه بهپرسیارێکی
سادهو سهرهکی" ،ئایا دهمانهوێ لهعێران جیابینهوه یا نا"(،ههرچهنده هاوڕێ ساما ههر خۆشی
دهڵێت"بۆ ڕیفراندۆم مهرد دانانرێت -کهبۆی داناوه .)"!!-لهم پهیوهندهشدا ،ئهوهی گرنگه زامنکردنی
ههلومهرجێکه کهبڕیاردانی گشتی وئازادانهی خهڵک و وهاڵمدانهوه بهپرسیارێکی بنهڕهتی ،بهدور
لهزهغت و زۆر وپشێوی بۆ ههموا دهسازێنێ .ئهم ههلومهرجه لهڕوانگهی ههر حزبێکهوه
دهتوانرێ لهچهند خاڵدا بهیا بکرێ( .بۆ نیونه بهیاننامهی حزب بهڕۆشنی لهم بارهوه چهند
مهرجێکی ڕاگهیاندووه) .بهاڵم ئهوهی هاوڕێ ساما دایناوه دیاریکردنی ههلومهرجێک نییه
لهبهردهم خهڵکدا تا ئازادانه لهڕیفراندۆمێکی گشتیدا بهشداری بکه  ،بهڵکو ههڵگڕینی شیشێرێکه
ههم بۆ ئهوهی "لهئارادابو ونهبوونی خودی ڕیفراندۆم"ی پێ لهمهنگهنه بدات وهههم ئهوانهشی
باس لهبهشداری کرد لهڕیفراندۆمدا دهکه بهم مهرجه لهقاویا بدات .ئهمه ناوهرۆکی
سیاسهتێکی کۆمۆنیستیه کهئهو خستویهتیه پێو پای بزوتنهوهکهما  .بهاڵم پێدهچێت کێشهی
هاوڕێ ساما لهشوێنێکی تربێت ،ئهویو "ههویهتی" ڕیفراندۆمێکه کهئهو خوازیاریهتی!.

"ڕیفراندۆمی بهرزانیهکان" و "ڕیفراندۆمی

کۆمۆنیستهکان"

هاوڕێ ساما نایهوێت بهخهیااڵتی ورده بۆرژوازیهوه "ڕیفراندۆم لهسهرو چینهکانهوه" بگینێ،
چونکه لهسهربنهمای ئهوهی که له کۆمهڵگای چینایهتیدا ههموشتێک ڕهنگو بۆی چینایهتی ههیه
وڕیفراندۆمیو لێی بهدهرنییه ،بۆیه ئهو الیهنگری "ڕیفراندۆمی کۆمۆنیستهکانهو دژی "ڕیفراندۆمی
بارزانیهکانه"! ..لهمگارهوه دهنوسێت:
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خهسرهو سایه
"چۆ ڕیفراندۆمی 1995خاوەنەکەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بوو ،وە تا ئێستا
باسدەکرێت و لە هەموو بەیا و نوسینەکاندا هەیە ،بەهەما شێوە خاوەنی ئەم
ڕیفراندۆمە وڕابەرەکەی بارزانی و پارتی یە" .
"ئەگەر ئەمساڵ  ٧١٠٧ئەو رێفراندۆمە لە جیاتی پارتی  ،حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری
پێشنیازی بکردایە ،هێزی هەبوایە کە دەتوانێت الیەنی کەم بیکاتە هێزیکی کۆمەاڵیەتی،
ئەنجامەکەی هەر چۆنێک بوایە ئەوکات باسەکە بەتەواوی دەگۆڕا"- .هێڵهکا هی منن-
هاوڕێ ساما ڕێک بهپێچهوانهی ههموو ئهم قسانهی خۆی که لهسهرهوه خراونهته ڕوو ،ههر
خۆی لهوتارێکدا بهناونیشانی "جیابونەوەی کوردستا  ،سیاسەتێکی کۆمۆنیستی!" – 66/2/7/61-
ئهم جیاکردنهوهیهو ئهم دابهشکردنهی ڕیفراندۆم ڕهت دهکاتهوه ،کهپێم وابێت باشترین وهاڵمه به
بۆچونهکانی ئێستای .ئهو نوسیویهتی:
"لە کۆتاییدا چەند دێڕێک لەسەر ئەوەی کە جیابونەوە و ریفراندۆم سیاسەتی
ناسیونالیستەکانە یا پارتییە!! مومکنە وابێت من تا ئێستا وای نابینم  ،پارتی خەریکی
پێکهێنانی حکومەتە لە بەغداو لە ٠١ی مانگەوە هێزە ئیسامی و قەومیەکا ڕێککەوتو
لەسەر پێکهێنانی حکومەتی بەغدا  .بەاڵم گرییا وایە .ئەوکات یەکەمجار نابێت لە مێژوودا
کە سیاسەتی کۆمۆنیستی و سیاسەتی بورژوایی لە پۆینتێکدا یەکگگر "- ..هێڵهکا هی منن
ئێیه نازانین کام حوکیه وکام بۆچونه بهئهسڵ وهربگرین ،چونکه هاوڕێ ساما لهبهرامگهر یهک
دیاردهدا ،دو تیۆری داڕشتووه وههریهکهشیا ههڵوێستێکی جیای لێوهرگرتووه!.
ههروهک ئاماژهما پێدا ڕیفراندۆم میکانیزمێکه بۆ چارهسهری کێشهیهکی سیاسی ودابهشکردنی
بهسهر جۆرهکانی بۆرژوایی وکۆمۆنیستیدا ،مهوزوعیهتی نییه ،تا ئینسا الیهنگری ئهمیا بێ
وئهوی تریا ڕهتکاتهوه .تهنانهت ههروهک وتیا ههڵوێست لهڕیفراندۆم لهوێوه نییه کهچ حزب
وڕهوتێک بانگهوازی بۆ کردووه ،بۆرژواکا  ،یا کۆمۆنیستهکا  .بهتایگهتی کهله مێژووی واڵتاندا
بهدهگهمه ڕیفراندۆمێک بگینینهوه بهبانگهوازی کۆمۆنیستهکا وبهڕابهرایهتی ئهوا سازدرابێت،
بهپێچهوانهوه تهواوی ڕیفراندۆمهکانی دونیا لهسهر کێشه سیاسیهکا  ،لهسهر دهستی دهوڵهتا
وئهحزابی جیاوازی بۆرژوازی وبهڕابهری ئهوا سازدراوهو کێشهکانیو یهکا کراونهتهوه.
ههروهک وتیا ئێیه کۆمۆنیستهکا لهههر ڕیفراندۆمێکدا بهشوێن ئهو ههلومهرجهوهین
کهبڕیاردانی گشتی و ئازادانهی خهڵک بهبێ گوشارو ئییتیازادا  ،زامن دهکاو بهدهر لهتوندوتیژی
ههنگاو بهرهو چارهسهری گرفتهکه دهگرێتهبهر .چونکه پێیا وایه ئهوه مامهڵهو دهرکێکی
ناکۆمهاڵیهتی و نا سیاسیه که بڵێێن نا بۆ ڕیفراندۆمی ناسیونالیستهکا وبهڵێ بۆ ڕیفراندۆمی
کۆمۆنیستهکا  .کارێکی وا بهرخوردێکی ئایدیۆلۆژیگهرییه وکۆمهڵگاو ژێانی خهڵک بهدیار
کارهساتهکانی کێشهی قهومیهوه دههێڵێتهوه وفرسهتی زیاتریو دهدات بهدهست ئهحزابی
ناسیونالیستیهوه تا یاری سیاسی خۆیانی پێوه بکه .
هاوڕێ ساما کهبهتهنها ڕیفراندۆمی کۆمۆنیستهکا بهڕیفراندۆم دهزانێ وئهوانهی تر
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
ڕهتدهکاتهوه ،ئهمه بهو حاڵهوه که "کۆمۆنیستهکانی  7/62هێزی سێههمی  6991نهماو "
ولهمهوقعی ڕابهریکردنی ڕیفراندۆمدا نین ،بیهوێت یا نا کهوتۆته بازنهی سیاسهتێکی نا
مهسئوالنهو چاوهڕوانییه .سیاسهتێکی چاوهڕوانیه چونکه ڕوو دهکاته ئێیهو خهڵکی کوردستا
وپێیا دهڵێت" :بۆ ئهوهی نهبنه پاشکۆی ناسیونالیزم و ڕیفراندۆمهکهی مهسعود بارزانی چاوهڕێ
بن تا کۆمۆنیستهکا کاتی ڕابهرایهتیا دێت! نامهسئوالنهیه چونکه گرفتو کێشهکه بهههڵواسراوی
دههێڵێتهوه ودرێژه بهدۆخی مهوجود دهدات .گرییا کەسانێک کۆمۆنیزمیا کردوە بە ئایدۆلۆژی
خۆیا و لە ڕوانگەی وەفاداریا بە دینەکەیانەوە ڕیفراندۆمیا بەڕابەری کۆمۆنیستەکا
الپەسەنده ،بەاڵم بۆ جەماوەری کرێکار و زەحیەتێکیو کە بەم مانایە کۆمۆنیزمیا هەڵنەبژاردوە،
بە چ بهڵگهیهک دەبێ لەسەر ڕیفراندۆم بە ڕابەری کۆمۆنیستەکا ڕاوەستن؟ لهم بارهشهوه هاوڕێ
ساما هیچ بەڵگەیەکی بۆ ئەوا ڕو نەکردوەتەوە!.
لهیهک ووتهدا هاوڕێ ساما ڕیفراندۆمی پۆلێن کردووە بۆ ڕیفراندۆمی کۆمۆنیستەکا و
ناسیۆنالیستەکا  ،ئەمە پۆلێنکردنێکی ئایدۆلۆژیە و ئەم جۆرە پۆلێنکردنە سیاسی و واقعی نیە.
ڕیفراندۆم بە زەمینە و زەرورەتەکەی ،بەو پرسیارەی دەیراتە ڕوو ،بە ئەلتەرناتیڤەکا کەخەڵک
ههڵێدهبژێرێ ،بەو پرەنسیپانەی کهبۆ بەڕێوەبردنی دهگیرێتهبهر و بەم جۆرە قابیلی هەڵسەنگاندنە،
نەک ئەوەی کێ بانگهوازی بۆ کردووه وکێ هاتۆته پای ..
هاوڕێی ئازیزم ساما زۆر بهسادهیی بیهێنه پێشچاوی خۆت وا فهرزکهین ڕۆژێک بارزانی
وتاڵهبانی بهههر نیهت و بهرژهوهندیهکهوه بێت بڕیاربده وبێنه پای ئهوهی بییهی بێکاری وهیا
بییهی دهرمانی بهڕهسیی بۆ بێکارا وبییارانی ئهم واڵته دهناسێنن ،سائیتر بهههر کهمو
کوڕیهکیشهوه بێت ،ئایا ههڵوێستی کۆمۆنیستی ئێوه ئهوه دهبێت کهبهخهڵکی بڵێین وهری مهگر
چونکه بارزانی وناسیونالسیتهکا مهبهستیا تێدا ههیه!..یا بهڕابهری کۆمۆنیستهکا نهدراوه؟
ئایا دروسته بهخهڵک بڵێین بۆ ئهوهی نهکهونه داوی پرۆژهی ناسیونالیستهکانهوه ،چاوهڕێکه تا
کۆمۆنیستهکا ڕابهریا دهکهوێته دهست؟ یا دورستر ئهوهیه ئهم هاتنه پاو ئهو بهڕهسییهت
ناسینه بهفرسهتێک بۆ دهخالهتگهری کۆمۆنیستی وهربگرین و تا ئهو شوێنهی پێیا دهکرێ
وزۆرما دهشکێ بۆ داسهپهندنی ئاستێکی گونجاو لهبییهکا تێگکۆشێن وجهماوهری بۆ
ههڵرڕێنین ،تابتوانین خهمێک لهبێکارا وئاهێک لهبێدهرمانی نهخۆشهکا کهمکهینهوه؟..

ڕیفراندۆم ،له دوو بهیاننامهی جیای حزبدا،
گرفتی هاوڕێ سامان له کوێدایه؟

هاوڕێ ساما بهمهبهستی دۆزینهوهو نیشاندانی ناکۆکی لهسیاسهت وههڵوێستهکانی حزبدا ،لهمهڕ
پرسی ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کهوتۆته شوێن بهیاننامهکانی حزبهوه ولهمگارهوه نوسیویهتی:
"لەسەرەتای هاتنە پێشەوەی ئەم باسەدا حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردوستا لە
بەیاننامەی "ریفراندۆم ،پڕۆژە و هەوڵێکە بۆ جڵەوکردنی ناڕەزایەتی جەماوەری
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خهسرهو سایه
کوردستا ! بە دروست دژ بە ڕیفراندۆمی پارتی دەوەستێتەوە ،دوای ئەوە کەمتر لە دوو
مانگ تەواوی هاوکێشەکا الی حزب دەگۆڕێت لە دژەوە دەبێت بە بەشێک لەم پڕۆژەیە.
حزب دەبێت بە خەڵک بڵێت لەکام هەلوێستیاندا ڕاستە و لەکامیاندا هەڵەیە - ".هێڵهکا هی
منن-

بهدوای گهڕانهوهم بۆ ئهرشیفی بهیاننامهکانی حزب ،لهڕاستیدا بهیاننامهیهکم نهبینی بهناوی
"ڕیفراندۆم ،پڕۆژه و ههوڵێکه بۆ جڵهوکردنی ناڕهزایهتی جهماوهری کوردستا !" ههروهک ئهوهی
هاوڕێ ساما تایتڵی بۆ داناوه ،بهاڵم پێدهچێت مهبهستی ئهو ههر ئهو بهیاننامهیه بێت کهحزب
لهمانگی نیسانیدا ( )2/1/7/62لهژێر ناوی" یاری کرد بهماف و چارهنوسی خهڵکی کوردستا ،
مهحکومه!" دا ،باڵوی کردۆتهوه .بهتایگهتی کهئهو لهو تێکستهی سهرهوهیدا ئاماژه به بهیاننامهیهک
دهدات "کهمتر لهدوومانگ" لهچاو دواین بهیاننامهی حزبدا کهله ناوهڕاستی حوزهیراندا بهناوی "
بەیاننامەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستا سەبارەت بە :ئەنجامدانی ڕیفراندۆم! "
باڵوکراوهتهوه" .بهدهر لهم بهیاننامانه شتێکیتر وجودی نییه .بهدڵنیاییهوه مهبهستی من لێرهدا ئهوه
نییه کهبڵێم ئهم نادهقیقیه لهناوهێنانی بهیاننامهکانی حزبدا ،بۆ مهبهستێک بووه ،بهڵکو مهبهستهکه
ئهوهیه ڕاستی ئهو حوکیدانه نیشا بدهم کههاوڕێ ساما داویهتی :واته حزب لهبهیاننامهی
یهکهمی خۆیدا "دژ بە ڕیفراندۆمی پارتی دەوەستێتەوە" وههر"دوای ئەوە کەمتر لە دوو مانگ"
لهبهیاننامهیهکی تردا" ،تەواوی هاوکێشەکا الی حزب دەگۆڕێت ،لە دژەوە دەبێت بە بەشێک لەم
پڕۆژەیە"!! ..ئایا ئهم حوکیدانهی هاوڕێ ساما ڕاست و واقعیه یا ههڵگهڕانهوهیهکه بهمهبهست،
وهیاخود پهی نهبرد و دهرک نهکردنی جیاوازی نێوا ههلومهرجهکانی نێوا ئهو بهیاننامهیهیه؟.
بهتایگهتی که هێشتا دۆکۆمینتهکا لهبهردهستدا ماو  .من نامهوێت تۆمهت بگرشیهوهو بڵیم
"تهحریفێکی ئامانجدارانهیه" کهله جهدهلی سیاسیدا زۆر جار پهنای بۆ دهبرێ ،بهڵکو ئینتراب
ولێکدانهوهیهکی دڵروازانهیه وهک ئهوهی ویستویهتی نهیارو پێچهوانه به بۆچو و ههڵوێستهکانی
خۆی براته بهرامگهر بهخهڵکهوهو نوقیی زهلکاوی "بوو بهبهشێک لهپرۆژهی پارتی"بکات.
بهداخهوه هاوڕێ ساما نهیویستووه و نایهوێت کات و سهردهمی جیاوازی ههردوو ئهو
بهیاننامهیهی کهئهو بهپێچهوانهو دژ بهیهک خویندنهوهی بۆ کردووه بگینێ .نایهوێت ئهوه بگینێت
کهلهنێوا نیسا و حوزهیراندا -کهمتر لهدوومانگ وهک خۆی دهڵێت -چی گۆڕدراوهو ههڵوێستی
الیهنهکا لهپهیوهند بهبابهتهکهوه کهپرسی ڕیفراندۆمه بهکوێ گهیشتووه ،تا بهدورستی دهرک به
مهبهست و ئاڕاستهی دیاریکراوی ههریهک لهبهیاننامهکا بکات .کهوایه بۆچی حزب دوو
بهیاننامهی لهسهر ههما بابهت لهماوهی "کهمتر لهدوومانگدا" دهردهکات؟ ئایا بهڕاستی ناوهرۆکی
ئهم دووبهیانه ئهوهنده دژ بهیهکن که هاوڕێ ساما بینیویهتی؟
بهیاننامهی یهکهم مانگی نیسا لهپهیوهند بهگهرم بوونهوهی دهنگۆی سازدانی ڕیفراندۆم
وههاڵیهکهوه بوو کهپارتی کهوتگووه پڕوپاگهنده بۆی .ئەوکات لە دەمی چەندین کەس لە ڕابەرانی
پارتیەوە ڕاشکاوانە دەوترا کە ڕیفراندۆم بۆ جیابونەوە نیە و تەنها دەمانهوێ ڕای میللەتەکەما
بزانین ..حزب بهمهبهستی هوشیارکردنهوه وئاگادار کردنهوهی جهماوهر و بۆئهوهی ڕیگا نهده
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
یاری به ئایندهیانهوه بکرێ ئهم بهیاننامهیهی دا .ههر لهوێشدا حزب پرسی ڕیفراندۆم وهک
سیاسهتێکی پێشووی خۆی پێداگری لهسهر دهکاو پێشنیارهکانی خۆی بۆ سازدانی ڕیفراندۆم
دهخاتهڕوو .ئهمه کورتهی مهبهست و ئاراستهی بهیاننامهی نیسانه .بهاڵم لهپهیوهند بهبهیاننامهی
حوزهیرانهوه دۆخهکه دهچێته ئاستێکی تر ،ئیتر "دوای کهمتر لهدوو مانگ" حزب وریفراندۆم
دهکهوێته"بازنهی کاتو شوێنی دیاری کراوهوه" بۆیه مانای تایگهتی خۆی وهردهگرێ ،ئهویو
ئهوهیه کهمهسعود بارزانی وپارتی راستەوخۆ لە ژێر گوشارێکی فراوانی کۆمهاڵیهتیدا ،کهئێیه
تیا بهشداربووین ،لهدژی ئهوهی که"ڕیفراندۆم بۆ جیابوونهوه نییه" ،هاته پای سازدانی ڕیفراندۆم و
بهپۆستهکهیهوه 71ی سیگتهمگهری دیاری کرد .دواتریو ههموو حزبهکا جگهله ئێیهو گۆڕا و
کۆمهڵ ،پابهند دهکات بهم ڕاگهیاندنهی خۆیهوه ،ههروهها دهزگای سهرپهرشتی ههڵگژاردنهکانی
کوردستا ئاگادار دهکاتهوهو بڕیاری بودجه بۆ سازدانی پڕۆسهی ڕیفراندۆم دهدات .لهمه زیاتر
بارزانی ڕای گهیاند که ڕیفراندۆم لهههموو ناوچه کوردنشینهکاندا بۆ وهاڵمدانهوهیه بهپرسیاری
جیابونهوهو سهربهخۆیی ئا یا نا ...پاشا ڕیفراندۆمێکی تر بۆ ناوچه جێناکۆکهکا کهئایا لهگهڵ
عێران دهمێننهوه یا لهگهڵ کوردستانی سهربهخۆ ..ههموو ئهم گۆڕانکاریه تازانه بوونه بنهما بۆ
بهیاننامهی حوزهیرانی حزب .بهاڵم دیسانهوه ئایا ناوهرۆکی ئهم بهیانه لهگهڵ ئهوی پێشوتر
جیاوازیا ههیه؟ .ههر دوو بهیانهکه لهوڕوهوه که الیهنگری بۆ ریفراندۆم وهک ڕێگایهک بۆ
چارهسهری کێشهی کورد وخستنهڕووی ههلومهرجێک بۆ سازدانهکهی هاوبهشه ،بهاڵم بهیاننامهی
حوزهیرا بهوجۆرهی دۆخهکه چۆته ئاستێکی تر که ئاماژهما پێدا ،وردتر وڕۆشنتر ،ههڵوێست
دهگرێ وبهم جۆره تهجاوازی بهیانی پێشووتر دهکات ،چونکه لهم بهیانهدا حزب دهبێ واوهتر
لهئیفشاگهری و ئاگاهیدا زیاتر بڕواو بهڕۆشنی ههڵوێستی خۆی لهسهر جیابوونهوه یا مانهوه،
واته ئهو پرسیارهی که لهڕیفراندۆمهکهدا مهتره کراوه ،بهخهڵک ڕابگهیهنێ وبنهماکانی
ڕوونکاتهوه ...ئهمه کورتهو ههقیقهتی ههردوو بهیانهکهیه .بهاڵم هاوڕێ ساما بۆ چی ئهم دوو
بهیانهی خستۆته بهرامگهر بهیهکهوه؟ گرفتی ئهو لهکوێدایه؟
واقعیهت ئهوهیه کههاوڕێ ساما لهبهیاننامهی نیساندا" ،ئهنتی پارتی" و "ڕیفراندۆمی بارزانی"
دهبینێ و لهوهی حوزهیراندا ،ئهم"کۆکا کۆالیهی خۆی" نادۆزیتهوه ،ههربۆیه پێیا دهڵێت
بهیاننامهی نیسا "دروست دژ بە ڕیفراندۆمی پارتی دەوەستێتەوە" ،بهالم "دوای ئەوە کەمتر لە
دوو مانگ تەواوی هاوکێشەکا الی حزب دەگۆڕێت لە دژەوە دەبێت بە بەشێک لەم پڕۆژەیە.".
کهوایه گرفتهکه دانی دوو بهیاننامه نیه ،تهنانهت به جیاوازیهکانیشیانهوه ،بهڵکو گرفتی هاوڕێ
ساما ئهوهیه کهئێیه لهیهکهمدا ڕیفراندۆم بهپڕۆژهی بارزانی دهزانین و کهوتوینهته شوێن
"ڕیفراندۆمی کۆمۆنیستهکانهوه"و لهوهی دوهمدا پهشییا بوینهتهوهو "ڕیفراندۆمی بارزانیهکانیا "
ههڵگژرادووه! .لهمهدا ئیتر ئێیه گوناهێکیا نییه .چونکه ئێیه ڕیفراندۆم ناخهینه خانهی ئهم دابه
بوونهوه..
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بهیاننامهی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق،
هاوڕێ سامان لهگهڵ ناکۆکیهکی تر بهرهوڕوو دهکاتهوه

هاوڕێ ساما بهرلهوهی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێران ههڵوێستی ڕهسیی خۆی لهسهر
ڕیفراندۆم وجیابوونهوهی کوردستا ڕاگهیهنێت ،ئهو لهپێشهوه نهزهری شهخسی خۆی بهیانکرد
وحوکیی ناسیونالیست بو و پاشکۆیهتی بۆ بارزانی بهسهر حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
کوردستاندا دهرکرد .بهاڵم پا دووههفته تێپهڕبوو بهسهر باڵوبونهوهی بهیاننامهکهی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستاندا لهسهر ڕیفراندۆم وجیابوونهوهی کوردستا  ،حزبی کۆمۆنیستی
کرێکاریی عێران له 67ی تهموزی 7/62دا  ،بهیاننامهیهکی لهم پهیوهندهدا باڵوکردهوه که لهدوو
سهرهوه پێچهوانهیه بهحوکم و بۆچونهکانی هاوڕێ ساما :
لهسهرێکهوه بهیانەکەی حزبی عێران نهک ههر حوکیی ناسیونالیست بوو وپاشکۆیهتی بۆ ارزانی
لهبهرامگهر ههڵوێستێکدا کهحزبی کوردستا لهڕیفراندۆمێکدا گرتویهتیهبهر ،دهرنهبڕیوه ،بگره
ڕاشکاوانه هاوپشتی لێگڕاوانهی خۆی بۆ حزبی کوردستا ڕادهگهیهنێ:
" كما ونعلن عن تضامننا االممي الحازم مع الحزب الشيوعي العمالي في كوردستان وجماهير العمال
والكادحين وجميع الشيوعيين في كوردستان في نضالهم ضد البرجوازية القومية الكوردية واحزابها
الحاكمة في جميع ميادين النضال الطبقي." .
هێڵهکان هی منن-
وه لهسهرێکی ترهوه بهیانهکه بەڕۆشنی وڕاشکاوانه ،پێچهوانه بهو بۆچونهی هاوڕێ ساما
دهدوێ کهدەڵێت" :ئەم ڕیفراندۆمە هی پارتیە وپهیوهندی بە چارەسەری کێشەی کوردهوه نیە" ،وه
ئهنجامگیری مهنتقیو لهم قسهیهی ڕهت کردنهوهی خودی ریفراندۆمە! ،کەچی بەیاننامهکهی حزبی
عێران دوباره بهڕۆشنی پێچهوانهکهی دهڵێت:
" ان حزبنا يؤكد على ان االستفتاء حق من حقوق العمال والجماهير في كوردستان ونحترم راي
الجماهير في كوردستان وندافع عنه مهما كانت نتجية االستفتاء :استقالل او ال .يضاف الى ذلك نقف
ضد جميع االفكار الشوفينية التي تروج بالضد من تمتع الجماهير بحق االنفصال واجراء االستفتاء
ونتصدى لمساعي القوى االسالمية والقومية والحكومة المركزية لوضع العوائق امام اجراءه او
االلتزام بنتائجه -".هێڵهکان هی منن-
ئهم دهربڕینانه کهله پهیوهند به ڕیفراندۆمێکی دیاریکراوە خراوهتهڕوو ،نەک ریفراندۆم بە گشتی،
بهپێویست هاوڕێ ساما دهخاته بهرامگهر بهههڵوێست وبۆچونی حزبهکهیهوه ،یا وردتر بڵێم
ههردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێكاریی کوردستا وعێران دهخاته بهرامگهر بهخۆیهوه .ئایا کرێکارو
زهحیهتکێشێک کام سیاسهت و بۆچو بهکۆمۆنیستی وهربگرێ ،بۆچو وههڵوێسته شهخسیهکانی
هاوڕێ ساما یا حزبەکهی؟ .بهاڵم من نازانم ئهوه ناوبنێم چی :خۆت نهزهرێکی شهخسیت ههیه
وکردوته بهپێوانه بۆ سادرکردنی حوکیی ناسیونالسیت بوو وپاشکۆیهتی بهسهر ئهوانی تردا،
کهچی ههرخۆشت لهپشت بهیاننامهیهکهوه ڕادهوهستیت ،کهبهعهکسی نهزەره شهخسیهکانتهوه
ههڵوێستی گرتووه!!.
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تهوهرهی سهربهخۆیی:

هاوڕێ ساما ههروهک لهسهرهتای بهشی دووهمی باسهکهیدا ،ئیعانی کردووه ،کهمهسهلهی
سهربهخۆیی کوردستانی عێران ،بهالی ئهوهوه پێویستی به پرۆسهیهکی دووباره سهرنجدانهوه
ههیه له "تێزو تەوەرەکانی کە پەیوەندیا هەیە بەم باسەوە یا لە نێو بزوتنەوەی کۆمۆنیزمی
کرێکاری و کۆمۆنیستی بەگشتی وەک خاڵێکی پۆزەتیڤ باس دەکرێن بە قازانجی جیابونەوە و
پێکهێنانی دەوڵەتی کوردی" ،لهم ڕاستایهشدا دهست بهگهشتێک دهکاو گهلێک بابهتی ههستیار
وگرنگ ههڵدهکڕوزێنێ" :لهبارهی "هەلومەرد و قۆناغی دیاریکراوی مێژوویی"" ،قۆناغی
ئینقالی""،پرسی دهوڵهت ،دهوڵهتو سیادهت"" ،لینین ومافی دیاریکردنی نهتهوهکا بۆ چارهنوسی
خۆیا " (-کامانانه نهتهوهکا ! و کام مافی چارهنوسهی خۆیا  ،ئایا لهئێستا دونیا لهگهڵ
تهعیییدانی چهمکێکی ئاوادا بهرهوڕوو ماوهتهوه ،یا مهسهلهکه تهنها کێشهی کورده!)-
"دابهشکردنهوهی ناوچهکه وجیها " ،ئاڕاستهی سهرمایهو سهرمایهی گڵۆباڵ ..چی بهقهڵهمهکهیدا
هاتووه خستویهتیه سهر کاغهز وسهرهنجام ئهو حوکیه گشتیهی لێدهرکێشاوه که"سهربهخۆیی
ودامهزراندنی دهوڵهت لهم قۆناغهدا ناسیونالیستیه"!! بهاڵم ئهمه چۆ  ،بهداخهوه شتێکی ئهوتۆما
پێناڵێت ..بهدڵناییهوه حوکیێکی ئاوا ،نیونهی تیۆریهکی خۆڵهمێشی بێ پهیوهند بهواقعیاتی کۆمهڵگاو
کێشهو گرفتهکانیهوه نیشاندهدات ،هاوکات دانانی"سهربهخۆیی" و"دهوڵهت"پێکهوه ،بهوشێوه ڕههاییه
لهخانهیهکی ناسیونالیستیدا ،ڕێگا دهبهستێ لهوهی که سهربهخۆیی لهچارهسهر کردنی کێشهیهکی
نهتهوهییدا بهدروست و ئوسوڵی بزانرێ .بهاڵم بهدهر لهم قسانه  ،ئهگهر سهربهخۆیی بتوانێ
وهک ڕێگایهکی واقعی بۆ چارهسهری کێشهیهکی قهومی وکۆتاییهێنا بهڕقهبهری وخوێنڕیژی
قهومی ههتا ئهگهر بهپێی مهنتیق دهوڵهتێکی ناسیونالسیتیشی لێگکهوێتهوه ،چ خراپیهکی ههیه
وبۆچی دهبێ حوکیی ناسیونالیست بوونی بهسهردا بدرێت .ئایا تیۆرێکی ئاوا بهزیانی کۆمهڵگاو
خهڵک نابێت؟.
لهمهسهلهی فهلهستیندا ،ئهگهر ڕۆژێک بڕیاردرا ڕیفراندۆمێک بکرێت بۆ بڕیاردا لهسهر ئایندهی
فهلهستین ،ئایا خواستی سهربهخۆیی ودامهزرانی دهوڵهت ناسیونالیستیه؟ ئهگهر ئا ئهدی ڕێگاچاره
چیه؟ ئهگهر نا ناسیۆنالسیتانه نیه کهوایه حوکیێک کههاوڕێ ساما تهعییییداوه ،چ کهڵکیکی ههیه.
بهاڵم هاوڕێ ساما پێویستی بهم تیۆرو حوکیه نهسهلیاوانه ههیه ،چونکه بۆ ڕهتکردنهوهی
مهسهلهی کورد پێویستی پێیهتی .بهتایگهتی کهئهو دواتر لهپهیوهند بهکوردستانهوه حوکیهکهی
بهدهستهوه دهگرێ و دهپرسێ " کەواتە هەموو ئەم باسانە پەیوەندی چییە بە "مەسەلەی
سەربەخۆیییەوە" لە کوردوستا ؟! ئایا ئاڕاستەی سەرمایە لەم هەلومەرجە دیاریکراوەدا شتێکی
دیکەی جیاواز دەخاتە سەر باسەکانی مارکس وە لینین یا مەنسور حیکیەت ..".ههرخۆی وهاڵم
دهداتهوه:
"لەم بارەوە پرسیارگەلی دیکە دێتە پێشەوە بەتایگەت ئەگەر باسی مەنسور حیکیەت وەک
دوا باسێکی گونجاوی مارکسیستی لەم بارەوە لە قەڵەم بدەین 22 .ساڵ لەمەوبەر
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خهسرهو سایه
باسەکەی مەنسور نوسراوە ،ئەوکات جیهانی سەرمایەداری بە کام قۆناغی خۆیدا تێپەڕ
دەبوو ،وە ئێستا چۆنە؟! ئایا ئاڵوگۆڕە گەورەکانی ئەم دوو دەیە کامانە کە کاریگەری
دەکەنە سەر ئەم باسەی ئێیە و پەیوندییا هەیە پێوەی؟! وە ئایا کاریگەری دەخەنە سەر
باسی "مەسەلەی نەتەوەیی" یا "مافی دیاریکردنی چارەنوس" و "سەربەخۆیی" لە
کوردستانی عێران ...؟! هەروەها ئایا پەیوەندی نێوا "نەتەوە" و " ناسنامەی نەتەوەیی" و
هەروەها پەیوەندی نێوا ناسیۆنالیزم و نەتەوە گۆڕانی بەسەردا هاتووە لە کوردستاندا؟!
لەم چوارچێوەیەدا پۆینتی کۆنکرێت و دیاریکراو لە باری مێژوویی یەوە چیە کە ئێیە
ناچار دەکات هەڵوێستە و تێڕامانێکی زیاتر بکەین لەم هەلومەرجەدا بۆ مەسەلەی
سەربەخۆیی کوردستانی عیران؟!"
باسی "ميللهت و ناسيۆناليزم و بهرنامهى كۆمۆنيزمى كرێكاریی" مەنسور حیکیەت،
باسێکی تیۆری سیاسی چڕووپڕە لە پەیوەند بە کێشەی نەتەوەیی و"مافی دیاریکردنی
چارەنوس" کە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ درکی ڕۆشن نیشا دەدات لە تێگەیشتنی
هەلومەرجی ئەوکاتەی سەرمایە و سەرمایەداری و جێگا و ڕیگای سەربەخۆیی و
جیابوونەوە و پێكهاتنی وواڵتی نەتەوەیی بۆ سەرمایە لە ئاستی جیهانیدا" .
ئهم قسانهی سهرهوه لهگهڵ ئهوهدا ئێیهی لهگهڵ کۆمهڵه پرسیارو تێراما و گومانێکدا بهرهوڕوو
کردۆتهوه ،کهچی بهبێ ئهوهی خودی هاوڕێ ساما خۆی وهاڵمیا پێگداوهتهوه یهکسهر دێته
باسی مهنسور حیکیهت ودهڵێت" ":سەربەخۆیی ئەمڕۆ دژە سەربەخۆیی مەنسور حیکیەت"ه!
حوکیێکی قهتعیتر! .بهاڵم دیاره بۆ ئهوهی پێیا بڵێ" سهربهخۆیی کوردستا وهک
ئهمه
وهاڵمێک بهمهسهلهی کورد لهعێراقدا ،ناسیۆنالسیتی وبهسهرچووه! ..کهوایه بابزانین چۆ لهم
حوکیه قهتعیهیدا مەنسور حیکیهت وخواستی سهربهخۆیی ودامهزراندنی دهوڵهت لهکوردستانی
عێراقدا دهخوێنێتهوه؟

مهنسور حیکمهت و هێزی یهکهم و هێزی سێهەم:

هاوڕێ ساما تێگهیشتنێکی ههڵه له مهنسور حیکیهت ،سهبارهت بهخواستی سهربهخۆیی ،داوه
بهدهستهوه ،چونکه پێیوایه مهنسور حیکیهت لهسهر بنهمای گۆڕینی هێزی سێههم بۆ یهکهم
داکۆکی لهم خواسته کردووه ،ئهوهتا بهڕۆشنی دهڵێت:
"باسی مەنسور ئەگەر باسی گۆرینی هێزی سێهەم بۆ یەکەمی لێدەربکێشێت ،نامێنێت ،یا
ئیتر باسی ئەو نیە ،بەڵکو باسێکی دیکەیە کە سەربەخۆیی خوازە .پەیوەندی نامێنیت نە بە
مەنسور حیکیەتەوە ونە بە ساڵی  6991وە .مەنسور حیکیەت بەبێ بوونی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی وەک هێزی سێهەم وە لە هەمانکاتدا و بە پێچەوانەی ئێستاوە،
سیاسەتێک بوو کە ڕاستەوخۆ یەخەی هێزەکانی ناسیونالێزمی دەسەالتداری کوردی
دەگرت و دەیهێنانە خوارەوە ،بەبێ ئەو واقعیەتە و پایە کۆمەاڵیەتیەکانی ،لە ڕوانگەی
مارکسستیەوە تاکتیکی سەربەخۆیی پێشنیاز نەدەکرد" – هێڵهکا هی منن -
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
ههروهها وا دهبینێت لهئێستادا کههێزی کۆمۆنیستی الوازهو "ئهو پایه گرنگه -واته هێزی سێهەمه"
لهئارادا نییه ئهوا ،سهربهخۆیی وجیابوونهوه داوایهکی ناسیۆنالیستیه و" هەڵەیەکی کوشندەی
سیاسیە و برەو بە ناسیۆنالیزم دەدات ،لە ڕێگای پاشکۆکردنی کۆمۆنیزمەوە بە هێزێکی
ناسیۆنالیستی"..
ئهم خوێندنهوهیه سهرلهبهر ههڵهیه بۆ تهرحێک که مهنسور حیکیهت لهسهر کێشهیهکی سیاسی
وکۆمهاڵیهتی بهناوی کێشەی کورد کردویهتی .ئهوه ڕاسته کهباسی سهربهخۆیی کوردستانی
عێران ،لهالی حیکیهت لهگۆشهیهکی خۆیدا ،پهیوهندی ههیه بهتاکتیک و گۆڕینی هێزێکی
کۆمۆنیستی بۆ هێزی یهکهم .بهاڵم لهمهشدا بهو جۆره نییه کهساما باسی لێوه دهکات ،بهڵکو بۆ
حیکیهت لهبنهڕهتهوه مهسهلهی گۆڕینی هێزی سێهەم بۆ یهکهم بهمانای دهرکێشانی حزبێکی
ئیفشاگهر و ڕهخنهگری ناسیۆنالیزمه بهرهو حزبێک سیاسی ،بهمانای تێپهڕینه لهگروپی فشارهوه
بۆ حزبێکی کۆمهاڵیهتی ،کهلهپهیوهند به وهاڵمدانهوه بهمهسهله وگرفته سیاسیهکانی کۆمهڵگاوه
وبهگرتنهبهری ڕێگاچارهی واقعی ئهتوانێ ئیستراتیژی گهیشتن بهسۆشیالیزم بگاته پێشهوه .لهمه
زیاتر مهنسور حیکیهت ههرگیز باسی ڕیفراندۆم وسهربهخۆیی نهخستۆته گرهوی ئهوهوه کهدهبێ
حزب بگێت بههێزی یهکهم ئهوجا تهرحێکی کۆمۆنیستیه ،ئهگهر نا ئهوا ناسیۆنالیستیه ،ههروهک
هاوڕێ ساما بهحرسهوه پێداگری لهسهر دهکات ،بهڵکو بۆ حیکیهت وهک ڕێرهوێک بۆ بههێز
بوونی ڕهوتی کۆمۆنیستی وحزبهکهی سهیرکراوه .تهنانهت مهنسور حیکیهت لههیچ شوێنێک نهی
وتوه دهبێ ڕیفراندۆم وسهربهخۆیی بهڕابهری کۆمۆنیستهکا بکرێت ئهوجا سیاسهتێکی دروسته،
چونکه ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی لهژیر حوکیی تهوازنی هێزه چینایهتیهکانی کۆمهڵگاو ڕۆڵی
حزبهکاندایه .سهرهنجام بهپێچهوانهی ئهو بۆچوونهی کههاوڕێ ساما لهداشکاندنی باسی
سهربهخۆیی مهنسور حیکیهتدا گرتویهتیه بهر و بهتهنها بۆ باسی"تاکتیک وهێزی یهکهم" هێناویهتیه
خوارهوه ،مهسهلهی بهرپرسیارێتی کۆمۆنیزم بهرامگهر به چارهسهرکردنی کێشهو گرفتهکانی سهر
ژیانی خهڵک ،پێشڕهوی کۆمهاڵیهتی و ههڵگرتنی بهربهستهکانی سهر ڕێگای خهباتی چینایهتی..
ئهمانه بنهما و پێوانهی دهخالەتگهری حیکیهتن لهداکۆکی کردنیدا بۆ سهربهخۆیی کوردستانی
عێران .هاوڕێ ساما کهریم دهبێ چی بڵێت کاتێک حیکیهت بهههما شێوه لهبهرامگهر چارهسهری
کێشهی فهلهستیندا ،داکۆکی لهخواستی سهربهخۆیی ودامهزراندنی دهوڵهتێکی سهربهخۆ بۆ
فهلهستینیهکا دهکات ،لهکاتێکدا نهک هێزی سێههمێکی کۆمۆنیستی ،بهڵکو حهوتهمو دهههمیو
وجودی نییه؟
بێگوما منسور حیکیەت وەکو ڕابەرێکی کۆمۆنیست لە خستنەڕوی هەر سیاسەت و تاکتیکێکدا ،لە
بیری ئەوەدا بووە کە چۆ حزبەکەی پێ بەهێز بکات ،بەاڵم ئەو دور لە ئایدۆلۆژیگەری ،پێی وابوو
کە کۆمۆنیزم لە ڕێگای وەاڵمی گونجاو بە کێشەکانی کۆمەڵگاوە دەتوانرێ ،وەکو ئەلتەرناتیڤێکی
سیاسی ،لهالیه خهڵکهوه هەڵگژێردرێت .ئەو پێی وابوو ڕێگای گونجاو و کارساز بۆ ئەوکاتەی
کوردستا جیابوونەوە و دەوڵەتی سەربەخۆیە ،بەدەر لەوەی کە پێگەی هێزی کۆمۆنیست لە
ساحەکەدا چۆنه؟ هاوکات ئەوەشی دەبینی کە کۆمۆنیستەکا باسی تەبدیدل بوو بە هێزی سێهەم
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دەکە  ،ئەو وتی ئێستا ئێوه خۆتا هێزی سێهەمن ،بەاڵم ئەمە وهاڵمدهرهوهی دۆخهکه نیە ،ئێوە
دەبێ بگن بە هێزی یەکەم ،بۆ ئەم مەبەستە دەبێ وەاڵمێکی کارساز بەگرفتی ئێستای کۆمەڵگای
واتای بەهێزبونی کۆمۆنیزم و جیابونەوەی کوردستا لە
کوردستا بدەنەوە ،بهم جۆره
ڕوانگەی ئەوە لێکهەڵپێکرا  ،بەاڵم بە هیچ جۆریک ئهم دوو بابهته الزم و مەلزومی یەکتر نەبو
بەوجۆرەی هاوڕێ ساما باسی دەکات .بەڵگەی ڕۆشنتریو لهم پهیوهندهدا ،ئەوەیە کە ڕیفراندۆم
و مافی جیابونەوە بەندێکی بەرنامەییە لە بزوتنەوەی ئێیەدا ،ڕەنگە لە هەلومەرجی جیاجیادا
پێشنیاری ئێیە بۆ خەڵکی کوردستا بگۆڕدرێت کە لە ڕیفراندۆمدا خهڵک دەنگ بەچی بدە ؟ بەاڵم
خودی ڕیفراندۆم مافی جیابونەوە بەدەر لە هەلومەرد لە جێگای خۆیەتی.

مهسهلهی کورد و خواستی جیابوونهوه ..چی گۆڕدراوه؟

هاوڕێ ساما بهدروست ئاماژه بۆ ئهوه دهکات که" :ئەمڕۆ لەم قۆناغەدا ئەگەر واز لە تەواوی
ئاڵوگۆڕەکانی دیکە بهێنین ،لەهاوین و پایزی 7/62دا ،هیچ پایەیەک لەو پایانەی مەنسور حیکیەت
بوونی نەماوە" .واته نهستهمی نهتهوایهتی و نه سهرگهردانی سیاسی .لهالیهکی ترهوه ئهو باس لهو
فاکتۆرانه دهکات که ڕوویا داوه لهوانه شهڕی داعو ،سیاسهتهکانی ئهمریکا ،بههێزبوونی پارتی...
بهاڵم لێرهدا پرسیارهکه ئهوهیه ئایا ئهم ههموو گۆرانکاریانه مهسهلهی کوردیا کۆتایی پێ هێناوە
یا نا؟ لهوهاڵمدا هاوڕێ ساما نهک ههر بڕوای وایه کههێشتا کێشهی کورد ههر ماوه بهڵکو
"کێشهکه بهفراوانی ماوه" ،کهوایه ئیتر ههر ئالۆگۆێێک هاتگێت ،ناتوانێت خۆبهخۆ ڕیفراندۆم و
سهربهخۆیی ڕهت بکاتهوه وله دهستوری کۆمۆنیستهکانی دهرکێشێت .بهواتایهکی تر کاتێک
دهتوانرێ بڵێین زەمینەی ڕیفراندۆم و سەربەخۆی نەماوە ،کهخودی کێشهکهی کورد نەمابێت ،لهم
حاڵهتهشدا ئهکرێ بڵێین کهڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،مهوزوعیهتیا نهماوه .بهاڵم مادام
ئاڵوگۆڕهکا مهسهلهی قهومیا چارهسهر نهکردووه ئیتر ناکرێ ههر بڵێیت ئاڵوگۆڕ ڕویداوه
وڕیفراندۆم وسهربهخۆیی شوێنی نهماوهو بۆته سیاسهتێکی ناسیونالیستی! ..لهنهزهر
کۆمۆنیستهکانهوه ریفراندۆم وسهربهخۆیی وهک ڕێگا چارهیهک بۆ کێشهی قهومی ههموکاتێک
مهترهحه تا ئهوکاتهی مهسهلهی قهومی لهئارادا مابێت ..ئێیه لهم ههلومهرجهدا کهباس له ڕیفراندۆم
داکۆکی
و سهربهخۆیی دهکهین باسیو لهوه دهکهین کهچی گۆڕاوه ولهسهر ئهو بنهمایه
لهسیاسهتهکهما دهکهین ،ئێیە ڕۆشن وتومانە ستەمی میللی نەماوە بەاڵم ناکۆکی و ڕن و کینەو
کێشیەکێشی میللی و ناسیۆنالسیتی قوڵتربۆتەوە ،هەروەها سەرگەردانی نەماوە بەاڵم گێژاوی
فیدراڵیزمی قەومی ماوە کە ئهلگۆیەکە بۆ بە ئەبەدی کردنی شەڕو کێشەی قەومی لەسەر هەموو
بستە زەوی و تەپۆڵکەیەک( .دواتر لهمگارهوه زیاتر دهدوێم) بۆیە ئەم کێشەیە چارەسەری دەوێت
و چارەکەشی ڕیفراندۆم و لە ئێستادا جیابونەوەیە .بهاڵم ئهوه هاوڕێ سامانه کهههر دهڵێت
گۆڕاوه ،گۆڕاوه! ..بهبێ ئهوهی پێیا بڵێت چ شتێک لهمهسهلهی کورد گۆڕاوه تا گۆڕا
لهسیاسهتیاندا بگرینهبهر؟! .تهنها قسهیهک کهئهو لهم پهیوهندهدا دهیکات ئهوەیه که:
" ئەگەر ئەمساڵ  ٧١٠٧ئەو رێفراندۆمە لە جیاتی پارتی ،حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
پێشنیازی بکردایە( ،وهکو ئهوهی ههرگیز پێشنیازی نهکردبێت!) هێزی هەبوایە کە دەتوانێت
الیەنی کەم بیکاتە هێزیکی کۆمەاڵیەتی ،ئەنجامەکەی هەر چۆنێک بوایە ئەوکات باسەکە
بەتەواوی دەگۆرا .." .بۆیه ئامادهشم ههر" بهم مانایه  ..بهههرده پهنهجه واژۆی بۆبکات!!..
 هێڵهکانو نوسینی ناوکهوانهکه هی منن-بهم جۆره هاوڕێ ساما لهگهڵ ئهوهدا دهڵێت بنهماکانی مهنسور حیکیهت نهماوه وگۆڕا
ڕویداوه ،جارێکی تر ئێیه وخهڵک بهرامگهر بهکێشهیهک کهبوونی ههیه ،ههواڵهی "ڕابهری
کۆمۆنیستی" دهکاتهوه! .ئهمه جهوههری سیاسهتی کۆمۆنیستی ئهوه بهرامگهر بهسهربهخۆیی و
مهسهلهی کورد؟
بهاڵم بهدهر لهو بێ ئهڵتهرناتیڤیهی کههاوڕێ ساما تێیکهتووه ،پرسیاری ئهوهی کهچی گۆڕاوه،
وه ئایا هێشتا خواستی سهربهخۆیی وهک وهاڵمێکی دروست بهمهسهلهی کورد لهشوێنی خۆیدا
ماوه؟ بهپێویست نهزهری ئێیه دهخوازێ:
بێگوما بهدهر لهنهمانی ئهو بنهمایانهی کهپێشتر بۆ باسی سهربهخۆیی خراونهتهڕوو ،هاوکات
لهگهڵ ئهوهدا کهبۆرژوازی کورد بهدهسهاڵتی خۆی گهیشتووه وڕاستهوخۆ هاواڵتیانی بندهستی
خۆی دهچهوسێنێتهوه ،بهاڵم دیسانهوه مهسهلهی کورد لهشوێنی خۆیدا باقیه ودهبێ وهاڵم
وهربگرێتهوه .مهسهلهیهک کهلهپهیوهند بهدهوڵهتی عێران وفیدراڵیزمێکی قهومی و دابهشگوونه
تایهفهگهریه دینیهکانهوه ،کێشیهکێشی نێوا ناسیونالیزمی کوردو عهرهبی لهحالهتێکی تهقلیدیهوه
گۆڕیوه بۆ زهلکاوێک لهتهفرهقهی قهومی کهههردووال لهسهر حسابی ژیا و ئارامی کۆمهاڵیهتی
خهڵک لهسهری دهلهوهڕێن .ستهمی قهومی نهماوه ،بهاڵم ناکۆکی قهومی لهسهر بنهمای دهوڵهتێکی
فیدراڵی قهومی کهدابهشگونی قهومی و ناسنامهی عروبی/ئیسامی حزبه بۆرژوا ناسیۆنالسیتهکانی
لهههر دوو سهرهوه خستۆته جهنگ و دهعوای نهبڕاوهی قهمیهوه ،بهپێویست ئینتگراسیۆ وپێکهوه
ژیانی ئارامی نێوا هاواڵتیانی کوردو عهرهب زمانی لهبهین بردووه .سهرگهردانی نهماوه بهاڵم
گێژاوی سیاسی فیدراڵیزمی قهومی لهئارادایه ،ئهمه بهمانای ئهوهی کهکوردستا لهچوارچێوهی
فیدراڵیزمێکی قهومی کۆنهپهرستانهی ئیسامی لهگهڵ دهوڵهتی مهرکهزی گرێ دراوهتهوه .ئهمه
لهکاتێکدایه کهبهرئهنجامی جهنگو ملیانێی هێزه دینیو قهومیهکا  ،بهکردهوه خهڵکی عێراقی
بهسهر ناوچهکانی کوردو سوننهو شیعهدا دابهشکردوه وناسنامهی قهمی بهنێو چاوانی خهڵکی
کوردستانهوه چهسپاندووه .لهالیهکی تروه جێگاو ڕێگای کوردستا  ،ئهگهرچی لهڕووی قانونیهوه
بهشێکه لهعێران ،بهاڵم لهسهر ئهرزی واقع ،دووفاکتۆ سهربهخۆیه ،بهبێ ئهوهی ڕاستهوخۆ
لهپهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکاندا ،دهوڵهتێکی بهڕهسییهت ناسراو بێت ،بهڵکو ههمیشه وهک تابع
نهک ههر
وبهشێک لهدهوڵهتێکی فیدراڵی شکسترواردوو ،چاوی لێدهکرێ ...ئهم واقعیهتانه
کۆمهڵگای کوردستانی لهگێژاوێکی سیاسیدا چهقاندووه ،بهڵکو ژیانو چارهنوسی خهڵکهکهی
سپاردووه به دیگلۆماسی ودهاڵڵی وقاچاغچێتی حزبه ناسیونالیستهکا  .لهسهر ئهم بنهمایانهیه
کهئێیه ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی بهڕێگا چارهی مهسهلهی کورد دهزانین .. .بهاڵم بهداخهوه هاوڕێ
ساما نهک ههر بهالی ئهم واقعیهتانهدا ناچێت ،بگره هێنده دۆخهکه تیۆریزه دهکات ،کهئیتر
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خهسرهو سایه
جێگایهک بۆ بهدهستهوه گرتنی ڕیفراندۆم وسهربهخۆیی ،الی کۆمۆنیستهکا نهماوه ،وهههر
ئهمهشیا بهعینوانی سیاسهتی کۆمۆنیستی دهربارهی مهسهلهی نهتهوهیی پێشکه دهکات.

ڕیفراندۆم وسهربهخۆیی ،دوێنێ و ئهمڕۆ هاوڕێ سامان خۆی گۆڕراوه!

سێ ساڵ بهر لهئێستاو لهبهرواری  ،66/2/7/61دا هاوڕێ ساما وتارێکی بهناوی "جیابونەوەی
کوردستا  ،سیاسەتێکی کۆمۆنیستی!" ،باڵوکردهوه .ئهوکات کهسهرهتای ههاڵیسانی شهڕی داعو
وداگیرکردنی موسڵ بوو ،ئهو لهپهیوهند به باسی ڕیفراندۆم وسهربهخۆیی کوردستانهوه ،کۆمهڵه
بۆچونێکی خستهڕوو ،کهئهگهر بهدهر له ههلومهرجی ئهوکات که جهنگهکهو داعو هێنابویه کایهوه
وهرگرین ،ئهوا بهتهواوی بۆچونگهلێکی دروستن وجێگای پهسهندی کهسانێکی وهک منیشه .گرفتی
ئەوباسەی ئەوکاتەی هاوێێ ساما لهوهدایه که ئهو دۆخهکهی نادیده گرتگوو ،کە تێیدا ڕیفراندۆم
و سەربەخۆیی بۆ بارزانی ڕوپۆشی هودنە و تەفاهومێک بوو لەگەل داعو بە نێوانگیری تورکیا و
ئۆردۆگا کە بەو جۆرەی ئەوکات بارزانی تەعگیری لی کردو وتی "داعو لەگەڵ کورد کێشەی نیە
و ئێیە لەگەڵ داعو کێشەما نیە ،داعو ناوچەگەلێکی گرتوە و ئێیە لەم فرسەتەدا ناوچە
کێشە لەسەرەکا ئازاد دەکەین و ئیتر مادەی  ٠٤١کۆتایی پێدەهێنین ".لە چوارچێوەی ئەم
هودنەیەدا شنگالی پێشکە بە داعو کرد و بە هێزی پێشیەرگە کەرکوکی کۆنترۆڵکردەوە .واتە
ئەوکات بە پێچەوانەی ئێستاوە کە دەڵێ ناوچە ناکۆکی لەسەرەکا بە ڕای ئازادانەی خۆیا
چارەسەر دەکەین ،ئەوکات بە هێزی چەک یەکای کردەوە.
جگەلە مه  ،ئەو بابهتانهی کە ئێستا هاوڕێ ساما کردویەتی بە بەڵگەی ڕەتکردنەوەی ڕیفراندۆم
و سەربەخۆیی و دەڵێ بارزانی بۆ گەوجکردنی خەڵک ئەم کارتە بەکار دەهێنی ... ،بە زیادەوە
هەمووی لەوکاتهدا لهئاردا بوو  :لە کەپیتاڵیزمی گڵۆباڵەوە تا دەورەی ئینتقالی و ڕەوتی مێژوو ،تا
برسێتی و ناڕەزایەتی خەڵک ،هەروەها ئەو ڕیفراندۆمەی ئهوکاتیو کههاوڕێ ساما الیهنگری بوو
هەر بارزانی و پارتی بانگەوازیا بۆ کردبوو .ههموو الیهکیو ئهوه دهزانن کهبارزانی و پارتی
ئەوکات و ئێستا هەر یهک بابهتن ...ئێستا بهدوای ئهم سهرنجانه باشتره بهشێک لهو بۆچونانه
برهمهڕوو کهلهزۆر ڕوهوه لهگهڵ بۆچوونهکانی ئێستای بهڕیزیاندا ،ناکۆک ودژایهتی ههیه .سهرهتا
هاوڕێ ساما لهو وتارهدا دهڵێت:
"دوو بیرکردنەوە لە نیو بزوتنەوەی ” کۆمۆنیزمی کرێکاریدا” یا دوو جۆر لە باسکرد
لەم ماوەیەدا سەرنجی ڕاکێشام لە پەیوەند بە باسی ریفراندۆم و جیابونەوەوە… .کە پێم
وایە بەشیکی زۆری نارۆشنیەکا وە دواجار دەرهاویشتە سیاسیەکانی لێرەوە سەرچاوە
دەگرێت:
یەکەم :باسی جیابونەوەی کوردوستا و ریفراندۆم دەبێتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕێکی
خوێناوی لە ناوچەکەدا و مانای دابەشکردنی عێراقە بەسەر سوننە و شیعەو کورددا.
(ئهم بۆ چونه ئێستا هاوڕێ ساما خۆی بۆ ڕهتکردنهوهی خواستی جیابوونهوه پهنای
بۆبردوه!!) ئەم ڕوداوانە زۆر لەباسی جیابونەوە گەورەتر و پەیوەندی هەیە بە دوبارە
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
دارشتنەوەی خەریتەی سیاسی ناوچەکەوە… .دەبێتە هۆی لغاو بەربونی ڕەوتە
کۆنەپەرستە قەومیو ئیسامیەکا ….هتد
دووەم :من جیابونەوەم ناوێت بە مەرد نەبێت…(هاوڕێ ساما ههرخۆشی بهمهرجهوه
باس لهسیاسهتی کۆمۆنیستی دهکات!) ئەمە تیڕوانێەیکی دیکەیە واتە جیابونەوەی
کوردوستا کاتێک جیگای قگولە کە دەوڵەتێک بێتە کایەوە کە سکوالر ،موتەمەد ،
مافەکانی کرێکار و ژنا بپارێزێت و دەوڵەتی ” هاوواڵتی” بێت یا “دەوڵەتی کوردی ”
نەبێت ..یا ئەمە سیاسەتی ناسیونالیستەکا و پارتییە!  -هێڵهکا و نوسینی نێو دوو
کهوانهکا هی منن-
دواتر هاوڕێ ساما وهاڵمی بۆچوونهکا دهداتهوه:
"پۆینتی لێوە هەستانی هەردوو بۆچوونەکە ،لەباری تێڕوانینی سیاسیەوە هەڵەیە".. .
" ئەوەندەی بگەڕێتەوە بۆ کوردستا بە بڕوای من دیسا جیابوونەوەیە ..بەاڵم پێو ئەوە
با بڕێک لە سەر بۆچوونی دووەم قسەیەک بکەین .باسی دەوڵەت و ناوەرۆکی دەوڵەت
باسی ریفراندۆم نییە (..،بهاڵم ئهمساڵ باسهکه الی هاوڕێ ساما بۆته  -ڕیفراندۆمی
پارتیو دهوڵهتی کوردی!!) ،باسی دەوڵەت و ناوەرۆکی دەوڵەت باسێکە وە کارێکە
لەدەرەوەی ریفراندۆم و پەیوەندی هەیە بە هاوسەنگی هێز لە پێو و دوای ڕیفراندۆم.
ئەوەی کە دەوڵەت لە کوردستا دەوڵەتێکی کوردی یا کوردی کۆنەپەرستە ،یا
دەوڵەتێکی موتەمەد و عەلیانی و دەوڵەتی هاوواڵتییە واتە دەوڵەتی هەموو ئەوکەسانەیە
کە لە کوردستا دەژین و دەستورەکەی دەستورێکە کە کە لە جیاتی نەتەوە ناوی
زمانەکا دەبات و هەموو زمانەکا بەرەسیی دەناسێت و دین جیایە لە دەوڵەت… .یا
دوای ریفراندۆم ڕاستەوخۆ تەنانەت پێو ئەوەی ناوەرۆکی هیچ دەوڵەتێک دیاری دەکرێت
شۆڕشی کرڕکاری دەکرێت ،یا نا دەوڵەتێکی ئیسامی پێک دێت… .هەموو ئەمانە
پەیوەندی بە هاوسەنگی هێزەوە هەیە .هاوسەنگی هێزی چینایەتی نێوا چینی کرێکارو
چینی بۆرژوایی ،دواتر هاوسەنگی هێز لە نێوا هێزە بۆرژواییەکا خۆیاندا ،هەروەها لە
ئاستی ناوچەیدا… .ریفراندۆم مەرجی لەگەڵدا نییە (بهداخهوه بهڕیزتا ئهمساڵ بۆ
ڕیفراندۆم مهرجتا بۆ داناوه!!) و کێشانی باسی ریفراندۆم بۆ ماهیەتی دەوڵەت هەڵەیەکی
سیاسییە و پەیوەندی نییە بە میکانیزمێکەوە بۆ چارەسەری کێشەکە .لەم باسەدا دیسا
الوازی خۆما دەبێتە خاڵێک بۆ هەڵویستی سیاسی لە ئاستی کۆمەاڵیەتیدا و ئەمە
هەڵەیەکی گەورەیە (بهداخهوه ئهمساڵ الوازی خۆما بنهمای ههڵوێستگیریهکانتانه
لهڕیفراندۆم و سهربهخۆیی!!)"
هاوڕی ساما پێشگینی دهکا ودهڵیت:
"باسەکە ئەوەیە گرییا لە چەند مانگی ئایندەدا بۆرژوایی کورد ریفراندۆم دەکاتە واقعێک
کە من بەدوری دەزانم (پێشگینهیهکهت ڕاست دهرچوو ،هاوڕێ ساما بۆرژوازی کورد
دوای  3ساڵ هاتۆته پای ڕیفراندۆم) ..لە دوا لێکدانەوەدا هەڵوێستی کۆمۆنیستی چییە
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خهسرهو سایه
لەسەری؟! مەبەستم ئەوەیە پا ئەوەی کە ماوەیەک لە ملیانێ و خەباتی سیاسی تێپەر
دەبیت لەسەر ریفراندۆم رەخنەگرتن لە کەموکوڕییەکا  ..دوای ئەوە چی؟! یا بەڵێ و
بەشداریکردنە بەو سەرنو ورەخنانەی کە بوتە پێشتر یا ” نا ” و رەتکردنەوەی
ریفراندۆمە…و موقاتەعەکردنیەتی… لەوە تێناپەرێت ( .زۆر ڕاسته ..بهاڵم ئێستا وانهماوه!)
لە حاڵەتی بەشداریکردندا دیسا بەڵێ و نایە … بۆ جیابونەوە یا بۆ مانەوە لە
چوارچێوەی عێراقدا… لە هەموو ئەم بەڵێ و نایانەدا باسی ناوەرۆکی دەوڵەت نییە….
باسی پەیدا بوو یا نەبوونی وواڵتێکی تازەیە .لە مانگی سێپتیگەردا لە ئیسکۆتلەندا
ریفراندۆم دەکرێت کەسێک باسی ئەوەی نییە کە ناوەرۆکی دەوڵەتێک کە مومکنە پێک بێت
چی یە!! باسی جیابونەوە یا مانەوەیە لەگەڵ بەریتانیا .باسەکە دەبێتە ئەوەی
کۆمۆنیستەکا سیاسەتیا چی بێت ئەگەر ریفراندۆمێک بکرێت و گرییا لە  ٢مانگی
داهاتودا؟ دیارە ئەوە گرییانەیە .سیاسەت مانەوە بێت لە چوارچێوەی عێراقی ئێستادا؟ یا
جیابونەوە بێت؟ هەموو باسەک ئەوەیە .کامیا بە قازانجی کرێکارە وەکو چینێک؟! رزگار
بونی بەشێک لە چینی کرێکار لە ئاگری تیرۆر کارێکی خراپە ،ئەگەر نەتوانێ هەمووی
رزگار بکەیت؟! کۆتاییهێنا بە هەراو شەڕو توندکردنەوەی نەتەوەپەرستی کارێکی خراپە؟
(ئهی هاوڕێ ساما ئهمساڵ بۆچی جیابوونهوه خراپه بۆ کۆتاییهینا بهههراو شهڕو
نهتهوهپهرستی!!)
توندکردنهوهی
من پێم وابیت نابێت کۆمۆنیزم چاوەڕێی ئەوە بێت کە ناسیۆنالستەکا جاڕی ریفراندۆم
بدە  ،دەبێت وە هەر ئێستا کار بکرێت بۆسەر خستنی پرۆسەی ریفراندۆم و کردنی ئەم
پرسە بە پرسی ڕاستەوخۆی خەڵک و دەرکێشانی لە دەست ناسیۆنالیستەکا ( ،بهاڵم
هاوڕێ ساما ئهی بۆ ئهمساڵ ئهم جۆره ههواڵدانه بۆته خۆشرهیاڵی ورده بۆرژوازی..
یا ئهوهی الی ئێوه کهسێک الیهنگری بهشداری کرد بێت بۆته پاشکهوتنی بارزانی و
ناسیۆنالیستی!! پێدهچێت بەڕای هاوڕێ ساما لەم دوو ساڵەی دواییدا زەمینەو پێوسیتی
باسی جیابونەوەی منسور حیکیەت نەمابێت!!) بە” بەڵی” یەکی گەورەوە بۆ جیابونەوەی
کوردستا و پێکهێنانی دەوڵەت تیایدا .بەتایگەت کۆمۆنیستەکا پێس نزیکەی ٧١ساڵ ئەم
پێشنیارەیا بووەو لەسەر ئەمە دادگایی کراو و دەرگیری شەڕ بوو .
لە کۆتاییدا چەند دێرێک لەسەر ئەوەی کە جیابونەوە و ریفراندۆم سیاسەتی
ناسیۆنالیستەکانە یا پارتییە!! مومکنە وابێت من تا ئێستا وای نابینم ،پارتی خەریکی
پێکهێنانی حکومەتە لە بەغداو لە ٠١ی مانگەوە هێزە ئیسامی و قەومیەکا ڕێککەوتو
لەسەر پێکهێنانی حکومەتی بەغدا  .بەاڵم گرییا وایە .ئەوکات یەکەمجار نابێت لە مێژوودا
کە سیاسەتی کۆمۆنیستی و سیاسەتی بۆرژوایی لە پۆینتێکدا یەکگگر .
باسەکە ئەوەیە پارتی ئەم سیاسەتەی بۆ چییە ،وە تۆ وەک کۆمۆنیستێک بۆ چیتە؟! ئەو
بەکام شێوازە لە کار سیاسەتەکەی دەباتە پێشەوە تۆ بەکام شێواز؟ هەموو باسەکە
ئەوەیە ئایا ئێیە وەک کۆمۆنیستەکا توانیومانە ئیرادە بگەڕێنینەوە بۆ خەڵک …  -هێڵهکا
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
ونوسینی نێو کهوانهکا هی منن-
بێگوما هاوڕێ ساما ئازاده لهوهی دوێنی چۆنی بیرکردۆتهوهو ئهمڕۆ چۆ بیردهکاتهوه،
تهنانهت ئهو ئازاده دووباره سهرنجدانهوه ،نهک ههر لهبهرامگهر بۆچوونهکانی خۆیدا بگرێتهبهر،
بهڵکو بهههموو باوهڕهکانی مهنسور حیکیهت وکۆمۆنیزمی کرێکارێدا بچێتهوه ،ئهمه هیچ گرفتێکی
تێیدا نییه ،بهڵکو ئهوهی گرفته دانی دوو سیاسهتی جیاوازو دژبهیهکه ،له ماوهیی سێ ساڵدا لهسهر
یهک بابهت بهبێ ئهوهی بنهماکانی ئهم سیاسهت گۆڕێنهو ئهم دژایهتیهما براته بهردهست! .ئایا
ئهمه نابێته مایهی سهرهکێژهو دردۆنگی لهئاست جواڵنهوهکهماندا؟ لهمه زیاتر کهسانێک که
بهورد بینیهوه لهقسهو ههڵسوکهوتی ڕابهرانی جواڵنهوهکهما دهڕوانن ههقیانه بپرسن ،ئایا سێ
ساڵ لهمهوبهر کاتێک باس له ڕیفراندۆم وسهربهخۆیی و سیاسهتی کۆمۆنستیتا کرد" ،ئاڕاستهی
سهرمایه""،سهرمایهداری گڵۆباڵ" "،دهورانی ئینتقالی" ،ههربهپێی ئهو تێگهیشتنهی کهخودی خۆتا
داوتانه ،شتێکی لهناوهرۆکدا جیاوازی ههبوو ،تا بۆ سیاسهتی ئهمڕۆتا پهنای بۆبهر ؟ ئایا ئهو
کات وهک ئهمڕۆ مێژوو لهقۆناغێکی تردا بوو وا چارهسهری مهسهلهی کوردی مومکین کردبوو،
بهاڵم ئهمڕۆ دهبێ ههواڵهی سۆشیالیزم بکرێ "ئهوێو لهقۆناغه پێشکهوتوهکهیدا"؟ ئایا سێ ساڵ
لهمهوبهر "دهوڵهت وسیاده"" ،میلیشیاو زۆنهکانی سهوزو زهرد" ،لهگۆڕدا نهبوو وا بهسادهیی
باسی ڕیفراندۆمتا کردوهو وتوتانه "ناوهرۆکی دهوڵهتی داهاتوو به هاوکێشهی هێزهوه پهیوهندی
ههیه نهک ڕیفراندۆم" ..کهچی ئهمڕۆ بوونهته پاساو بۆ گرتنهبهری سیاسهتێکی پێچهوانه؟ ئایا ئهو
کات ڕیفراندۆم ،لهدهرهوهی سیاسهتی ئهمریکاو دابهشکردنهوهی ناوچهکهدابوو  ..ئایا ڕیفراندۆم
بۆ دهوڵهتی کوردی" نهبوو ،وا بهسیاسهتی کۆمۆنیستی
ئهوکات "ڕیفراندۆمی بارزانی
ناساندوتانه؟ ..لهراستیدا من نازانم هاوڕێ ساما چۆ ئهم دوو ههڵوێستگیریهی ڕوندهکاتهوه،
بهاڵم ئهوهی لهجیاوازی تێکستهکانی دوێنێ و ئهمڕۆیدا لهمهڕ ڕیفراندۆم وسهربهخۆییدا
بهبهرئهنجام وهردهگیرێ ئهوهیه کهئهو خۆی گۆڕاوه ،نهک مهسهلهی کورد .تائهو کاته ئهم
کێشهیه بیێنێ ،لهههر کۆمۆنیست و کرێکارێک چارهسهر دهخوازێ.

لهکۆتاییدا ،سیاسهتی کۆمۆنیستی و ناکۆکیهک کههاوڕێ سامان تێی کهوتووه:

سهرهنجام هاوڕێ ساما لهدواین بهشی باسهکهیدا سهرخهتێک وهک سیاسهتی کۆمۆنیستی
لهبهرامگەر ڕیفراندۆم وسهربهخۆیدا ،ڕادهگهیهنێ و دهنوسێت:
"لهبەرانگەر ئەم سیاسەتە و ئەم ڕیفراندۆمەی پارتی لەم هەلومەرجەدا ئەگەر
پیادەبکرێت )6...پێویستە لە ئێستاوە ئەم سیاسەتە و ناوەرۆکەکەی ئاشکرا بکرێت )7 .وە
پێ بەپێی ڕاگەیاندنی بارزانی و پارتی و حزبەکانی دیکە ،وەالمی دروست بدرێنەوە)3 .
لە هەمانکاتدا بانگەوازی خەڵک بکرێت بۆ بەشداریکرد و دەنگدا بە"نا" یەکی گەورە بۆ
ئەم جیابونەوەیەی پارتی و بارزانی )1 .خەڵکی کوردوستا پێویستە خەباتی خۆی دژ
بە نەدانی موچە و دژ بە برسێتی و بێکاری و ..بەهێزتر و ڕێکرراوتر بکات - ..هێڵهکا
وخاڵگهندیهکا هێ منن-
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بهم جۆره هاوڕێ ساما بهدوای تێپهڕکردنی حهرهکهتێکی زیکزاکانهدا ،بهوه گهیشت که
"بانگهوازی خهڵک بکرێت بۆ بهشداریکرد ودهنگدا به"نا"یهکی گهوره بۆ ئهم جیابوونهوهیهی
پارتی و بارزانی"! ،حهرهکهتێک که دهرما خست چۆ لهسهرهتاوه ولهبهشی یهکهمی باسهکهیدا
داوا له"خەڵکی کوردستا دهکات که "پێویستە بەشداری ئەم یارییە نەکە  ،وە هوشیارانە
ڕوبەڕووی بگنەوە" ،چونکه ڕیفراندۆم هی بارزانیهو بهڕابهری ئهو بانگهوازی بۆدراوه .دواتر پێیا
دهڵێت بۆ ئهوهی یاری بهدهنگی خهڵک نهکرێت دهبێ بهمهرجهوه بهشداری لهڕیفراندۆمدا بکه !،
لهنێوهخنی باسهکهشیدا پێیا دهڵێت "من ڕێفراندۆمم بهڕابهری کۆمۆنیستهکا  ،پێ قهبوڵهو بهههر
دهپهنجه واژۆی بۆدهکهم" ،ئینجا لهڕهوتێکی دووباره سهرنجدانهوهی مێژوو ،ئاڵوگۆڕهکا  ،دهورهی
ئینتقالی ،ئاڕاستهی سهرمایهو سهرمایهداری گڵۆباڵ ،دهوڵهت و سۆڤەرێنتی ،ئهمریکاو
جهمسهرهکا و دابهشکردنهوهی دونیا وناوچهکه ..بهوه دهگات که دهوڵهت و سهربهخۆی نهک
ههر "مهسهلهی نهتهوهیی"" ،میلیشیا و زۆنهکانی زهردو سهوز" ..،چارهسهر ناکات ،بگره
سهربهخۆیی و دهوڵهتسازی لهسهرمایهداری ئهمڕۆدا ناسیۆنالیستیه ..سهرهنجام پا ئهم ههموو
ههڵگهزو دابهزین وهێنا و بردنه پێیا دهڵێ" :بانگەوازی خەڵک بکرێت بۆ بەشداریکرد و
دەنگدا بە "نا" یەکی گەورە بۆ ئەم جیابونەوەیەی پارتی و بارزانی"!!  ،و ئهمهشیا بهسیاسهتی
کۆمۆنیستی پێ دهناسێنێت! .بهڕاستی جێگای تێڕامانێکی گهورهیه ،بۆ کهسێک بهم ههموو
سهرسهختیهوهو بهم ههموو پاساوه تیۆریهوه ،لهدژی ڕیفراندۆمێک کهڕاگهیندراوه ،بووهستێتهوهو
دهریایهک تۆمهت و حوکیی نادورست لهجۆری "ناسیونالسیت بوو  ،پاشکهتویی بۆ بارزانی ،بوو
به"کۆمۆنیزمی قهومی" ..براته پاڵ هاوڕێکانی ،لهکاتێکدا ،دهیتوانی بهسادهیی پێیا بڵێ بهشداری
لهریفراندۆمدا بکه  ،بهاڵم دهنگی نا بده بۆ جیابوونهوه .ئایا هاوڕێ ساما ئهو ناکۆکیه چۆ
چارهسهر دهکات که لهالیهکهوه ڕیفراندۆم ڕهت دهکاتهوهو سهراپا به بارزانی و پارتی ڕهنگو بۆی
دهکا و دهڵێت "خۆ ڕیفراندۆمێک لهئارادا نییه" ،کهچی دواتریو وهک ئهوهی هیچی نهوتگێت و
دهڵێت "بانگهواز بکرێت بۆ بهشدرای کردنی خهڵک"؟! .ئایا ئهمه سهرهگێژهیه یا سیاسهتی
کۆمۆنیستی؟ ..بهاڵم مهسهلهکه ههربهوهنده تهواو نابێت ،بهتایگهتی کاتێک که"نا یهکی گهوره"
بهرامگهر بهجیابوونهوه بهناوی سیاسهتی کۆمۆنیستیهوه پێشنیار دهکات ،ئەم هەڵوێستە بیەوێ
یا نەیەوێ مانایەکی نیە جگە لە ڕاگرتنی کوردستا لە دۆخی ئێستادا .واتە مانەوەی لە
پەیوەندیەکی فیدراڵی قەومیدا لەگەڵ عێران .بهواتایهکی تر "نا یهکی گهوره" که ئێوه لهبهرامگهر
جیابوونهوهی کوردستاندا ههڵتا بڕیوه ،بهمانای داکۆکی کردنه لهمانهوهی خهڵکی کوردستا
لهچوارچێوهی ههما فیدراڵیزمی قهومی وههما دۆخێکدا کهعێران وکوردستا و وپەیوهندی
نێوانیا چهندین ساڵه گیرۆدهیهتی .بهداخهوه هاوڕێ ساما هیچ بهڵگهیهکیا پێناڵێت کهبۆ ئهم
ههڵوێسته باشترو کۆمۆنیستی تره لهجیابوونهوه!! ،تهنانهت پێیا ناڵێت کهمانهوه لهگهڵ عێران بهو
دۆخهوه کهههیهتی ،چ مهسهلهیهک پێچهوانه دهکاتهوه لهو مهسهالنهی کهبۆ ڕهتکردنهوهی
جیابوونهوه بهڕوویی ئێیهدا داویهتی؟ ئایا مانهوه لهگهڵ عێران لهبهرژهوهندی خهڵکی کوردستا
وچینی کرێکاره ،چ لهئاست لۆکهڵی و ناوچهییداو چ لهئاست جیهانیدا؟ ئایا ئهم ههڵوێسته "تهبایی
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ڕیفراندۆم و سهربهخۆیی ،کام سیاسهتی کۆمۆنیستی!
نهتهوهکانی بهدواوهیه" وڕن وکینهبهری قهومی و دهستهبهندیه تائیفی وقهومیهکا کۆتایی پێدێنێ؟.
ئایا کێشهی کهرکوک ،ناوچه دابڕاوهکا  ،کێشهی ئاو و کارهبا و موچه ..لهڕیگای مانهوهوه
چارهسهر دهبێ؟ ئایا کوردستا و عێران لهبازنهی سیاسهتهکانی ئهمریکا ،ئیرا  ،تورکیا و..
ڕزگاری دهبێ؟ من نامهوێت وهک هاوڕێ ساما ئهو حوکیه دهرکهم که ئهو بههۆی
ههڵوێستێکهوه کهههیهتی لهکهنار کێدا ڕادەوەستیت ،تهنانهت نامهوێت بڵێم حزبی ئێیه لهعێران
کهوتۆته هاوشانی ناسیونال شۆڤێنیست ودهستهجاته شیعی وسونییهکانهوه ،بهڵکو دهمهوێت بڵێم
کههاوڕێ سامانی ئازیز مانهوه لهعێراقدا بهو میژووه تاریکه و ڕووداوه کارهساتگارهوه
کهههمووما ئاشناین پێیی ،کارێکی ههروا ساده نییه دژایهتی ڕێفراندۆم وجیابوونهوهی پێکرێ .بۆ
کهسێکیو کهههست بهبرین و ئازارهکانی جهستهی کۆمهڵگایهک دهکات ،کهسێک کهدهیهوێت
لهمهنفهعهتی کۆمهاڵیهتیهوه چاو لهچارهسهرکردنی گرفت وکێشهکانی سهر ڕێگای ژیانی خهڵکی
چهوساوهو بێدهرهتا بکات ،ئاسانه ڕێگای واقعی وکۆمهاڵیهتی بۆ کێشهیهک بگرێتهبهر کهساڵهای
ساڵه قوربانی وهردهگرێت..
3//2/7/62

تێبینی:

* /دهقی بهیاننامهی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێران ،لهڕێگای سایتی حزبی کۆمۆنیستی
کرێکاریی کوردستانهوه لهم لێنکهوه بروێننهوه.
http://www.hkkurdistan.org/

* /وتارو جیابوونهوهی كوردستا  ،سیاسهتێكی كۆمۆنیستی ،ساما كهریم كه لهڕێگای ئهم
لینکهی خوارهوهدا بهدهستدێت:
http://www.hawpshti.com/ku/?p=2210
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کۆمۆنیزم و سەربەخۆیی کوردستان
سەربەخۆیی کوردستا مەسەلەیەکی تاکتیکیە بۆ بزوتنەوەی کۆمۆنیستی کە خهوازیهاری گهۆڕیهنهی
سیستەمی سەرمایەداریە بە سیستەمێکی سۆشهیهالهیهسهتهی .بەاڵم لەهەر کهۆمەڵهگەیەکهدا کهۆمهۆنهیهزم
بزوتنەوەیەکی زیندووی چهیهنهی کهرێهکهار و چەوسهاوەی ئەو کهۆمەڵهگەیەیە کە دەیەوێ لەڕێهگەی
چارەسەری کێشە سیاسی و ئابوری و کهۆمەالیهتهیەکهانهیەوە ئەم بەدیهلەی کهۆمهۆنهیهسهتهیەی خهۆی
بەرجەستەبکا و وەک ڕزگاریگەخشی نەک تەنیا چینی کرێکار بەڵکو سهەرجەم کهۆمەڵهگە دەرکەوێ.
لە کوردستانیو کۆمۆنیزم بزوتنەوەیەکە لە ساڵی  ٠٩٩٠ەوە بەشێوەی سیاسی و ڕیهکهرهراوەیهی و
کۆمەاڵیەتی خۆی نیشانداوە  ،جا لەدەورانێکدا بزوتنەوەی شورایی ڕێکرستوە و لەدەورانیک حزبهی
کۆمۆنیستی کرێکاری و لە سەردەمانێکدا ڕیکرراوەی جەماوەری و ناڕەزایەتیەکا بۆ خواستەکانهی
باشگژێوی و خۆپیشاندانەکانی  ٠٧شوبات و لە هەندێ کاتی تردا کاری لەسهەر مەسهەلەی ژنها
سێکوالریزم و رفراندۆم وسەربەخۆیی کوردسهتها

و

کهردوە .ئەم بهزوتهنەوە نهاڕازیە کهۆمهۆنهیهسهتهیە

هەمیشە لەالیە دەسەاڵتدارانی کوردستانەوە ڕێی لهێهگهیهراوە و مهۆڵەتهی ڕەسهیهی کهارکهردنهی پهێ
نەدراوە و هێرشی چەکداری کراوەتە سەر بنکەکانی و هتد..بەکورتی بەههێهزبهوبهێ یها الواز بهوبهێ
هیچی لەو ڕاستیە نەگۆڕیوە کە بەشێک لە مێژووی نوێی کوردستانی پێکهێناوە.
لە ئێستادا کە کۆمەڵگەی کوردستا لەبەردەم هەلومەرجێکی ناجێگیری سیاسهیە بەههۆی شهکهسهتهی
فیدرالیزمی قەومی و مەزهەبی عێران و گۆڕانکارە ناوچەییەکا و دەوری ملیانێی هێزە جیهانی و
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کۆمۆنیزم و سەربەخۆیی کوردستان
ناوچەییەکانەوە ،مەسەلەی رفراندۆم و جهیهابهونەوە لە عهێهران ههاتهۆتە ئهاراوە .هەڵهویسهت گهرتهنهی
بزوتنەوە جیاوازە سهیهاسهیەکها

سهەبهارەت بەم مەسهەلەیە نهاکهۆکهی و دوبەرەیهی دروسهتهکهردوە

لەکوردستا و هەڵوێستی جیاوازی هێزە سیاسیەکانی عێران و ناوچەکە و جهیهههانهیهشهی بەرانهگەر
دەربڕدراوە .لێرەدا گرنگە بەالمانەوە کە سەرنو بدەینە هەڵویستی کۆمۆنیستەکا و جیاوازیەکانیها
سەبارەت بەم مەسەلەیە.
بەڕای من ئەوە ڕوداوە سیاسی و کۆمەاڵتیە گەورەکانن کە کۆمۆنیزم وەک بزوتنەوەیەکی سیهاسهی
و حزبی بەرجەستە دەکا نەک نوسین و قاڵگی ڕێهکهرهسهتهن و ئهایهدیهۆژیها ،لەبەرئەوەی کهۆمهۆنهیهزم
بزوتنەوەی زیندوی ئینسانەکانە کە دەیانەوێ کاریگەری لەسەر کۆمەڵگە دابنهێهن و بەو ئهاراسهتەی
دەیانەوێ کۆمەڵگە بگۆڕ  .هەربۆیە هەرچەند مەسەلەی رفراندۆم و سەربەخۆیی تاکهتهیهکهێهکە بەاڵم
ڕوداو و پراتیکێکە کە شکڵ و شیوەی کۆمۆنیزم دیاریدەکا .هەرچۆ تاکتیکی دژی شهەڕی یەکەمهی
جیهانی ئییپریالیستی کۆمۆنیزمێکی جیاوازی لە کۆمۆنیزمی سوشیال دییوکراتی ئەنتەرناسهیهونهالهی
دوەم دروستکرد .جیاوازی و ملیانێکانی نێو بزوتنەوەی کۆمۆنیستیو لەسەر تاکتیکی رفراندۆم و
سەربەخۆیی کۆمۆنیزمی سیاسی و کۆمەاڵیەتی دێنێتە مەیدا کە جیای دەکهاتەوە لە کهۆمهۆنهیهزمهی
ناسیاسی و حاشیەیی.
ئێیە بۆ نهیهشهانهدانهی ئەم جهیهاوازیهانە دەبهێ بهچهیهنە سهەر مەسهەلە سهیهاسهیەکە کە رفهرانهدۆم و
سەربەخۆییە و جیاوازی هەڵویستە سیاسیەکا لەسەری.

سەربەخۆیی بۆ ڕێگاچارەیە؟
تێڕوانینی کۆمۆنیستی بۆ سەربەخۆیی کوردستا مەسەلەکانی ژیا

و بەرژەوەنهدیەکهانهی خەلهکهی

کرێکار و زەحیەتکێشی کوردستا و کۆمەڵگەی کوردستا بە بنەمای هەڵوێسهتهگهیهریەکەی دانهاوە.
هەربۆیە سنوردیاریکرد و زەوی و سەرچاوە سروشتیەکا ،وەک نەوت ،زما و کلتور و مهێهژوو
هیچ کام لەمانە الی ئێیە بنەمای مانەوە یاخود جیابونەوەی خەڵک و کۆمەڵگەکا لە یەکهتهر دیهاری
ناکا .ئێیە دژی ناسیونالیستەکانین کە خەڵک بەپێی ئەم بنەمایانە لەیەکتر جیادەکەنەوە و سنورەکا
پیرۆزدەکە یا دروست دەکە  .بۆ ئێیە سنوری عێران پیرۆز نیە هەروەک سنوری کوردستانیهو
پیرۆز نیە ،ئەوەی بۆ ئێیە گرنگە ژیا و خەباتی خەڵکهی کهرێهکهار و زەحهیەتهکهێهو بەمهانەوە یها
جیابونەوە لە عێران باشتر و سەرکەوتوتر دەبێ .دیفاعهکهرد

لە مهانەوە لەعهێهران بەهەر نهرخهێهک

کۆنەپەرستانەیە وەک سەربەخۆبو لە عێران بە بیانوی ناسیونالیستانەی جیاوازی زما و کهلهتهور
و مێژوو ڕەد دەکەینەوە .بۆ ئێیە بونی نەوت نابێهتە ههۆی جهیهاکهردنەوەی خەڵهکهی کهوردسهتها
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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عێران .بۆ ئێیە بهونهی زمهانهی جهیهاواز و کهلهتهوری جهیهاواز و مهێهژووی جهیهاواز نهابهنە ههۆکهاری
جیاکردنەوەی خەڵهک بەڵهکهو جهیهاکهردنەوەی خەڵهک لەسهەر ئەم بهنەمهایهانە دژی یەکسها

بهونهی

ئینسانەکانە و کۆنەپەرستانەیە.
هەربۆیە جیابونەوەی کوردستا لە عێران لەسەر هیهچ کهام لەم بهنەمها نهاسهیهونهالهیهسهتهیهانە نهیە.
لەمەسەلەی کوردستانی عیراقدا بنەمهای خهواسهتهی ئهێهیە بهۆ جهیهابهونەوە بهونهی کهێهشهەی کهوردە.
کێشەیەکی چارەسەرنەکراو کە کاریگەری لەسهەر ژیها

و بەرژەوەنهدیەکهانهی خەڵهکهی کهرێهکهار و

زەحیەتکێشی کوردستا و سەرجەم کۆمەڵگە داناوە و لە سەدەی ڕابردوەوە ڕوبەڕوی بهێ مهافهی
و کوشتار و نائارامی کردوە و لە ئێستاشدا لەسایەی فیدرالیزمی قەومی و مەزهەبی عێراقدا هەما
دژایەتی و ملیانێ و نائارامی دروستکهردوە .لە  ٧٢سهاڵهی ڕابهردودا ئەم ڕێهگهاچهارەیە دەیهتهوانهی
خەڵکی کوردستا لەو هەلومەرد و بارە گرانە سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەی دەربازبهکها .بەاڵم
مانەوە لەسایەی ئەم بەدیلە فیدرالیەدا ڕێگەی پێ نەدا و خەباتی کرێکار و زەحیەتکهێهشهی کهۆمەڵهگە
بۆ باشترکردنی گوزەرا و ئازادیە سیاسیەکا لەبەرانگەر حزبە ناسیونالهیهسهتە دەسهەاڵتهدارەکهانهدا
توشی ناکامی کرد .لە ئێستاشدا کە ئەم عێراقە فیدرالیە لەسهایەی دەسهەاڵتهێهکهی شهیهعهی عەرەبهیهدا
بەڕیوە دەچێ هەما سیاسەت و دەستور و مامەڵەیا لەگەڵ خەڵکی کوردستاندا هەیە و فیدرالیهزم
ناوێکە بۆ حکومەتی عێران کە پەردەپۆشی ئەم دەسەاڵتە مەرکەزیە عروبی و ئیسامیەی پێ بکها.وە
لەسایەی قوتگەندی ناوچەکەدا ئەم دەوڵەتە شیعە عەرەبیە خۆی بۆ یەکهاکهردنەوەی دەسهەاڵتهی لە
عێراقدا ئامادە دەکا و لە ئێستاشەوە هەڕەشەی بەکارهێنانی هێزدەکا ئەگەر کهوردسهتها

رفهرانهدۆم

بکا و بیەوێ جیابێتەوە لەژێرناوی دەرچو لە یهاسها و دەسهتهوری عهێهراقهی .بهۆ نهاسهیهونهالهیهزمهی
کوردیو فیدرالی تا ئێستا بیانویەک بوە کە دەستی چەوری خۆیها

بەسهەر بەغهدادا پهێ بسهڕ

و

گەندەڵی و سەرکوتی خۆیانی پێ پاساو بدە  .ئەم فیدرالیزمە کۆمەڵگەی کوردستانی بەتەواوەتی لە
عێران جیاکردۆتەوە و هەردوال زەمینەی ئەوەیا هەیە کە هەر کاتێک شەڕوکێشە لەسهەر نەوت و
ناوچە و سنورو بودجە و هەر بیانویەک هەڵگیرسێنن .ئەمە ئەو کێشەیە کە لەم  ٠٤ساڵی فیدرالیەدا
ڕێگای خەباتی هاوبەشی نێوا کرێکهاری کهورد و عەرەبهی نەههێهشهتهۆتەوە لە عهێهراقهدا و ژیهانهی
هەردووالی خستۆتە گێژاو و مەترسیەوە .ئەمە پێویستی بەڕێگاچارەیە ،کە ئەویو جهیهابهونەوە لەم
فیدرالیەتەی عێران و پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆیە لە کوردستا .
بەداخەوە هاوڕییانێکی کۆمۆنیست سەریا کردۆتە ناو لم و ئەم واقعیەتە تاڵە نابینهن کە  ٧٢سهاڵە
و بگرە زیاد لە چەندین دەیەیە لە عێران پێهکهههاتهوە بەههۆی نهاسهیهونهالهیهزمهی عەرەبهی و کهوردیەو
سیاسەتی شۆڤینستانەی دەوڵەتەکانی عێراقەوە و پێیا وایە بە بانگەوازێکی ئەنتەرناسهیهونهالهی ئەم
دۆخە دەگۆڕێ .بەبێ ئەوەی لەباری سیاسی و ڕێکرراوەییەوە هیچ بزوتنەوەیەکهی سهەراسهەری و
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کۆمۆنیزم و سەربەخۆیی کوردستان
ئۆرگانێکی سەراسەری چینی کرێکار لەعێراقدا لە ئارادابێ تها ئەم ڕێهگهایە لە ڕێهگهای شهۆڕشهێهکهی
سەراسەریەوە چارەسەری فەوری بکا .سەرەڕای ئەمە

دژی جیابونەوەی کوردستانن لە عهێهران

وەک ئەوەی پاراستنی سنوری عێران و مانەوەی کوردستا لە عێراقدا ئەرکێکی کۆمۆنیستی بهێ و
ئەوە بهێنێ کە خەڵکی کوردستا باجی مانەوە لەم فیدرالیەتە شکست خواردوەدا بهدا و دانهیهشهێهت
بەدیار بەهێزبونەوەی دەوڵەتی شیعەی قەومهی عەرەبهی ئهێهسهتهاوە .وەنهابهێ کهۆتهایهی بهههێهنهرێ بە
ڕۆچونی ئەم ملیانێیەی فیدرالیەی ئێستای هەولێر و بەغداد بۆ شەڕ و پهێهکهدادا  .تەنهانەت پهێهیها
وایە کە سەربەخۆیی کوردستا کاریگەری خراپی لەسهەر خەبهاتهی ئەنهتەرنهاسهیهونهالهی کهرێهکهاری
کوردستا و عێران هەیە و هەربۆیە دەبێ دژی سەربەخۆیی کوردسهتها

بهیهن .لەکهاتهێهکهدا کهاتهێهک

کرێکاری کورد و خەڵکی کوردستا کێشەی کورد و دەوڵەتی عێراقیا نەما ،کە فشهار و هەڕەشهە
بێ لەسەریا و کێشەی فیدرالهی نەمها کە نهاسهیهونهالهیهزمهی کهورد پهاسهاوی گەنهدەڵهی پهێ بهکها و
پەردەپۆشی چەوسانەوەی خۆماڵی پێ بکا ،ئەوکهات خەبهاتهی ئەنهتەرنهاسهیهونهالهی دەچهێهتە جهێهگهای
ناکۆکی قەومی ئێستا .بۆچی خەباتی ئەنتەرناسیونالیستی هێنراوەتە ئاستی پیرۆزڕاگرتنی مانەوە لە
چوارچیوەی دەوڵەتی قەومی عەرەبی ئیسامی شیعەی عێراقدا و جیابونەوەی کرێکار و کۆمەڵهگەی
کوردستا لە عێران بوەتە ناسیونالیستی؟ ئەمە ناسیونالیزمی عێراقیە یها

ئەنهتەرنهاسهیهونهالهیهزمە؟

بۆچی بە پشتیوانیکرد لە مافی خەڵکی کوردستا لە رفرانهدۆم و سهەربەخهۆیهی ئهێهیە دەکهات بە
پارتی و ناسیونالیست ؟ ئەوەی داوای جیابونەوە لە عێراقێکی فیدرالی قەومی عەرەبی و ئهیهسهامهی
شیعە بکات وداوای دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆ بکات نابێت بە ناسیونالیست .هەروەها هەمهوو
ناسیونالیستێکیو داوای دەوڵەت ناکا  ،هەروەک حزبە ناسیونالیستەکا ،یەکێتی و پهارتهی  ٧٢سهاڵە
فیدرالی قەومیا هەڵگژاردوە و دەوڵەتیا نەویستوە .ئێیەی کۆمۆنهیهسهتەکها
داوای سەربەخۆیی و دەوڵەتهیها

لە سهاڵهی  ٠٩٩١ەوە

کهردوە لەبەرئەوەی ئەمە بە ڕێهگهاچهارەی خەڵهکهی کهوردسهتها

دەزانین و ئەوە بەعەمەلیو سەلیا کە ڕێگاچارەی فیدرالی قەومی حزبە ناسیونالیستەکا شکهسهتهی
هێناوە و ئێستا ئەوانیهو داوای سهەربەخهۆیهی دەکە

لە ڕوانهگەی بەرژەوەنهدیەکهانهی دەسهەاڵتهی

خۆیانەوە .ئەو پێنو ملیۆ ئینسانەی لە کوردستاندا زۆربەی خواستهی سهەربەخهۆیهی هەیە هەمهوو
ناسیونالیست نین ،بەڵکو خەڵکی ناسیونالیست  ،کۆمۆنیست  ،ئیسامی ،لیگرال وئازادیروازی تێدایە.
سەربەخۆیی ئهایهدیهۆلهۆژی نهیە ڕێهگهاچهارەی سهیهاسهیە .کهاتهێهک خەڵهک دەگهاتە ئەو بهاوەڕەی ئەم
ڕێگاچارەیە دروستە ئەوە هەڵدەبژێرێ و هەربۆیە سهەربەخهۆیهی و دەوڵەتهی سهەربەخهۆ مهوڵهک و
تاپۆی ناسیونالیستەکا نیە هەرچۆ موڵک تاپهۆی کهۆمهۆنهیهسهت و ئهیهسهامهی و لهیهگهراڵ و ههیهچ
ئایدیۆلۆژیەک نیە .ئاشکرایە هەر بزوتنەوەیەک بەرژەوەنهدی خهۆی لەم ڕێهگهاچهارەیەدا هەیە بەاڵم
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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ئاسۆ کهمال
هیچ کام لەم بزوتنەوانە بە هۆی ئەم ڕێگاچارە و تاکتیکەوە پێناسە ناکرێن و کۆمۆنیسهتەکها

نهابهنە

پارتی و پارتیەکانیو لە سەرکوتگەرەوە نابنە شۆڕشگێڕ.
ئەوەی لە لێکدانەوە و پراتیکی ئەم جۆرە لە کۆمۆنیزمی ناسیاسی و پاسیڤیست ونە و جێهگهای نهیە،
ئەوەیە کە ئێستا خەڵکی کرێکار و کۆمەڵگەی کوردستا بۆچی پێویستهی بە سهەربەخهۆیهیە؟ ئەوا
تەنیا کۆمۆنیزم لە ڕووی نوسینەوە دەزانن و کۆمۆنیزم بۆ ئەوا کهۆمەڵهێهک حهوکهم و یهاسهایە کە
دەبێ واقیع ملکەچی بێ .کۆمۆنیزم وەاڵمی ڕزگاری کرێکار و کۆمەڵگە نیە لە کێهشهەکهانهی .هەربهۆیە
کێشەکانی نابینن و چارەسەریا پێ نیە .ئەوەندە دەزانن کە سەربەخۆیی و دەوڵەت ناسیونالسیهتهی
و کاری بورژوازیە و پرۆلیتاریا کاری شۆڕ

و ڕوخانی دەوڵەتە .بێگهومها

ئەمە کەمهی زانهیهاری

نیە بەڵکو نەبونی پەیوەندیە لەنێوا ئەم تیۆریانە و بەرژەوەندی چینی کرێکار و خەباتی سیاسهی و
ئابوری ئەم چینەدا .هەربۆیە لە کوردستا کە  ٧٢ساڵە لە هەڵواسراوی سهیهاسهی و نەبهونهی ههیهچ
دەوڵەت و شەرعیەتێکی نێودەوڵەتیدایە و بەم پێهیە

ژیهانهی ئهابهوری و سهیهاسهی و کهۆمەاڵیەتهی

لەبەریەک هەڵوەشاوە و هیچ چوارچیوەیەکی یاسایی و سیستەمێکی دەولەتی نیە کە خەبات لەدژی
دەسەاڵتی حزبەکا بچێتە پێو ئەوا بە کهێهشهەی نهازانهن و نهاکهامهی هەمهوو ئەو نهاڕەزایەتهی و
خۆپیشاندا و ڕیکرراوبونانە بە ئاکامی ئەم هەلومەرد و کێشەی نەبونی دەوڵەتە نازانن و کهاریها
تەنیا وتنەوەی شیعاری ڕوبەڕوبونەوەی دەسەاڵتی پارتی و یەکێتیە و زۆرتریو لە ئێستهادا ئەنهتهی
پارتی بو بوەتە سیاسەت و ناسنامەی سیاسیا .

ناسنامەی ئەنتی پارتی
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی وەک بەشێک لە بزوتنەوەی نارەزایەتیەکانی خەڵکی کرێکهار و ئهازادیهرهواز
لە کوردستاندا هەمیشە دژی دەسەاڵتی پارتی و سیاسەتەکانهی و کهردەوەکهانهی بهوە .بەاڵم ئەنهتهی
پارتی بو خەسڵەتی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی نەبوە چونکە ناسنامەی ئەنتهی پهارتهی بهو

دەتهوانهێ

بتکاتە یەکێتی یا گۆڕا یا ئیسامی .ئێیە ئەنتی دەسهەالت بهویهن و بەم پهیهیە ئەنهتهی پهارتهی و
یەکێتی بوین نەک تەنیا ئەنتی پهارتهی یها

ئەنهتهی یەکهێهتهی .بەشهێهک لەو ههاوڕێهیهانەی لەدژی ئەم

رفراندۆمە لە ڕوانگەی ئەنتی پارتی بونەوە هەڵوێستیا گرتوە تەنیها لەوەدا نەمهاونەتەوە کە بهچهنە
ژێر چەتری ئەنتی پارتی بونی گۆڕا بەڵکو دژایەتی رفراندۆم و سهەربەخهۆیهی کهوردسهتهانهیهشهیها
کردوە .گۆڕا ئاشکرایە کە دەستی بااڵی هەیە لە دروستکهردنهی ئەم جەوە ئەنهتهی پهارتهیەدا تهاکهو
پارتی ناچاربکا پۆستەکانی بۆ بگەڕێنێتەوە و مانەوەی لەدەسەاڵتدا مسهۆگەر بهکها .هەروەک لە ٠٧
شوباتدا ڕێگەی بە ئەنجومەنی سەرای ئازادی نەدا کە گفتوگۆ لەگەڵ حهکهومەتەکەی بەرهەم سهاڵه

٠٤

دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

کۆمۆنیزم و سەربەخۆیی کوردستان
بکا تاکو گۆڕا بەرهەمی  ٠٧شوبات بکاتە کارتی فشار لە مفاوەزات و وەرگرتنی پهۆسهتەکهانهیهدا و
دواتر ئەنتی پارتیەکەی کرد دیاری بەناوی " ئارامی بهۆ مهاوەی  ٤سهاڵ" .لە ئهیهسهتهاشهدا دەیهانەوێ
ناڕەزایەتی خەڵک دژی پارتی بەبارمتە بگر و خەڵک دژی رفراندۆم هانگدە و داوای دواخسهتهنهی
دەکە تاکو بەشیا لەدەسەاڵتدا مسۆگەر دەکە و دواتر دێنەپای قگوڵکردنی رفراندۆم.
ئەنتی پارتی بونی هاوڕییانێکی کۆمۆنیست بێگوما بۆ وەرگرتنی پلەوپۆست نیە.بەاڵم هەڵوێستێکهی
ناسیاسیە لەوبارەوە کە دنیا و سیاسەت بە پێی پارتی بو و ئەنتی پارتی بو دابە
شتێک و رفراندۆمی ئێستا

دەکا و هەر

هەر لەبەرئەوەی پارتی پێشنهیهاری دەکها ڕەتهی دەکهاتەوە .لەکهاتهێهکهدا

تاڵەبانی کە لەژێر فشاری ناڕەزایەتی دژی ژنکوژیدا ڕایگەیاند کە کهوشهتهنهی شهەرەف لە یهاسهای
باری کەسێتی الدەبە هیچ کام لەم هاوڕێیانە دژی نەبهو و نەکهرایهن بە یەکهێهتهی .پەیەدە یهاسهای
جزیرەی بە قازانجی ژنا گۆڕی بە پشتیوانیکردنی نەبوین بە پەیەدە .ئەم هاوڕێهیهانە خهۆیها

ههیهچ

بەدیلێک بۆ رفراندۆم ناخەنە بەردەم کە ئایا بۆ چ کاتێک دوابررێ و مەرجەکهانهی رفهرانهدۆم چهیە؟
هەربۆیە ئەم هاوڕێیانە بەم هەڵوێسهتە ئەنهتهی پهارتهیەیها
"گەورە" بە رفراندۆم دەڵێن و ڕەفزی دەکەنەوە .بەمە

زیهاتهر چهونەتە ئەو بەرەیەوە کە "نها"ی
ناسیاسی بو و پاسیڤ بهونهی بهۆچهو

هەڵویستەکەیا دەسەلیێنن و پێیا وایە کە کرێکار و کۆمەڵگەی کهوردسهتها

و

رفهرانهدۆم مەسهەلەی

نیە و تەنیا پارتی خاوەنی رفراندۆم و سەربەخۆییە .بەاڵم بابزانین بەڵگەکانیا چیە؟

رفراندۆم بە قازانجی پارتیە!
سەرەتا دەڵێن ئەمە سیاسەتهی پهارتهیە و هەربهۆیە پهارتهی بە قهازانهجهی خهۆی ههێهنهاویەتهی و بهۆ
سەربەخۆیی نیە و دەیەوێ کێشەی ناوخۆ و ناڕەزایەتی پێ ک بکاتەوە.
ئێیە دەڵێین باشە پێشتر رفراندۆم سیاسەت و ڕێگایەک بوە کۆمۆنیستەکا خستهویهانەتەڕوو تهاکهو
ڕیگا چارەی جیابونەوەی پێ جێگەجێ بکرێ و لەنهاو کهۆمهۆنهیهسهتەکهانهدا دژایەتهی نەکهراوە .دواتهر
بزوتنەوەی رفراندۆم بە شهیهوەیەکهی نهافەرمهی ئەنهجهامهی دا و کهۆمهۆنهیهسهتەکها

دژی نەبهو  .لە

ئێستاشدا پارتی و یەکێتی وەک دەسەاڵت بوەتە سیاسەتیا  ،ئەمە چی لەوە دەگۆڕێ کە رفهرانهدۆم
ئامڕازێکی گونجاوە بۆ یەکاکردنەوەی چارەنوسی سیاسی کوردستا ؟ ئایا هەما رفراندۆم نیە و
هەما پرسکرد بە خەڵکی کوردستا نیە کە ئایا دەیانەوێ سەربەخۆبهن یها

نها؟ ئهایها دەکهرا لە

 ٠٩٩١کە کۆمۆنیستەکا پێشنیاریا کرد خەڵکانی یەکێتی و پارتی و ئیهسهامهی بهڵهێهن لەبەرئەوەی
پێشنیاری کۆمۆنیستە قگوڵیا نیە و ئەوا بۆ بەرژەوەندی خۆیا دەیانەوێ؟ نەخهێهر ،ئەم حهزبهانە
گوێیا لە داوای رفراندۆم نەگرت چونکە فیدرالی لە قازانجیها
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بهوو .ئهێهسهتها رفهرانهدۆم بە قهازانهو
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ئاسۆ کهمال
دەزانن بۆیە دەیانەوێ بەرپای بکە  ،بەاڵم ئەمە لە رفراندۆم نهاگهۆڕێ چهونهکە بهڕیهارە خەڵهک لەو
رفراندۆمەدا وەاڵمی پرسیارێک بداتەوە سەبارەت بە سەربەخۆیی .ئەگەر پێیا

وایە سهەربەخهۆیهی

لە قازانجی خەڵکی کوردستانە و خهواسهتهی ئەم خەڵهکەیە کەواتە ئەم رفهرانهدۆمە پهیهویسهتە و لە
قازانجی خەڵکە ئەنجام بدرێ .ئێیە لەم ڕوانگەیەوە کە رفراندۆم بڕیاری خەڵک لەسەر چهارەنهوسهی
کوردستا دیاری دەکا و لە قازانجی خەڵکە هەڵوێست لەسەر ئەم رفراندۆمە دەگهریهن نەک لەسهەر
ئەوەی ئایا بە قازانجی حزبە دەسەاڵتدارەکانە یا نا؟ هەڵوێستی ئێیە لەسهەر ئەو بهنەمهایە نهیە کە
ئەگەر رفراندۆم بەقازانجی دەسەاڵت بوو ئهێهیە دژی بهیهن ،چهونهکە ئەم هەڵهوێسهتە بهێ ئەمهاوال
دژایەتی رفراندۆم دژایەتی قازانو و بەرژەوەنهدی خەڵهکهیهشهە .لەو واڵتهانەدا کە ئەم رفهرانهدۆمهانە
کراو پیوەرەکە ئەوەنەبوە کە ئایا ئەمە ئەگەر بەقازانجهی حهزبە دەسهەاڵتهدارەکها

بهێ ئهێهیە دژی

دەبین بەڵکو پیوەرەکە ئەوەبوە ئایا کێشەی خەڵک چارەسەر دەکا و لەبەرژەوەندی ئەوانە یها

نها؟

پێم وانیە لەهیچ کام لەو شهوێهنهانەی رفهرانهدۆم بهۆ سهەربەخهۆیهی کهراوە دژی بەرژوەنهدی حهزبە
دەسەاڵتدارەکا بوبێت،بەاڵم لەهەما کاتدا کۆمۆنیستەکا پشتیوانیا کردوە چهونهکە کهێهشهەکە لە
ڕیگەی رفراندۆمەوە چارەسەر بکرێ بەقازانجی خەڵکە وەک لەڕیگەی شەڕو نائارمیەوە.

رفراندۆم بۆ سەربەخۆیی نیە!
لەوەاڵمی ئەوەی دەڵێن بۆ سەربەخۆیی نیە  .کەمتر کۆمۆنیستەکا ئەم ڕەخنەیە دەگر چونکە ئەو
جۆرە کۆمۆنیستانەی لە ڕوانگەی ئەنتی پارتی بونەوە ڕەخنە دەگر دەیهانەوێ ڕادیهکهاڵهتهر خهۆیها
نیشا بدە و هەربۆیە سەربەخۆیی ڕەت دەکەنەوە .وەاڵمهی ئەم جهۆرە ڕەخهنەیەی گهومهانهی لە
هۆی ئە م رفهرانهدۆمە هەیە وەاڵمهێهکهی عەمەلهیە ،ئەویهو ئەوەیە کە دەبهێ فشهاری جەمهاوەری
دروستکرێ لەسەر دەسەاڵت کە ئەنجامی رفراندۆمەکە جێ بەجێ بکا .هەربۆیە چهارەسهەر ئەوەنهیە
کە رفراندۆمەکە نەکرێ .چونکە وتنەوەی هەرئەوەی گومانیا هەیە خهۆسهپهاردنە بە نهادیهار .دەبهێ
بڵێی چۆ ئەم گومانە دەڕەوێتەوە کە دەسەالت یاری بە ئەنجامی رفراندۆمەکە نەکات؟
ئێیە دەڵیین مەرجی ئێیە بۆ رفراندۆم ئەوەیە کە خەڵک ئازادانە دەنگ بهدا و بەشهداری بهکها .ئەگەر
خەڵک نەتیوانی ئازادانە بەشداری رفراندۆم بکا و فشار و ڕیگری لەسەر بوو بۆ بەشداری ئەوکهات
هەڵوێستی ئێیە ڕەتهکهردنەوەی ئەو رفهرانهدۆمە دەبهێ .بەاڵم ئەگەر زۆربەی خەڵهکهی کهوردسهتها
بەشداری ئەم رفراندۆمەی کهرد ئەوا لەالی ئهێهیە پەسهەنهدکهراوە و پهیهویسهتە لە ڕیهگەی فشهاری
جەماوەریەوە هەموو الیەک ناچاربکرێن ،دەسەاڵت لە کوردستا و حکومەتهی عهێهران و دەوڵەتها
دانگنێن بە ئەنجامەکەیدا و جێگەجێ بکرێ.
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کۆمۆنیزم و سەربەخۆیی کوردستان
و یەکهێهتهی ئەوروپها بەشهداری بهکە

ئێیە لە ئێهسهتهاوە هەوڵهدەدەیهن کە نەتەوەیەکهگهرتهوەکها

و

سەرپەرشتی بکە وئەمە دەتوانێ فشار لەسەر پارتی و یەکیتی دادەنێین کە ئەنجامی رفهرانهدۆمەکە
جێگەجێ بکە  .فشار بۆ ئەو نێوەندە نیودەوڵەتیانە گرنگە بەاڵم ئاشکرایە کە ئەمە کارێهکهی ئهاسها
نیە و بەرژەوەندی واڵتانی ئەنجومەنی ئاسایو و یەکیتهی ئەوروپها لە بەڕەسهیهی نهاسهیهنهی مهافهی
رفراندۆم و سەربەخۆییدا نیە و ئەوا

بەئهاشهکهرا ئەمەیها

ڕاگەیهانهدوە .هەربهۆیە الی ئهێهیە ئەوە
وایە کە

مەرجێک نیە بۆ ئەوەی رفراندۆم ئەنجام بدرێ یاخود رفهرانهدۆم پەسهەنهد بهکەیهن .پهێهیها

خەڵکی کوردستا دەبێ ئەم خواستەی سەربەخۆیی و مافی رفراندۆمی بکاتە ئەمری واقیع و فشار
بۆکۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێنن کە بیسەلیێنن.

رفراندۆم بۆ کپکردنەوەی ناڕەزایەتیەکانە
باسێکی تری ههاوڕیهیها

ئەوەیە کە رفهرانهدۆم بهۆ کهپهکهردنەوەی نهاڕەزایەتهیەکهانە .ئهاشهکهرایە کە

دەسههەاڵت هەمههیههشههە دەیەوێ نههاڕەزایەتههیەکهها
سەربەخۆییەشدا هەما

پروپاگەندەی فهریهودا

که

بههکههاتەوە و لەم مەسههەلەیەی رفههرانههدۆم و

بەکهاردەههێهنهێ و دەڵهێ کە هەمهوو شهت بهکەیهنە

قوربانی ئایهنهدە و ئەمە یهاریەکە تهایهگەت نهیە بە رفهرانهدۆم .خەڵهک نهاڕەزایەتهیەکهانهیها

بەرامهگەر

بەدەسەاڵت نابێت دوابرە و پەکگرە و بکەونە دوای ئەم فریودانە ناسیونالیهسهتهیهانەوە .بەاڵم بهۆ
دەبێ پێیا وابێ درێژەدانی بڕیاری فیدرالی حزبە دەسەاڵتدارەکا ناڕەزایەتیەکا ناکام نهاکهاتەوە
و ئایا ئەم  ٧٢ساڵە ئەم ناڕەزایەتیانە بەهۆی رفراندۆمەوە کپکهراونەتەوە یهاخهود بەههۆی مهانەوەی
فیدرالیەتی دەسەاڵتەوە .بۆچی ئەگەر ئەم فیدرالیە بگۆڕێ بە بهڕیهاردانهی خەڵهک لە رفهرانهدۆمهێهکهدا
دەنگی ناڕازی خەڵک ک

دەبێتەوە؟ ئایا ناتوانێ ئەم حسابهکهردنە بهۆ دەنهگهی خەلهک بهۆ بهڕیهاردا

لەسەر چهارەنهوسهی سهیهاسهی بهگهۆڕیهن بە بەرزکهردنەوەی دەنهگهی خەڵهک بهۆ بهریهاردا
چارەنوسی ئابوری و ئیداری کوردستانیشدا .بێهگهومها

ئەمەیها

لەسهەر

بەرفهرانهدۆم نهاکهرێ بەاڵم ئەگەر

کۆمۆنیستەکا لەم پرۆسەی رفراندۆمەدا هانی خەڵک بدە کە نەک بەتەنیها ڕۆژی دەنهگهدا

بهچهن

دەنگێک بدە و دواتر بچنە ماڵەکانی خۆیا بەڵکو لەهەموو ئەم جەدەل و کۆڕو کۆبونەوە سیهاسهی
و جەماوەریانەی ئێستها چهاالکهانە بەشهداربهن بهۆ پهیهداگهری لەسهەر پهیهویسهتهی دەوری خەلهک لە
سههەرپەرشههتههی رفههرانههدۆم و جههێههگەجههێههکههردنههی ئەنههجههامەکەی و فشههارهههێههنهها

بههۆ دەسههەاڵتههدارا

و

ڕوبەڕوبونەوەی هەڕەشەی عێران ودەوڵەتانی درواسێ و فشارهێنا بۆ کهۆمەڵهگەی نهیهودەوڵەتهی
ئەوکات خەڵک نەک دنگی ناڕەزایەتیەکانی ک

نابێ بەڵکو لە جێگەیەکی بەهێزتردا دەبهن لەبەرامهگەر

دەسەاڵتدا بۆ سەرجەم داخوازیە ئابوری و سیاسیەکانی تریشیا  .ئەمە سیاسەتی کۆمهۆنهیهسهتهی و
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ئاسۆ کهمال
جیاوازی لە هەڵوێستی پاسیڤیستی رەتکردنەوەی رفراندۆمە بەناوی ئەوەی دەسەاڵت بە رفهرانهدۆم
ناڕەزایەتیەکا ک دەکاتەوە .ئەمە ئەرکی کۆمۆنیستەکانە کە لە ڕوداو و ئهاڵهوگهۆڕە سهیهاسهیەکهانهدا
کرێکار و خەڵک بهێننە مەیدا و بیکەنە هێزی فشار بەسەر دەسەاڵتەوە.

دەوڵەتی پارتی
لە کۆتاییدا ئەم هاوڕێیانە دەڵێن ئێوە بەرپرسن لەوەی کە پارتی دەکە بە دەوڵەت و جیهاوازی ئەم
دەوڵەتەی پارتی چیە لەگەڵ دەسەاڵتی ئێستایدا؟
سەیر لەوەدایە کە  ٧٢ساڵە پارتی دەسەاڵتە الی ئەما کێشە نیە و جێگای پرسیار نیە بەاڵم کە بهو
بەدەوڵەت کێشەیە و جێگای هەڵوێستە! جهیهاوزای چهی یە کە پهارتهی کە  ٧٢سهاڵە بەبهێ دەوڵەت
حوکیڕانی دەکا لەگەڵ ئەوەی دوای رفراندۆم بەناوی دەوڵەتەوە حوکیڕانی بکا؟ ئایا هەمها

پهارتهی

نیە .بۆچی مانەوەی پارتی وەک ئێستا مەقگولترە و دوای رفراندۆم و بونە دەوڵەت نامەقگهولە؟ ئهایها
ئەوەی ٧٢ساڵە پارتی لەدەسەاڵتدایە خەتای کێیە؟ ئایا ئێیەی کۆمۆنیستەکا یا خەتهای رفهرانهدۆم
بوە؟ ئایا پارتی ئەگەر رفراندۆم نەکا و دەولەت دروست نەکا دەڕوخێ؟ ئەگەر وایە بۆ  ٧٢سهاڵە نە
رفراندۆمی کردوە و نەدەوڵەتی دروستکردوە نەڕوخاوە؟
بەالی ئێیەوە ئەگەر پارتیو بگێ بە حهزبهی دەسهەاڵتهدار لە دەوڵەتهی سهەربەخهۆدا جهیهاوازیەکەی
ئەوەیە کە ئیتر ئەوە دەوڵەتێکی ڕەسییە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا و پەیوەندی سیاسی و بازرگهانهی و
دیگلۆماسی و هەمو بوارەکانی بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە هەیە و وەک بەشهێهک لە سهیهسهتەمهی
نێودەوڵەتی کۆمەڵێک یاسا و فشاری لەسەرە کە چیتر ناتوانێ وەک سیستەمێکهی مهیهلهیهشهیهایهی دو
حزبی چەکدار کە هیچ یاسا و ڕیسهایەکهی ڕەسهیهی و نهێهودەوڵەتهی نهیە و ههیهچ دامهودەزگهایەکهی
ئیعتگاری نیە بیێنێتەوە و ناچارە وەک بەشێک لە سیستەمی جیهانهی ئەمهڕۆ کهاروبهاری دەوڵەت و
دامودەزگا و یاسا و ژیانی سیاسی و ئابوری و خوێند و بوارەکانی تری ڕێک برا .مافی هاواڵتهی
بو و ملیانێی سیاسی و سیستەمی سیاسی و ئیداری دەوڵەتی دەبێ و لەم قاڵگەی حزبی چەکهدار
و یاسای بەڕیوەبردنی عەشیرەتی و بنەماڵەییە دەرچێ .هاوکات دەوڵەت کێشەی کورد و ملیهانهێهی
فیدرالی قەومی و هەڕەشەی دەوڵەتانی ناوچەکە لە کهۆڵ خەلهکهی کهوردسهتها

دەکهاتەوە و مهافهی

حوکیڕانی و سنورەکانهی پهاریهزراوتهر دەبهن و دەتهوانهێ پەنها بهۆ نەتەوەیەکهگهرتهوەکها

بهگهات لە

کێشەکانیدا و حسابی پاشکۆی بەغدادی بۆ ناکرێ و چهارەنهوسهی نهادرێهتە دەسهت ئەم حهکهومەتە
شههۆڤههیههنههسههتههانە .ئەمههانە ئەو زەمههیههنە و مههافههانە

کە دەوڵەتههی سههەربەخههۆ فەراهەمههی دەکهها کە لە

بەرژەوەندی ژیا و خەباتی کرێکار و خەڵکی ئازادیروازی کوردسهتهانهدایە و فشهار دەبهێ لەسهەر
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کۆمۆنیزم و سەربەخۆیی کوردستان
دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی کە لەسایەی بێ دەوڵەتی و فهیهدرالهی قەومهیهدا  ٧٢سهاڵە دەسهەاڵتهێهکهی
گەندەڵ و سەرکوتگەریا بەسەر خەڵکی کوردستاندا راگرتوە .کاری ئێیەیە کە دەسەاڵتی پهارتهی و
یەکێتی لەو دەوڵەتە و دەستورەکەیدا نەهێڵین .ئەمە پەیوەستە بەو خەباتی چینایەتی و ڕێکرراوبهو
کە دەولەت چوارچیوەیەکی لەبارترە و بەراورد ناکرێ بە سیستەمی حزبهی چەکهداری عەشهیهرەتهی
بێ دەوڵەتی.

دژایەتی رفراندۆم و سەربەخۆیی خزمەت بە چی دەکا؟
هەڵوێستی دژایەتی رفراندۆم و سەربەخۆیی ئەگەر لە ڕوکەشدا دژی پارتی و دەسهەاڵت بهێ بەاڵم
لەڕاستیدا دژی بەرژەوەندی و مافی خەلکی کرێکار و ئازادیروازی کوردستهانە وکهۆنەپەرسهتهانەیە.
لەبەرئەوەی لەالیەک کوردستا وەک پاشکۆی دەوڵەتێکی قەومی عەرەبی و حکهومەتهێهکهی شهیهعەی
ئیسامی سەر بەئێرا دەهێڵێتەوە ،کە دژی مافی رفهرانهدۆم و سهەربەخهۆیهی کهوردسهتهانە و وەک
هاواڵتی پلەدوو مامەڵەی خەڵکی غەیرە عەرەب و ناموسڵیا دەکا و هەرکات ههێهزی هەبهێ هەمها
کارەساتەکانی ڕژێیە شۆڤینستیەکانی پێشوو و هاوشێوەی کۆماری ئیسامی ئێرا بەسەر خەڵهکهی
کوردستاندا دێنێت .لەالیەکی تریشەوە  ،کهۆنەپەرسهتهانەیە چهونهکە درێهژە بە فهیهدرالهیهزمهی قەومهی
شکسترواردوو دەدا کە هەمیشە خەڵکی کوردستا دەبێتە قهوربهانهی شهەڕی دەسهەاڵتهی پهارتهی و
یەکێتی لەگەڵ حکومەتی عێران لەسەر بودجە و نەوت و سنور و هتد و هاوکات لەسهایەی ئەم بهێ
دەوڵەتیەی کوردستاندا هەما سیستەمی میلیشیایی و گەندەڵی ئێستها دەههێهلهێهتەوە .هەربهۆیە ههیهچ
گۆڕانکاری و بەرەوپێشەوە چونێک لە دۆخی سیاسی و ئهابهوری و کهۆمەاڵیەتهیهدا بەدی نهایەت و
بەڵههکههو وەک تەجههروبەی ئەم  ٧٢سههاڵە درێههژەدانههی ئەم وەزعە تەنههیهها بەرەودوا گەڕانەوە و
ناکامکردنەوەی خەباتی کرێکار و خەڵکی ئازادیرواز بۆ باشتربونی ژیا

و ئهازادیەکهانهی بەدوادوە

دەبێ.

کۆمۆنیستەکان دەبێ ڕێگە بە کلتوری تەخوین نەدەن
بێگهومها

مەسهەلەی رفهرانهدۆم و سهەربەخهۆیهی مەسهەلەیەکهی ئهاڵهۆزکهاوە لەگەڵ نهاڕەزایەتهی بە

دەسەاڵتی دیکتاتۆری و بنەماڵەیی پارتی و هاوکات گۆڕا و کۆمەڵی ئیسامی ئەم نهاڕەزایەتهیەیها
کردوتە بارمتەی کاراکردنەوەی پەرلەما و مسۆگەرکردنی بەشە دەسەالتهیها  ،هەربهۆیە جەوێهکهی
بەرانگەرکێی توند و جەمسەرگیری حزبی دروست کردوە .ئێیە پێویستە ڕێگە لەم یهاری حهزبەکها
بە رفراندۆم و سەربەخۆییە بگرین و ڕێگە نەدەیهن بهکهرێهتە قهوربهانهی کهێهشهەی حهزبەکها

لەسهەر
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دەسەاڵت .پێویستە ئەم پرۆسەیە بگۆڕین بە پرۆسەیەکهی سهیهاسهی لەرێهگهای بەشهداری پهێهکهردنهی
خەڵک لە دایەلۆگ و هەنگاوە عەمەلیەکانی رفراندۆمەکەدا .ڕەخنە لە کلتوری حهزبە چەکهدارەکها

لە

ملیانێی سیاسیدا و نیشانیدانی کلتورێکی مۆدێرنی حزبە شاریەکا خزمەت بە سهیهاسهی بهونەوەی
خەڵکی کرێهکهار و ئهازادیهرهواز دەکها لەم پهرۆسهەیەدا و بهردنە سهەرەوەی چهاوەڕوانهیەکهانهیها
دورخستنەوەی جەوی تەنگەنەفەسی تەخوینکرد

.

یهارمەتهی ئەوە دەدا کە جەمهاوەری کهرێهکهار و

ئازادیرواز ئومێد بە ئایندە و هەوڵەکانیا پەیدا بکە و پاتهفهۆرمهی مهافەکهانهیها

بهێهنهنە مەیهدا

و

مۆری خۆیا لەم پرۆسەیە و دەوڵەتی سەربەخهۆ بهدە  .دەبهی ڕێهگە بە خەڵهک لەهەردوو بەرەی
"بەڵێ" و "نەخێر" بدرێ یەکسا قسەکانیها

بهکە

و ئەگەر خەڵهک پهێهویسهتهی بە درێهژکهردنەوەی

ماوەی خۆئامادەکردنە بۆ رفراندۆم ئەم خواسهتە بەسهەر دەسهەاڵتهدارانهدا بسهەپهێهنهن .بەتهایهگەت لە
ناوچە جێناکۆکەکانی دەرەوەی هەرێیدا پیویستە دڵنیابین لەوەی کە ئهازادی هەمهوو ئەو کەسهانەی
لەو شارو شارۆچکەیانەندا دەژین بەبێ لە بەرچاوگرتنی جیهاوازی لەزمها

و ڕەگەز و نهاوچەیها

دابینکراوە و دۆخێکی ئارام و ئازاد هەیە بۆ هەموو دانیشتوانی ئەو ناوچانە کە بەشداری رفرانهدۆم
بکە .
 ٢ئۆگەستی ٧١٠٧
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گۆنا سهعید

بههار مونزیر

سهبارهت به مهسهله و كێشهكانی ژنان
له كوردستان
گفتوگۆ لهگهڵ بههار مونزیر و گۆنا سهعید
دیدگای سۆشیالیستی :ئهم كاتهتا با هاوڕێیا  .پێیا با بوو لەسەر بابەت و مەسەلەكانی
ژنا  ،كه دیارە زۆر فراوانە ڕەنگە بە گفتوگۆیەکیو تەواو نەبێت ،ههندێ باسهكه تاوتوێ بكهین.
بەو هیوایهی بۆ ژمارەکانی داهاتوو لەو بارەیەوە بچینە سەر مەسائیلێكی وردتر لەسەر پرسه
جیاجیاکا .
ههمووا ئاگادارین كه ژنا له چ دۆخێكی ناشایسته و نامرۆڤانهدا ژیا بهسهر ئهبه له
كوردستاندا .به ههموو شێوهیهك و به ڕۆشنی ئهبینرێ كه جیاخوازی یاسایی ،ئابوری و سیاسی
و ههتا یاساییو بهسهر ژناندا سهپێنراوه  .ئهبینین له ناو خێزا و قوتابرانه و فهرمانگهكا و
زانكۆكا و تهواوی ژیانی كۆمهاڵیهتیدا پلهدوویی و پیاوساالری بهاڵیهكی نهگگهته بهسهریانهوه.
ناهێڵن خاوهنی كهسایهتی سهربهخۆی خۆیا بن و جارێ قسه لهسهر مافه تاكی و مهدهنیهكانیا
نهك ههر نهماوه ،مافی ژیانیو پێیا ڕهوا نابینرێ ،ئهوه نییه سهندنهوهی ژیا له ژنا چهند
پهرهی سهندووه .توندوتیژی دهرونی و جهستهیی ،سوكایهتی ،سهیركردنی ژ وهك كااڵ و
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گفتوگۆ لهگهڵ بههار مونزیر و گۆنا سهعید
ماشێنی مناڵهێنا و ...هتد ...بهههرحاڵ دهسهاڵتیو زۆر به شێوهیهكی مونوهزم له پشت ئهم
مهسهلهیهوهیه ...با بێینه سهر ئهوهی كه ههر یهك له ئێوه به كورتی هۆكاری ئهم مهسهالنه یاخود
ئهم كێشانهی بهسهر ژناندا سهپێنراوه به چی ئهبینن یا با بڵێین چۆ لێكیئهدهنهوه؟ لەسەرەتاوە
بەهار بەکورتی پێتوایە هۆکاری ئەم مەسەالنەی کەباسم کرد یا ئەو سستەمەی کە بەسەر ژناندا
سەپینراوە هۆکارەکەی چیە بەهەرحاڵ لیکدانەوەی تۆ چیە لەم بارەیەوە؟
بەهار مونزیر:
بەڵێ هەروهك تۆ باست كرد و هێشتا ئهتوانم بڵێم ساڵ بەساڵ زۆرتر دەبێت .له دواترین
بەرهنگاربونەوەی توندوتیژیيهوه خراوهتهڕوو ،دهبینین مەسەلەی
ئامارێکدا کە لهالیه
(خۆسوتاند  ،کوشتن ،دەستدرێژی سێکسی) ،یەکێکن لە کێشە گەورەکا  .هەروەها مەسەلەی
بەشوودانی منداڵی کچ ،وە مامەڵەکرد و لەشفرۆشی ئەمانەی هەمووى تێدابوو .لەو ڕاپۆرتەدا ،كه
ڕێكرراوی هاریكاری یاسايی باڵویكردۆتهوه ،وه دەتوانرێت وەک سەرچاوەیەک سهیری بكهین،
زۆرزۆر لەوە زیاتر دهبینین النیکەم نییچە دۆکیۆمێنتێکه بەدەستیانەوەیە ،کە
بهاڵم ئێیە
هەڵیسەنگێنین دۆخى ژنا لە هەرێیی کوردستاندا چۆنە .لەو ڕاپۆرتەدا باس لەوە دەکات کە لەو
ئامارەی کە وەزارەتی ناوخۆ باڵوی کردۆتەوە زۆر زیاتره و وەک خۆی باڵو نەبۆتەوە ،چونکە
جارا کە وەزارەتی ناوخۆ وەک خۆی ئامارەکانی باڵويدەکردەوە ،بە  UNو رێکرراوەکانیشەوە،
وەکو حاڵەتێکی ترسناك بۆ مەسەلەی ژ سەیری کوردستانیا دەکرد ،دیارە ئەم فشارە لەسەر
خۆیا دەبینن .ئەمە جێگای قسەلهسهرکرد وهەڵوێستەکردنە ،کە بۆچی ئەم ئامارە وەک خۆی
باڵو ناکرێتەوە .من حەزم کرد لێرەوە دەستپێگکەم کە ئەم دۆکیۆمێنتانەی هەیە چییا پیدەڵێت
ئەوەی تریشی کە بۆ وایە ئەگەر باسێک لەوە بکەین دیارە لە زۆرێک لە نووسین و
چاوپێکەوتنهکانی خۆما وهك چاالکوانانی ژنا لە هەرێیی کوردستاندا ،ئەوانەما کە شاهیدی
ئهوهین كه له دوای ( )٩٠هوه چۆ بووه ،دەتوانین بڵێین بە جۆریک بهرهو خراپتر ڕۆیشتووه .هەر
ئەوەی کە لەسەرەتایترین مافی ژنانەوە سەیرکەین له مهسەلەی جلوبەرگەوە دەتوانین بڵێین
کۆمەڵگای کوردستا لە()٩٠ەوە هەتا ئێستا کۆمەڵگایەکی داپۆشراوە ،کۆمەڵگایەکی موحافيزکاره،
کۆمەڵگایەکی نامووسپەرسته .ئهم ڕەوتە سیاسیيەی کە لە کوردستاندا ههیە بە بەرنامەوە ئەمەی
کردووە کە کۆمەڵگای کوردستا بەرەو دواوە بچێت .مەسەلەی یەکسانی مەسەلەی مافەکانی ژنا
نەک هەرپشت گوێ خراوە بە بەرنامەوە بهرهو ئهم دۆخه زۆر خراپه براوه...
دیدگای سۆشیالیستی :بگورە بەهار لێرەدا پێت ئهبڕم ،بەاڵم پێویستە هەڵوێستەیەک بکەین بۆچی
ئەم رەوتە سیاسیە بە بەرنامە وای کردوە؟ ئەگەر بەکورتی بڵێیت زۆر سوپاست دەکەم.
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سهبارهت به مهسهله و كێشهكانی ژنان له كوردستان
بەهار مونزیر:
لەبەر ئەوەی کە من پێم وایە ئەمانەی لە کوردستا دەسهاڵتیا بەدەستەوە بووە هەتا بەو
حزبانەشی کە ئێستا پێشیا دەگوترێت ئۆپۆزیسیۆ هیچ بەرنامەیەکیا نییە بۆ ئەوەی ژنا
جێگاورێگایەکیا هەبێ وە ژنا بگن لەگەڵیاندا .لەسەرەتای دروستگوونی ئەم حزبانەوە گەر
بگینین جێگاورێگای ژ الواز بووە ،جێگایەک بووە هیچ کەسایەتیەکی بە ژنا نهداوه .جێگاورێگای
ژ لەناو حزبه کوردیيەکاندا لە بەڕێوەبردنی حزبەکانەوە بگرە ،لە ئەجێنداى حزبیەکانەوە بگرە لە
کۆنگرە و پلینیۆم و هەموو ئەو کۆبوونەوانەی خۆیانەوه بگرە کە هیچ جێگایەکیا بۆ ژنا نەبووە.
تەنها ئەوەی کە ڕوو بە ڕووی واڵتانی دەرەوە بیانەوێت بڵێن کە ئێیە ژناما بۆ گرنگە ،ئەوە
بوو لەناو پەرلەما لە دوای ساڵی (  )٩٧ەوە ژنانیا بەشداری پێکردووە ،کە بەشداریەکی
الوازیشه .دەتوانین بڵێین ئەمە هەر بۆ میکیاد کردنی خۆیا بووه بەڕاستی ،ئەگینا ژ لە ناو
ئەم ئەحزابە کوردیانهدا جێگاو رێگایەکی نییە .هەتا ئەبینین لەم ناکۆکی و ملیانێیهدا کە لەناو
حزبەکاندا كاتێك باس لە دانوستا باس لە کۆبوونەوەکا و ئەگەر مفاوەزاتێکیو بکریت هیچ
کات ژنی تیانیە ئەگەر بوشگیت ژنێکی کەم ،هەتا ئەو ژنانەشی کە هەبووبێتن ئەتوانم بڵێم
پاشکۆی پیاوانن لە ناو دەسهاڵتی کوردیدا .ئەمە دەتوانم بڵێم ئەوەیە بۆیە وای کردوە ئەگەر
حزبیک ژنی بۆ موهیم بوبێت یەکسانی بەرنامەو ئەجێندایگێت جۆرێکی تر مامەڵە لەگەڵ کەیسی
ژناندا دەکا.
دیدگای سۆشیالیستی :دەست خۆ

ئەگەر گۆنا

لەم بهشهیاندا قسەیەکی هەبێت.

گۆنا سهعید:
من به هاوڕایی تهواوم له گهڵ ئهو قسانهی بههاردا دەست پێدەکەم ،به تایگهت پێویستی
لەبەرچاوگرتنی ئهو ئاماره ترسناكانهی كه ساڵ به ساڵ له ههرێیی كوردستانا ئهیگینین .به بڕوای
من وەاڵمێکی سادە وراستەوخۆ بۆ لێکدانەوەی هۆكاری ئهم توندوتیژیانه و ئهم پله دوویی و
بارودۆخهی كه ژنانی تێدایە ئەوەیە کە هەمووی بگێڕینەوە بۆ ئەوەی کە له مزگهوتهوه دهست
پێئهكا ،له دینهوه دهست پێئهكا ،له یاساكانهوه دهست پێئهكا  ،له كلتوری دواكهوتووی خهڵكهوه
گرنگتر کە بوترێ ئهم دهسهاڵتی ناسیۆنالیزمهی له كوردستانا له
دهست پێئهكا  ،لەوە
نهوهدهكانهوه دەستی کردوە بە هاندا و زیندوو راگرتنی دابونهریت و كلتوری خێڵهكی له پێناو
به دهستهێنانی هاوكاری سیاسی خێڵ و هۆزهكا و سهرۆك عهشیرهتهكانا  ،ههموو ئهمانه به
بڕوای من هۆكاری جۆراو جۆر و ئهكرێ به شێوهیهكی ڕێژهیی کاریگەریا بگینرێ لەسەر
خراپگوونی بارودۆخی ژنا و توندوتیژی له سهریا .
بهاڵم بۆ لێکدانەوەیەکی قوڵتر و بنەماییتر دەبێت بزانین كه چی هێزێک وا لەپشتی ئهمانهوهیه ،ئەم
سیاسەتانەی دهسهاڵتی هەرێم بەرامگەر بە کۆمەڵگە و بە ژنا چ بەرژەوەندیەک دەپارێز  ،بۆ
نیونه له كوردستانێك كه دینی ئیسام نهیتوانیوه به خهونیو ئهو دهورهی ههبێ كه ئهمڕۆ
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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گفتوگۆ لهگهڵ بههار مونزیر و گۆنا سهعید
ههیهتی کە هەر له ژێر دهسهاڵتی ناسیۆنالیزمی كوردیدا  ٧١ساڵ لهمهو پێو نهیگووه .به خهونیو
ئهوه نهبینرواوه كه كۆمهڵگهی كوردی وهك ئێستهی به سهر بێ له ژمارهی مزگهوتهكانی له
دهسهاڵتی دام ودهزگای دینی ،له توندكردنهوهی یاسای دینی به سهر ژیانی خهڵكدا ،له
توندكردنهوهی دەوری كۆمهاڵیهتی بنەما عهشیرهتی و خێڵهكیهكا  .چی هێزێك له پشتی ئهمهوهیه
؟ به بڕوای من وهك جهمال خۆی ئیشارهتی پێكرد ئهم دهسهاڵته سیاسیه ئهوهنده بهس نییه بڵێی
خۆی له پشتێتی خۆی ئهیكا كه دروسته ئهم قسهیهو تهواوه  ،بەاڵم پرسیار ئەوەیە کە بۆ چی
ئهیكا ؟ هۆكارهكهی چیه؟ ئهم ڕهگ وڕیشهیه له كوێوه هات ؟ بۆچی ناسیۆنالیزمێكی كوردی له
جیاتی ئهوهی دهسگگرێ بهو پێشكهوتنی ئهم كۆمهڵگهیهی له ساڵی  ٧١كانا بینی له مافهكانی ژنا ،
له ئازادی ژنا  ،له پێشكهوتنی كۆمهڵگه یا دهسگگرێ بهو سیاسهتی نهوته ئابوریهی له ٧١كانا
هاتووه و بینی كه كۆمهڵگهی پێچووه پێشهوه ،بۆ دهسناگرێ بهمهوه و ،وازی لە پێشرستنی
کۆمەڵگە لە باری ماف و ئازادی وئابوریەوە هێناوە و هاتووه دهستی گرتووه به مهسهلهیهكی
ترهوه کە ڕێک پێچەوانەیە ،پاشرستنی کەلتوور و فەرهەنگی کۆمەڵگە ،خراپکردنی بارو دۆخی
ژیا و گوزەرانی خەڵک و مافەکانی ژنا و مافی مرۆڤ و هتد  ،..ئالێرهدا بە بروای من ،ئیتر
پێویست ئهكا كه ئێیه بارودۆخی ژنا وه بارودۆخی ههرێیی كوردستا پهیوهست كهینهوه
بهوهی كه له دونیادا چی ڕووئهدا ؟ له دونیادا له سیاسهتی ئابووری و سیاسی نیولیگرالیزمدا چی
ڕووئهدا ،فۆكۆس له كوێدایه ؟ وه ژ له كوێی ئهم موعادهلهتانادایه لهم دونیایهدا؟ ئهگهر زۆر به
كورتی له سهر ئهمه بڕۆم ،وهك جهمال ووتی ئهم بابەتە زۆر زۆری ئهوێ تا بتوانێ تهواوی
الیهنهكانی لێكگدەینەوە تا بگەینە بنهوانی سەرەکی ،بهاڵم به كورتیهكهی ئهوهیه دهسهاڵتی ههرێیی
كوردستا به پشتیوانی ئابووری نیولیگرالیزم و بهجیهانی بوونهوهی سهرمایه و به جیهانی
بوونهوهی تهكنهلۆجی و ئهو فرسهتانهی بۆی ههڵكهوتووه به تایگهت له سهر مهسهلهی بوژانهوهی
ئابووری به قازانجی نوخگە ی سیاسی دەسەاڵت و چینی دهسهاڵتدار له ههرێیی كوردستاندا ،
پێویستی بهوهیه كه ژنا لهم وهزعهدا ڕاگرێ كه ڕایگرتووه  ،پێویستی بهوه بوو كه دین زیندوو
بكاتهوه به سهر سهری کۆمەڵگە و ژناندا  ،ئهوهتا خۆتا بینیوتانه پێویستی بهوهیه كه دابونهریتی
خێڵهكی زیندوو بکاتەوە  ،ههر ڕۆژهی خێڵێك زل ئهكات و باس لە فەهەنگەکەی ئەکات.
عهشیرهتێك دێته پێشهوه به ئهس سواری و لێدانی بووك له كاتی شایدا و جۆرەها نەریتیا
هێناوهته پێشهوه كه وەک نەریتی کۆمەاڵیەتی لە گیانەاڵدا بوو  ،ئهبوایه بیردایه له چاو
پێشكهوتنێك  ،له چاو هۆشیاریهك كه ئینسا بینیویهتی لهم سهردهمهدا .دەبوو ئەم نەریتانە
جێگای گاڵتەجاری نەوە تازەکانی ئەم کۆمەڵگەیە بوونایە .بەاڵم هەموو ئەمانە بۆ کۆنترۆڵکرد و
دەستگەسەراگرتنی خواست و ئومێدەکانی نیوەی کۆمەڵگەیە کە ژنانن بۆ ئازادی و مافی یەکسا و
کار و بییەی کار و داواکاریەکانی تری وەک مافی خۆی .هۆکارەکە دەگەڕیتەوە بە جێگا و
ڕیگایەک کە بۆ ژ دیاری کراوە لەم سیستەمی ئابووری و سیاسیەی دهسهاڵتی هەرێیدا ،ئەویو
حساب نەکردنی ژ وەک هێزی بێکار ،سپاردنی کاری خزمەتگوزاری ماڵەوە و ئەرکی چاودێری
منداڵ و پیری وپەککەوتە و کەمئەنداما و هتد  ، ..هەموو ئەمانە بە خۆڕایی و وەک ئەرکێكی
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سهبارهت به مهسهله و كێشهكانی ژنان له كوردستان
"دینی" و کۆمەاڵیەتی ژنا دوبارە بەرهەم دێنەوە .ژ مهوقعێكی پلەدووی ههیه لهم سیاسهته
ئابووریهی ههرێیی كوردستاندا کە ئەم رەوەندە له جیهانیشدا هەروایه .بهاڵم له ههرێیی
كوردستا ئێیه باس ئهكهین ،لە ڕیگای ئەمەوە هێزێكی بێكار کە نیوەی ژنانن بێهێز دەهێڵرێتهوه،
له پهیوهندی له گهڵ خێزاندا  ،له گهڵ كۆمهڵگهدا ،له گهڵ سیاسهتدا ،له پله دووا دەهێڵرێتهوه ههتا
نهتوانێ بهشێك بێ له هێزێكی ناڕازی و پڕ لە ووزە  ،هەتا نهتوانێ بهشێك بێ له هێزێك کە
ئهیهوێ دونیا بگۆڕێ و ئهم سیستهمه بگۆڕێ .واتا ئهو پهیوهندیانهی لهو سیستهمهدا بۆ ژ
دروستكراوه به بڕوای من به بێ ئهوهی دەسەاڵت خۆی سهركوت به كار بێنێ ،دین و دابە
ونەریت و ڕۆڵی پلەدووی ژ ئەم سەرکوتەی ژنانی بۆ مسۆگەر کردوە .ئهوهتا ئهبینین ئهو
سهركوتانهی ژ ئهیگینێ لهو كۆمهڵگهیه بێوێنه بووه له مێژوودا ،مهسهلهی لێدا و توند تیژی،
ههر ئهوانهی كه بههارئیشارهتی پێدا ،یا جهمال خۆت ئیشارهتت پێدا ،ئهم توندوتیژیه ی کە
زۆرینەی ژنانی بێدهنگ كردووه و كردویهتی به كائینێكی بێدهنگی له ماڵهوه دانیشتووی
بێدهسهاڵت .وه ئهمه ئێیه باس له دوو ملیۆ ئینسا ئهكهین له ههرێیی كوردستاندا.
واتا لهیهك لهو كۆمهڵگهیه له بهرامگهر ههژمونی ئهم دهسهاڵتهدا له بهرامگهر كاروكردهوهكانیدا له
دژی ئازادی له دژی مافهكا  ،له ههژاركردنی خهڵكدا له بێكاركردنی خهڵكدا له نهبوونی ئیو بۆ
ئهوانهی كه له زانكۆكا دهرئهچن ،ههموو ئهمانه ژنی والێكردووه كه ئهگهر پیاو بێته دهنگ لهوانه
دوو ههنگاو دوای ئهوه بێته دهنگ یا ساڵێك دوای ئهو بێته دهنگ  ،بۆ؟ له بهر ئهوهی ناردویهتیه
ماڵهوه كلتوری ئیسامی ،كلتوری عهشیرهت توانیهتی قهناعهت بهم هێزه بێشوماره بكا كه جێگهی
ئهو مناڵ دروستكردنه جێگهی ئهو دانیشتنه ،وه بهم شێوهیه ناباالنسه له دهوری ژ وه دهوری
پیاو لهم كۆمهڵگهیه .ئهم نایهكسانیه وه ئهم نا هاوسهنگیه كه دروست بووه به دڵناییهوه
نهتیجهكهی ئهوهیه كه توندوتیژی بێشوماری لێئهبێتهوه ،پیاو دهسهاڵتی ههیه به سهر ژندا له نێو
خێزاندا .دین دهسهاڵتی ههیه به سهر بهها مرۆییهكاندا لهو كۆمهڵگهیه  ،یاسای دینی و یاسای
نییچه دینی و نییچه سیكوالر سهری له خهڵك شێواندوه لهم بارانهوه .ئا ئهوهتا ژ له دهرهوهیه
و له سیاسهتدایه و بهاڵم نا ژ چهوساوهیه و ژ پله دووه ،ژ له دادگاكانا هیچ كارێكی بۆ
ناكرێ  ،مافهكانی به دهسنایهت ،توندوتیژی بهرامگهر ئهکرێ ،ئهنێردرێتهوه ماڵهوه .ههر ئهو
نیونانهی لهمهوپێو بههار باسیكرد .جا مهبهستم ئهوهیه ئهم موزوعه سهتحی ههیه  ،ڕوكهشی
ههیه ،ڕوكهشهكهی كلتورو دینه ،خێڵ و پیاو و ئهمانهیه بهاڵم بنەماکەی ئهو پهیوهندیه
كۆمهاڵیهتیانهیه كه به هۆی سیاسهتی ئابووری و سیاسی دهسهاڵتی ههرێیی كوردستا كه
ئابووری و سیاسهتێكی نیولیگرالیه و پهیوهسته بهوهی له جیهاندا چی ڕوئهدا ،وایكردووه كه ژ
لهو مهوقعهدا بهێڵرێتهوه وه نهك بیێنێتهوه بهڵكو بهردهوام ئهم وهزعهی خراپتر بێ.
دیدگای سۆشیالیستی :بهڵێ بهاڵم من حهز ئهكهم لێرهدا خاڵێك تۆزێ زیاتر له سهری ڕابوهستین،
له بهشێك له قسهكانی سهرهتای بههاریشدا هات باسی له مهسهلهی یاسا ،كلتور و ههتا فهرههنگ
و ئهم جۆره مهسهالنه كرا ،لهوهی تۆشدا هات .خاڵێك كه جێی سهرنجه لهو مهسهالنهدا باسی
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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مهسهلهی دهسهاڵتی ئابووری  ،سیاسی نیولیگرالیزم و ئهوانه ،بهاڵم ئهگهر بگهڕێیتهوه بۆ
سهرهتای نهوهدهكا باڵكێشانی ئهم جۆره له سیاسهت ئهگهر چی له سااڵنی پێشوترهوه له غهربدا
ههبووه بهاڵم باڵكێشانی ئهم سیاسهته زۆرتر له دوای  ٧١١٢وه له دوای داگیركردنی عێراقهوه
ئهبینرێ ،خۆ پێشووتر بهو مانا واقعی بهرفراوانهی سیاسهتی نیولیگرالیزم له كوردستاندا ئیشی
نهكردووه  ،بۆ چی لهوكاتهوه بۆرژوازی كورد وه دهسهاڵتهكهی ههوڵیدا له سهركوتكردنی ئهو
نهوعه له مهوقعیهتدا به ژ  .حهز ئهكهم له سهر ئهم خاڵه بوهستین جا دوایو مهجال بێ
دێینهوه سهر ئهو ڕاپۆرتهی كه بههار باسیكرد  ،من حهز ئهكهم بههار له سهر ئهمه شتێك بڵێ وه
دوایو تۆ ئهتوانی قسهی له سهر بكهی ،فهرموو.
بەهار مونزیر:
ئهوهی كه له دوای  ٧١١٢وه بۆ وایه واقعیه له بهر تێكهاڵوبوونهوه جارێكی تر له گهڵ عێران و
ههروهها بوونی كۆمهڵێك ئهحزابی دواكهوتووی شیعی و جیاكردنهوهی عێران  ،وه باڵكێشانی
دواكهوتوویی به سهر عێراقدا كه كوردستانیو لێی بێگهری نهبووه له بهر ئهوهی تێكهاڵویهكی
تهواوی له گهڵ عێراقدا ههبووه .ئهكرێت بڵێین بۆ نیونه ئهمه یهكێك له كاریگهریهكانی وواڵتانی
دواكهوتووی دراوسێی وهك ئێرا و به هێزبوونی ئهم حیزبانه و دروستگوونی كۆمهڵێك ئهحزابی
دواكهوتوو له عێراقدا ئهتوانین بڵێین كاریگهری ههبووه .بۆ نیونه ئهوهی كه ئێستا له عێران
شیعارێك بهرزكرایهوه و كۆمهڵێك ژ بهرزیا كردهوه كه فره ژنی ههبێ به ڕاستی پێتا بڵێم
لێره كاریگهری ههبووه ،له كۆڕوكۆبونهوه و پرسه و شوێنه جیاوازهكا ئهتوانی بڵێی گوێت لهوه
ئهبێ به پێكهنینهوه خهڵكی باس لهوه ئهكات كه بكرێ لێره بهوجۆره بێ .له كوردستانیو
كۆمهڵێك بههانهی بچوك بچوك دانراوه كه ناتوانێ ڕێگری له مهسهلهی فره ژنی بكات .مهبهستم
ئهوهیه بهستنهوهی جارێكی تری كۆمهڵگهی كوردستا به عێراقهوه یهكێكه لهو هۆكارانهی
كۆمهڵگهی كوردستانی بهرهو دواوه بردووه وه پابهندبوونی ئهمانیو به كۆمهڵێ یاسا و ڕێساوه.
ئێیه جاری وا ههبووه لهگهڵ پهرلهمانتارهكانی عێراقدا كه قسهما كردووه له سهركۆمهڵێك یاسا،
به ههرێیی كوردستا ئهڵێ ئێوه مهمنو بن كه ئهوه وایه و ڕێك وهك عێران نییه .كۆمهڵێ یاسا
گۆڕدراوه لێره وهك خهو وایه تۆ بتوانی له پهرلهمانی عێراقدا باس لهو یاسا و داخوازیانه بكهی.
ڕێكرراوهكانی ژنانیا  ،ڕێكرراوه لۆكاڵیهكا  ،چاالكوانا له كوردستا خوازیاری ئهوه بن ئهمه
باشتر بكرێت .له عێراقدا ئهبینین ههر بهرهو خراپتر ئهچێت .یاسای جهعفهری هاته پێشهوه كه
حهقی به دایك و باوكهكه ئهدا له تهمهنی  ٩ساڵیدا منااڵ زهواد بكه  ،كه ئهمانه به ڕاستی
شتێكی تازه بوو بۆ كۆمهڵگهی كوردی.
دیدگای سۆشیالیستی :دهسترۆ حهز ئهكهم دووباره بێینهوه سهر ئهوه كه ئێیه له كۆمهڵگهیهكی
جیهانی گلۆبالیزه بوو و دونیای پڕ تهكنهلۆجیا و ئینتهرنێتدا ئهژین ،كه ههمووی كاریگهری
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دائهنێن .بهاڵم ئێیه تهركیزما له سهر كوردستانه بۆ دهست بهم فهرههنگ و پیس و
دواكهوتوانهوه ئهگر ؟ بۆ ئهیانهوێ ژ لهم جێگهوڕێگهیهدا بێ ؟
بەهار مونزیر:
ڕێك وایه ،ئهمه مهسهلهیهكی لۆكاڵی نییه تهنها له كوردستاندا ،ئهوهی كه ووتم دهوروكاریگهری
واڵتانی دراوسێ مهبهستم لهوهیه ههتا نهك تهنها كوردستا ئهگهر سهیری ههموو شهرقی
ئهوسهت بكهین جێگه و ڕێگهی ژ له ههندێ شوێندا زۆرزۆر له ئێستا باشتر بووه .ئهوهی كه
بهشداری نهكردنی ژ یا با بڵێین به بهرنامهوه ئێستا دۆخی بهرهو دواوه چوونی كۆمهڵگه
داڕێژراوه و ههموو ئهمانه ههوڵێكی جدی بۆ ئهدرێ و تهنانهت سوئ ئیستفاده لهمه ئهكرێ و
ههوڵی زیاتر ئهدرێ ئهم وواڵتانه بهرهو دواوه بچن .ئهمهی كه ئێستا زلهێزهكانی دونیا ئهبینین بۆ
نیونه وواڵتانێكی زلهێزی وهك ئهمریكا یا ڕوسیا وهك وواڵتانی دراوسێی وهك سعودیه و ئێرا
ئهوهی كه ئهبینرێ به بهرنامهوه ئهمهیا داناوه و ئهتوانم بڵێم ئهم وواڵتانه جارێكیتر به  ٠١١ساڵ
بهرهودواوه چوونهتهوه .ئهوهی كه باسیا كرد له نهوهدهكاندا دهنگێكی تر ههبوو جیاوازیهكی
زۆر زۆر گهوره ئهبینرێ .له كاتێكدا ئهو كاته باڵی چهپهكا و كۆمۆنیستهكا ههبوو ههوڵی ئهدا
كه مهسهلهی ژنا  ،مهسهلهی یهكسانی له شوێنێكی تر بێ .ئهم بزووتنهوهیه چارهسهری پێگوو بۆ
كۆمهڵگه و بۆ ئهم دواكهوتووییهی كه له كوردستانا ههبوو له دوای ٩٠هوه .ئهمه ترسێكی
دروستكرد له دڵی حزبهكانی كوردستاندا و له دهوروبهر و له وواڵتانی دراوسێوه سهركوتكرا و
بهجۆرێك كه كۆمهڵگهی كوردستا چاو نهكاتهوه وه سود وهرگرتنی وواڵتانی دراوسێ و
زلهێزهكا له دواكهوتوویی كۆمهڵگه وه بهرنامه و ئهجێندای خۆیا ئهوهی كه ویستویانه كردویانه
چ له كوردستا و عێراان و چ له سوریا و اڵتانی تر كه شهڕی تیادا ههبووه .ئهمانه زۆر به
ڕۆشنی دیاره كه ئهوا چیا ئهوێ وه بهرنامهكانیا چهند سهركهوتوو بووه.
دیدگای سۆشیالیستی :لهم بارهیهوه و ههر له سهر ئهم خاڵه پێیرۆشگوو گۆنا تۆ ڕای خۆت
بدهی .
گۆنا سهعید:
زۆر باشه من دوو خاڵم ههیه لهوبارهوه بیڵێم  ،یهكێكیا لهو خاڵهوه كه بههار باسیكرد
دهسپێئهكهم .مهسهلهی سیاسهت لهم ناوچهیه  ،دهوری ئێرا  ،توركیا  ،سعودیه  ،وواڵتانیتر لهم
ناوچهیه وه له خۆرهەاڵتی ناویندا .ئهبێ ئهوهما له بیر نهچێ له ههرێیی كوردستا له سهرهتای
نهوهدهكانهوه ،ئهم نوخگه سیاسی یهی بۆرژوازی كوردی كه له شاخهوه هاتنه شار و دهسهاڵتیا
گرته دهست ،بۆرژوازیهكی بێ تهجروبه بوو  ،تهجروبهی دهسهاڵت و حکیوتەداریا نهبوو ،هیچ
شتێكی نهبوو و تەنها میلیشیای چەکداری بوو  .ئاشكرایه ،ئهوهی خستییه سهرڕێی ئهوهی چۆ
كۆمهڵگه به ڕێوه بهر و سیستهمێك دامهزرێنن ،تهدهخولی ئهمریكا بوو بهردهوام له گهڵیاندا ،لە
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الیەکی تر تەدەخولی ئێرا بوو به شێوهیهكی زۆر وه کاریگەری شێوهی حومكڕانی و دهسهاڵت
له ناچهكهدا زۆر بوو لەسەریا  .ئهمه فێری كرد  ،ماوهیهكی زۆری برد تا كهوتنه سهر ئهوهی
فرسهتیا بۆ ههڵكهوت كه پهیوهست بن بهم ڕهوهنده جیهانیهی ئابووری سەرمایەداری و
نیولیگرالیزم .خاڵی دووەم ئەوەیە کە له نهوهدهكاندا مهسهلهی ژنا ئهگهر له بیرتا بێ زۆر به
ئاسانی دەتوانرا وهكو مهسهلهیهكی سیاسی باسی بكهی .ئینسا دەیتوانی یهخهی ئهم حزبانه
بگرێ وە دهسهاڵتی سیاسی بەرپرسیارب کات له سهری .ئەوکات پێیا دهووتن کە ئەم بار و
دۆخەی ژنا بۆڕازیكردنی جیهوری ئیسامی ئێرانه ،بۆ ڕازیكردنی دهسهاڵتی ئیسامی سعودیهیه،
بۆ ڕازیكردنی دابونهریتی خێڵهكی و سەرۆک خێڵەکانە كه بهرامگهر به ژ ئەم دهسهاڵتە یاسای
كۆنهپهرستانه بەرهەم دێنێتەوە ،دابونهریتی ئیسامی زیندوو ئهكهنهوه  .لە بەرامگەر ئەمەشدا
جوالنەوەیەک هەبوو کە سیاسی بوو کە حهرهكهیهكی چهپی ڕادیكاڵی كۆمۆنسیتی بوو ،وە
مهسهلهی ژنانی به مهسهلهیهكی سیاسی لێکدەدایەوە و خەباتی بۆ دەکرد .لێرەدا دیسانهوه ئهچیه
سهر ئهو قسهیهی پێشوو كردم  ،له دوای  ٧١١٢ئهم مهسهلهیه زۆر گۆڕاوه له تهواوی جیهاندا
نهك تهنیا له كوردستا و عێران دا ،مهسهلهی جێندهر( جێندەر بە مانای پێناسی کۆمەاڵیەتی ژ
و پیاو بوو ) ،مهسهلهی ژنا به ڕادهیهكی زۆر جیاكراوهتهوه و له ئابوری و سیاسهت دوور
خراوەتەوە .بە شیوەیەکی ئامانجدارانە و بە شێوهیهكی خواستراو له الیه ئهم سیستهمی
سهرمایهداریهوه كه جیها به ڕێوه ئهبات مهسهلهی یەکسانی و مافەکانی ژنا دابڕێندراوە لە
سیستەمی سیاسی و ئابووری ،هەروهكو چۆ مهسهلهی ههژاری دابڕاندووه  ،ههروهكو چۆ
مهسهلهی بێكاری دابڕاندووه لهوهی كه پهیوهستگێ بهم سیستهمهوه كه خۆی به ڕێوهی ئهبات له
الیهنی ئابووریهوه .مهبهستم ئهوهیه بۆ ئهوهی مانا بهمه بدهین وهزعی ژ بۆ چی وایه بۆ له
نهوهدهكا وابوو وه بۆ له  ٧١١٢وه وایه ؟ بە بروای من بارودۆخی ژنا ههروهكو خۆی بوو له
ژێر ئهم سیستهم و دهسهاڵته  ،ئهوهی كه گۆڕاوه ئەوەیە کە دهسهاڵتی بورژوازی پارتی و یەکێتی
تەجروبەی پەیدا کردوە و دەرسی لە نیولیگرالیزم وەرگرتوە کە چۆ مەسەلی ژنا بەالرێدا بەرێ
و دووری خاتەوە لە بەرپرسیارێتی خۆی .له سهرهتای نهوهدهكانهوه ئهم سیاسهتهیا گرتگه بهر
بۆ ئهوه بوو هێزهكانی ناوچهكه ،وه سیاسهتی خۆیا بهرنه پێشهوهو ئهوا ڕازی كه به
سیاسهتی خۆیا  .ئهگهر بیرتا بێ كاتی خۆی ئێرا موحاسهبهی یهكێتی نیشتییانی ئهكرد له
سهر بوونی ئێیه وهك كۆمۆنیستهكا له ناو شاری سلێیانی دا له هێز و قودرهت و دهنگیا ،
ئهگهر بیرتا بێ شوراكا دهنگ ههبوو له سهر ئهوهی كه ئهمریكا قسهی له سهر ئهكرد كه ئهم
ئااڵ سورانه چیه ؟ مهبسهتم نهوهدهكا ئهوه تێپهڕی ،دووههزارهكا سەردەمێکی جیاوازە کە به
داخهوه لە الیهك بەشێک لە كۆمهڵگهی پهیوهست كردووه بهم سیاسهتهی خۆیهوه ،بهشێكی زۆر
له ڕێكرراوهكانی ژنا شا به شانی دهسهاڵت مهسهلهی ژنانیا دابڕاندووه له سیاسهت،
دایانگڕاندووه لهوهی كه ئهم دهسهاڵته بە مەبەست ژ لهم بارو دۆخەدا ڕائهگرێ كه ڕایگرتووه،
مهسهله ئهوه نییه كه پیاو خراپه.
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دیدگای سۆشیالیستی :بههاریو وتی ،بهاڵم ههردوكتا نههاتنه سهر ئهوهی بۆ چی عهمده ئهمه
ئهكه ؟
گۆنا سهعید :قازانجه .
دیدگای سۆشیالیستی :ئهو قازانجه چیه؟
گۆنا سهعید:
من ویستم بیڵێم بهاڵم مهجگوور بووم قسهكانم تهواو كهم .سهیر كه ،فۆكۆسی ئهم دهسهاڵته له
سهر قازانو و سهرمایهیه ،پهیوهست بوونه بهم سیستهمه جیهانیهوه كه بهردهوام فۆكۆسی له
سهر ئهوهیه كه بۆ چینی دهسهاڵتدار قازانو پهیدا بكات  ،سهرمایه براته گهڕ ،هێزی كار بهردهوام
زیندوو كاتهوه و دروست كاتهوه .لە نێو ئەم پەیوەندییە کۆمەالیەتیانەدا جێگهو ڕێگهی داوه به
ژنا لە هاوکێشەسازی ئابووری و سیاسیدا  .من پێشتر ئاماژەم پێ د کە له شهرقی ئهوسهتا
وهسیلهی دهستی سیاسهتی سهرمایهداری دونیای ئهمڕۆ ئیسام و کەلتووری دینی و پیاوساالری
یە  ،بۆ چی؟ له بهر ئهوهی بۆ نیونه جارا له عێراقی سەردەمی سهدام حوسێن دا دەوڵەت
پێویستی بە سەرکوت هەبوو ،ههموو سیاسهتێكی ئیقتیسادی ئهبرده ڕێوه به دڵی خۆی ،به
سهركوت ئهیگرده پێشهوه  .بەالم لە عێراقی سەردەمی ئهمڕۆ دەوڵەت یا دەسەاڵت پێویستی بهم
سهركوته نهماوه ،پێویستی به دیكتاتۆر نهماوه ،چونکە دین و جێندەر ڕۆڵ ( پێناسی کۆمەاڵیەتی
ژنێتی وپیاوەتی ) زۆر بە ئاسانی دوو ئامرازی کاریگەری کۆنترۆڵی پیاوا و ژنانن  ،واتە هەموو
کۆمەڵگە .وە ئەو سەرکوتە پیویستی بە پۆلیس و دادگا نییە ،تەنها بە هۆی میدیا و مزگەوت و
پیاوانی ئایینی و لە ژێر ناوی جیاوازی كلتورهوه  ،به هۆی دواكهوتووی دابونهریتهوه به تایگهت
له شهرقی ئهوسهتا ملیۆنا خهڵك قهناعهتی پێكراوه کە ئاسایی یە ژنا لە ماڵهوه بن و بێكاریا
بكات .هەر ئەم دەسەاڵتە لە قازانجێتی کاتێ هەندێک دەڵێن کە خهتای پیاوه كه ژ لێی ئهدرێ،
خەتای کەلتوورە یا خەتای هەڵسوکەوتی ژنا خۆیانە ،چونکە بەم جۆرە دهسهاڵت شانی خۆی
خاڵی دەکاتەوە لە بەرپرسیارێتی و مهسرهف کرد له ڕزگار كردنی ژناندا ،یا لە دانانی یاسای
پێشڕهو و سێکوالر بۆ دابین کردنی مافەکانیا  .به هۆی بهكارهێنانی دین و دابونهریتی
دواكهوتوو زۆر به ئاسانی به بێ سهركوت ئەم دهسهاڵتە پیاوی كردووه به پاسهوا به سهر
ژنهوه ،دینی كردووه به حهرهس به سهر كۆمهڵگهوه ،پێویستی به جهیو نییه بۆ ئهمه ،پێویستی
به مهسرهف كرد نییه تیایدا .من ههدهفهكهم ئهمهیه كه بگهم بهم خاڵه ،كه تۆ ئهڵێی بۆ چی وا
ئهكا له بهر ئهوهی قازانو بواری بۆ ئهكاتهوه  .خاڵێکی تری زۆر گرنگ ئەوەیە کە ژنا لە هێزێکی
کۆمەاڵیەتی نارازیەوە بکاتە تاک تاکی ژنی ماڵەوە ،بەمە زۆر به ئاسانی به مقاوهمهتێكی كهمتر
له الیه خهڵكهوه كه هێزی ژنانی دابڕاندوە تا ڕادهیهكی زۆر لهم مقاوهمهته بهرامگهر به
دهسهاڵتهكهی ،توانیویهتی دهسهاڵتی خۆی بسهپێنێ ،ئابووریهكهی براته گهڕ ،خزمهت به چینی
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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دهسهاڵتدار بكا ،به قازانو پهیدا كردنی ئهوا بكا  .لێرەدا نیونهی ههرێیی كوردستا زۆر
زیندووه به ڕای من  ،بۆ نیونه سااڵنه چهند ههزار قوتابی دهرئه چن له زانكۆ ؟ لهم ژمارهیه
چهندی مێیینەیە؟ ئهوهی كه پیاوه بە هێزی بێکار ئەژمار دەکرێت ،کاری پێویسته  ،هێزێکی
خەتەرناکە بۆ دهسهاڵت وئهتوانێ ئێنرژی ناڕهزایهتی دروست بكا بهرامگهر بهم دهسهاڵته ،بۆ
مێییەنکا ئهم ئێنرژیه زۆر دێته خوارهوه زۆر كهم ئهبێتهوه له بهر ئهوهی بە پێی رای گشتی
زاڵکراو بەدیل هەیە بۆیا چونکە "ئەرکی سەرەکی" ئەوا ئهوهیه شوو بكە و منداڵ دروست
كە و مندااڵ به خێو كە  ،وه ئهمه بهدیلێكه تهنانهت ژنا خۆشیا زۆریا بڕوایا پێهێناوە .بۆ
نیونە ئهم كچانه ئهبینی به ٠٢و ٠٧ساڵی هاوسەرگیری ئهكه یا یهكسهر له دوای ئهوهی کە
شههادهیهكی بهرزیا هێناوه ،هۆکارەکەی ئهوهیه كه لهم سیستهمه دا ئهم ژنه هیچ بهشداریهكی
ئابووری و سیاسی بۆ دانهنراوه وەک ئەرک و بەرپرسیارێتی ،به دیلهكهی ئهوهیه بڕواته ماڵهوه
وه دهسهاڵت سهری ڕهحهت ئهبێ له دهست ئهم كهسه یاخود ئهم هێزه بێشومارهی ژنا كه
پێویستی به ئیشه ،پێویستی به بهشداریه له ئابوری دا و له سیاسهتدا.
دیدگای سۆشیالیستی :بهڵێ  ،لێرهدا شتێك به ئیزافهی الیهنێكی ئهم مهسهالنه نازانم بههاریو
فورسهت ئهبێ بێتهوه سهر ئهم بۆ چیه.
بەهار مونزیر:
به دڵنیاییهوه ئهوهی گۆنا وتی هاوڕام له سهری .ئهوهی بۆ له نهوهدهكانا ئهم واڵتانهی دهوروبهر
چیا ویستووه ئهم حزبانه ئهوهیا كردووه ،وه ئێستا ئهوهی كه ئهمریكا چی ئهوێ ئهوهیا
كردووه ،له واڵتانی تریو نهك به تهنها ههرێیی كوردستا  ،له به دواووهچوونی كۆمهڵگه و
(سوئ ئیستيفاده) ،له باڵوبوونهوهی كۆنهپهرستی ئهو كۆمهڵگهیه ،وه نهبوونی جێگه و ڕێگهیهكی
گونجاو بۆ ژ  ،ئهمانه ههمووی جێگهی ئیستیفاده بووه بۆ دهسهاڵتی كوردی و زلهێزهكانی
دونیا  .بهرهودواوهچوونی كۆمهڵگه باشترین وهسیله بووه به دهست ئهم زلهێز و ئهحزابانهوه،
دوای ئهوه نیوهی كۆمهڵگه كه پهراوێزخستن و چوونه ماڵهوه و بهستنهوهی به مناڵ به
خێوكرد نسیگیا بووه .به ڕای من ئهمانه ههمووی به بهرنامهوه كراوه ،به تهنیا لێره وا نییه .تۆ
ئهگهر بهراوردی واڵتانی پێشكهوتوو بكهیت له گهڵ سااڵنی حهفتاكاندا سهیر ئهكهی كۆمهڵێك له
دهسكهوتهكانی بزوتنهوهی ژنا و بزوتنهوه مهدهنیيهكا و بزووتنهوهی بێكاری و ههموو ئهو
بزووتنهوانهی كه كۆمهڵگهیا بۆ پێشهوه بردووه ئێستا له ژێر پرسیاردایه ،ئهو دهستكهوتانهی كه
ههبوو له وواڵتانی خۆرئاواشدا جارێكیتر له ژێر پرسیاردایه .سهبارهت به ههرێیی كوردستانیو
(سوئ ئيستيفاده) و بهرژهوهندیيهكانی دهوڵهتهزلهێزهكانی دونیا و پهیوهندیيا به واڵتانی وهك
سعودیيه و واڵتهكانی تر
مهسهله ئابووریيهكانه.
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سهبارهت به مهسهله و كێشهكانی ژنان له كوردستان
دیدگای سۆشیالیستی :پێویسته بێینه سهر الیهنێكی تری به خێرایی ،باستا لهوه كرد ههموو ئهو
شتانهی كه هه ڕووكه یاخود سهرخانێكن .ئهو یاسا  ،فهرههنگ  ،پیاوساالری  ،ژنكوشتن و
مهسهالنه له بهرژهوهندی ژێرخانێكن ،ژێرخانێك كه لهسهر پایهی نایهكسانی ئینسانهكا دانراو ،
بۆیه بۆی موهییه ستهمكێشی له سهر ژنا ههبێ چونكه ئهبێ به قازانو و كهڵهكه كردنی پاره.
مهسهله كاری ناوماڵ ههموو به خۆڕایی خستۆته سهر شانی ژ  ،مناڵ دروستكرد ،
توندكردنهوهی بهندی كۆیایهتی و له مهوقعیهتی نزم ڕاگرتنیا و كردنیا به پاشكۆی پیاو له
پێناو ئهوهدایه لهشكرێكی گهورهی بێكاری ڕابگرێ كه ژنانن ،وه ههمیشه ئهم دوو لهشكره له
بهرامگهر یهكدا  .الیهنهكانیتر كه خۆیا به فییینیست و لیگرالفییینیست ئهزانن نایهنه سهر ئهم
الیهنهی مهسهلهكه و له چوارچێوهی ڕیفۆرمدا ئهمێننهوه .حهز ئهكهم پرسیارێكتا لێگكهم،
له وهزعێكی ئاوا خراپی ژناندا  .من پێیوایه ههڵسوڕاوانی ژنا له دیدگایهكی سۆسیالیستیهوه بێنه
سهر ئهم ڕیشهیه كه ئێوه بهشێكیتا باسكرد بهاڵم له نێو ئهمهشدا چاككردنی وهزعی ژ
گرنگه ،جیاكردنهوهی ئهم بۆچوونه سۆسیالیستیه له گهڵ ڕهوت و مهیلهكانی تری فییینیستی و
لیگراڵی و  ....هتد  ،ههتا ئیسام فییینیزمدا ئهگهر بكرێ ناوی بنێی گرنگه .ئهوا ڕووكهشی ئهیكه
ئهڵێن دهسهاڵت ئیهتییامی نهداوه  ،دادگاكا با به دواداچوو ناكه  ،لهم ماوهیدا ڕێكرراوهكانی
ژنا له سلێیانی یاداشتێكیا داوهو
خۆپیشاندانیا كردووه و دوایا كردووه ،داوهرهكا ئهكتیڤ بكرێنهوه ،نههێڵن حزبهكا
تهدهخول بكه  ،ئهمه ڕووكهشیه ،ئهمه تهسلییكردنی ژنانه له نیوهی ڕێگهدا به ههما وهزعیهت.
ئێوه لهم بارهوه ئهڵێن چی؟
بەهار مونزیر:
من دهڵێم بۆ ئێیه وهكو كهسانێك كه سهر به بزوتنهوهیهكین ڕۆشنه ،ستهم كێشی ژنا و
چارهسهرێك بۆ ستهمكێشی ژنا و وهك ئهوهی ئێیه ئهمانهوێ یهكسانی له نێوا ژ و پیاوا
بگێت ئهمه یهكاییه ،بهاڵم به ڕاستی ئهگهر ئێیه موقاڕهنه بكهین ههتا واڵتانێك كه نیولیگرالیزم یا
دییوكراسی یا ههر شتێك  ،ئێره زهلكاوێكه بهراورد ناكرێ به هیچ جێگهیهكی تر .ئێستا ئهو
ههواڵنهی كه ئهدرێ تۆ یاسایهكی باشت ههبێ نزیكت دهكاتهوه لهوهی كۆمهڵگهكهت وشیارتر بێ،
لهوهی كه یاسایهكت ههبێ ئهم ههموو كوشتوبڕ و بێیافیانهی بهرامگهر به ژنا ئهكرێ بچێته
جێگایهكی ترو ئاسانتر ئهبێ قسه بكهیت له سهر یهكسانى ،له سهر مهسهله و پرسهكانی ژنا  .یا
بۆ نیونه كاركرد له ناو كۆمهڵگهدا و باڵوكردنهوهی بیری یهكسانی ئهمانه ڕێگایهكن بۆ ئهوهی
تۆ بتوانی نزیك بیتهوه لهوهی باس له ڕهگوڕیشهی نایهكسانیهكا بكهیت .بهاڵم ئهوهی كه ئێستا
ئێیه دهستیا پێوهی بهستراوهتهوه ،مهسهلهی كوشتنه ..من زۆرجار ئهو پرسیارهم لێدهكرێت كه
مهسهلهكانی تر فهرامۆ كراوه كه ئهسڵی مهسهلهكه ئهوهیه له سهرهتادا باسكرا  .نایهكسانیيهكی
زۆر له ئابووریدا ،نایهكسانی له ههلی كار و دایهنگا و ههتا بۆ نیونه كۆمهڵێك له ژنانی فهرمانگهر
و كرێكاریشیا ههیه  ،بچوكترین مافی سهرهتاییا نیه كاتێ كه دهچن بۆ كار دهستیا له سهر
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دڵیا نهبێ ،بهاڵم ئهوهی كه ئێیه دهستیا گیراوه به ڕاستی مهسهلهی كۆنهپهرستی و عهشایهری
و مهسهلهی دواكهوتوویی و یاسای سهدا ساڵ لهمهوپێشه.
گۆنا سهعید:
ئاخر بهاڵم سیستیێك له بنهوه دهستی گرتووه به ههموو ئهم مهسهالنهوه .ئهگهر بۆ نیونه كاری
سهرهكی ههڵسوڕاوانی بواری یهكسانیروازی ژ و پیاو نهیهته سهر ئهوهی ئهو سیستیه له بنهوه
ههڵتهكێنن سوودی نییه .له ناو پهرلهنامهوه زۆر سهربهرزانه فرهژنی تێئهپهڕێنن و كهس قسه
ناكات .ئهی باشه ژنی لێ نییه لهوێ؟ ئهوهتا چهند لیژنهی ژنا له پهلهرما ههیه ،چهندین ژنی
لێیه .ههربۆیه مهسهلهی ژنا له نیوهی ڕێگادا جێ ئههێڵرێتهوه.
بەهار مونزیر:
من پێم وایه دهكرێت ههر لهم وهزعهی ئێستادا ههندێك شت با بكرێت ،چونكه بۆ نیونه گهر
ئهم حزبانهی ئێستا یهك تۆز لهمهی ئێستا باشتر بوونایه وهزعی ژ وا خراە نهدهبوو .بۆ نیونه
ئهگهر ههر له ئهوهڵهوه له ساڵی ()٠٩٩٠هوه ،كه دهسهاڵتیا گرت به دهستهوه ،بهم شكڵه
عهشایهریيه زۆر زۆر دواكهوتووانهیه نهبوونايه به دڵنیاییهوه ئێیه ئێستا گیرۆدهی ئهوه
نهدهبووین كه ههموو ئهو مهئساتانهی ڕۆژانه ژنا دهرگیری دهبوو لهوێوه دهست پێگكهینهوه
جارێكی تر .ئهگهر شتێكیو كرابێ جارێكی تر چۆتهوه دواوه .ئهگهر بهراوردی ()٩١ه كا بكهین،
به ساڵهكانی دوای(  ،)٧١١٢به بڕوای من ئێستا خراپتره .ئهوهی كه باس له ڕێكرراوبوونی ژنا ،
مهسهلهی كاری گونجاو بۆ ژ و پیاو و بییهی بێكاری و ئهو شتانه دهكرا ،ئهسڵه ئێستا پرسێك
نییه به ناوی ئهو شتانهوه .ئهوهی ئێستا ههیه مهسهلهی كوشتن ،مهسهلهی قانوو  ،ههر ئهوهی
كه بڵێین لیگراڵهكا یا با بڵێین فییینیست لیگراڵهكا باسی لێوه ئهكه له ههموو دنیادا باشكردنی
ئهمه به ڕێگاچارهیهك دهبینن و ئهم شتانه بوونهته پرسی ڕۆژ و گیرۆدهبوونی ژنا و ههتا به
ڕاستی بیڵێم یانی لێره زۆر به ڕۆشنی نییه كاركرد لهسهر ئهو مهسهالنه .یانی بۆ نیونه ئهو
جۆره ههڵسوڕاوانه به گشتی ئهڵێن ژنانی كوردستا و ئهمه جیا ناكرێتهوه .یانی ژنانێكن دیدێكی
تریا ههیه ،ڕێگاچارهیهكهی تریا ههیه وه ڕهگوڕیشهی مهسهلهكه له شوێنێكی ترهوه ئهبینن
لهگهڵ ژنانێك هه لهگهڵ مهالیهكدا دادهنیشن و ئهیانهوێ له ڕێگهی دینهوه چاكی بكه ...
بهههرحاڵ من قسهكهم ئهوه بوو ،دهكرێت ههر لهم سیستیهدا كاری لهسهر بكرێ و هۆشیاری
كۆمهڵگا به دوای خۆیدا بهێنێ .من ناڵێم هوشیاریيهكی ڕیشهكێشی ،بهاڵم به ڕاستی ئهوهی كه
ئێستا ههیه كارهسات دهخوڵقێنێ له ژیانی ڕۆژانهدا.
دیدگای سۆشیالیستی :بهههرحاڵ ئهوه ئهبێ به ریفۆرم و گهر ئهمه به قازانجی باشكردنی
ژیانی ژنانهوه بێ پۆزهتیڤه بهاڵم ئهبێ لهوه فراوانتر لێی بڕوانین .گۆنا تۆ لهم بارهیهوه ئهڵێی چی؟
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گۆنا سهعید:
بهڵێ لهو بارهیهوه منیو ههروا ئهڵێم ،سهیر كه ڕیفۆرم له ئهخیردا كاره ،ئاكشنه ،كێ داوای
ئهكات؟ وه ڕیفۆرم له چیدا؟ به بڕوای من ئهم سیستیه ئابوری و سیاسیهی كه ههرێیی
كوردستا بهڕێوه ئهبات بۆ ئهوهی خهڵك باس له ڕهگ وڕیشهی ئهم چهوسانهوهیه نهكات هاتووه
سەرنو و فۆکەسی ههڵسوڕاوانی بزووتنهوهی ژنا  ،ڕێكرراوهكانی ژنا  ،خهڵكانی ئازادیروازی
بهالڕیدا بردوە بەرەوە جیگایەکی تر ،لەگەڵ چەندین بەربەستی تر بەرەورووی کردونەتەوە  ،بۆ
نیونە بیانووی دەسەاڵت ئەوەیە کە ناتوانن یاسایهكی سێكیوالر و مەدەنی باری کەسێتی دانێن
لهبهرئهوهی دینی زۆرینەی خهڵك ئیسامه و زۆرینهی خهڵك قگوڵیا نیە  ،ئەمە لە کاتێکدا ئەم
دهسه اڵتە هەر خۆشی هێز و پارە و مینگەری داوەتە دەست مەال و پیاوە ئاینیەکا تا بە ناوی
هەموو خەڵکەوە ئەم قسانە بکە  .دهسهاڵت دەڵێ دابونهریتی خێڵهكی له كوردستاندا زاڵه ،خهڵك
ژ ئهكوژێ ،بۆ نیونه ئهم دهسهاڵته ئهڵێ من پێم باشه ژ نهكوژرێ بهاڵم چی بكهم خهڵك
ئهیكوژێ؟ کەچی هەرخۆی مەکتەبی کۆمەالیەتی سوڵحی خێڵەکی و یاد و فیستڤاڵی خێڵ بەڕێوە
دەبات.
ئینێرژیهكی ناڕەزایەتی كه ئهمڕۆ له نێو بزووتنهوهی ژناندا ههیه ئاراستە کراوە بەرەووڕووی
شەڕ لە دژی بەهای دینی و خیڵەکی و پیاوساالری  ،وە پشتی کردۆتە دهسهاڵت  .ههر ئهوهی كه
چهند ساڵه بینیومانه ڕێکرراوەکا ئهیكه  ،ئهبێ بڕۆ لهبهرامگهر دادگا ،لهبهرامگهر دادوهردا
ناڕهزایهتی بكه  .ئهبێ بڕۆ لهبهرامگهر پۆلیسدا بیكه  ،لهبهرامگهر مزگهوتدا بیكه  .له كاتێكدا
ئهسڵی مهسهلهكه ئهوهیه كه له سەری سەرەوەی ئهم دهسهاڵته كه سیاسهت دهرئهكرێ ،كه
ڕێنوێنیهكا بۆ ئابوری و قازانو دهرئهكرێ  ،هەرلەوێ بڕیار لە چارەنوسی ژنانیو دەدرێ .
کەچی ئهمه یا دهستی بۆ نابرێ و كهس ناچێته سهری .لە راستیدا ئهمهنده شاخ و بەردەاڵنیا
دروستكردووه لهبهرامگهر ئهم بزووتنهوهیهدا كه ئهبێ چهندین ساڵ لهگهڵ دین و كولتور
چنگهكڕێ بكهی .ئهبێ لهگهڵ پیاوساالری شهڕ بكهی .له كاتێكدا ههموو ئهم شتانه بهرههمی
سیستیهكه خۆیهتی .كهوابێ دەبێ ئهبێ چنگهكڕێ لهگهڵ ههموو ئهمانهدا بكهی  .له  ٧١١٢به دواوه
سیاسهتێكی جێگهجێكراو ههیه كه من پێشتریو ئاماژهم پێدا و باسێكی زۆر ههڵئهگرێ ،بە بڕوای
من مهسهلهی ژنا دوورخراوهتهوه له سیاسهت .بۆیه سهیر بكه ژمارهیهكی بێشومار ئێن جی
ئۆ و ریکرراوی كۆمهڵی مهدهنی دروست كراوه كه به حساب ئهركی چاككردنی وهزعی ژنا
خراوهته ئهستۆی ئهو ،بەالم لە جیاتی ئەوەی بتوانن ژنا رێکگرە و بزوتنەوەی ڕزگاریروازی
ژنا دامەزرێنن ،فریا ناکەو بگە بە ڕزگارکردنی ئەو ژنانەی کە دەکەونە بەردەم توند تیژی،
ئەو ئەرکەی کە دەبوو دام و دەزگای دەوڵەت بیکات خراوەتە ئەستۆی ئەم ڕێکرراوانە .هەروەها
ئهم ژماره بێشوماره له ڕێکرراو و خهڵك بێدهسهاڵت كراو بە هۆی فەند و مەرجەکانی پشتیوانی
مادی لێێا  .كێ پارهی پێئهدا ،كێ بهڕێوهی ئهبات ،كێ بهرنامهكانی ئهباته پێشهوه ،وه تهنانهت كێ
پانهكهی بۆ دائهنێ ،یا دهسهاڵت خۆیەتی یا ڕێکرراوی جیهانی کە ئەوانیو خۆیا مەرجیا
بۆ دانراوە .زۆر دهمێكه ئهم كاره ههیه ئهوهی كه بزووتنهوهی جهماوهری و سیاسی ژنا نهماوه.
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به شێوهیهك نهماوه كه زیاتر بزووتنهوهیهكی كۆمهڵی مهدهنی نهرم و نیا  ،جۆرێك ناڕهزایهتی
ئهكات ،ئییزا كۆئهكاتهوه ،ئهچێته بهردهم دادگا .بهم مانایه ئهوهی كه پێی ئهڵێن بزوتنهوهی
كۆمهاڵیهتی و جهماوهری به جۆرێك پاشەکشەی پێکراوە چونكه ئهوه ئهتوانێ هێزی خهڵك
كۆكاتهوه بۆ ڕیفۆرم .ئهگهر باسهكهما له ڕیفۆرمه .له كۆتاییدا كێ ئهتوانێ ڕیفۆرم داوا بكات؟ به
بڕوای من ڕیفۆرم له جادهوه دهست پێ ئهكات ،له خۆپیشاندانهوه ،له ڕێكرراوبوونهوه .
دیدگای سۆشیالیستی :نا ئهسڵه باسهكهی من ئهوه بوو كه چۆ له ڕیشهوه ئهم ستهمهی سهر
ژنا كۆتایی پێ بێ ،یهكسانی واقعی بهرپابكرێ .بهاڵم له ڕێڕهوی ئهمهدا ڕیفۆرم پێویسته ،ڕێك
ههرئهوهی كه ئهمه به جوواڵنهوه ئهكرێ ،به یهخهگرتن ئهكرێ .بۆ نیونه ئهبینی له ئهفغانستا
ژنێك ئهكوژرێ ،ئهوهی كه سووتێنرا ،خهڵكێكی زۆر دێته سهر جاده .كهچی له كوردستا ئاماری
ژ كوشتن ههر ههڵئهكشێ بهرهو سهرهوه جووڵهیهك بهڕێ ناكهوێ..
گۆنا سهعید:
باشه ،بهاڵم سهیركه له ههما كاتدا له حهرهكهی ناڕهزایهتی مامۆستایاندا تۆ ئاگات لێ بوو كه ژ
چهند بهشدار بوو .بۆچی ئهمه وایه؟ بۆچی بۆ مهسهلهی ژنا ئهوەنده ژ بهشدار نییه بهس بۆ
مهسهلهی ئابوریهكهی ،موچهكهی ،ژیانهكهی به ههزارهها له پێشی پێشهوهی
خۆپیشاندانهكانهوهیه .ئهمه ئهو ناكۆكیهیه كه من باسی ئهكهم.
دیدگای سۆشیالیستی :ئاخر ئهوه ناكۆكی نییه .ئهوه باسێكی تره و دهروازهیهكی تر ئهكاتهوه
كه ئێستا كاتی ئهوهما نییه .بهاڵم خۆ ئهبێ ئینسا بژێوی خۆی تهئیین بكات بۆ ئهوهی بپهرژێته
سهر شتی تر .بهاڵم منیو لهو خاڵهدا لهگهڵ تۆدام كه به ئهندازهی نا خهڵك ئهبێ بیری لێ
بكاتهوه كه مهسهلهی ژنانیو سیاسی و جدیه و یهخهی كۆمهڵگای گرتووه.
گۆنا سهعید:
مهسهلهی ژنا ئیندیڤیجواڵیزه كراوه ،یانی كراوه به مهسهلهی تاك .مهسهلهیهكی تایگهت له ماڵهوه.
تایگهت به ژنێكی ئهودیو تایگهت به ژنی گهڕهكهكهی تر .مهسهلهیهكی كۆمهاڵیهتی و سیاسی نییه
له كاتێكدا كه مهسهلهی موچه مهسهلهیهكی كۆمهاڵیهتیه ،مهسهلهی ههموو كۆمهڵگایه.
دیدگای سۆشیالیستی :كهوایه چی بكرێ بۆ ئهوهی دووباره ئهم مهسهالنه بهێنرێنهوه سهر
گۆڕهپانی سیاسی كوردستا و جیوجۆڵێك بهڕێگررێ؟ من پێم وایه ئهبێ مهسهلهی ژنا لهم
ڕوانگهیهوه بجوڵێنرێ .چی بكرێ و ئهركی كێیه؟
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بەهار مونزیر:
دیاره ئهم باسانه گفتووگۆی زۆر زیاتری پێویسته .ئهوهشی كه لهم ماوهیهدا ئهم مهسهالنهما
وروژاندووه و زۆر قوڵ نهچووینهته ناو مهسهلهكانهوه خۆی مهسهلهیه .بهاڵم ئهوهی كه چی
بكرێ له ئێستادا له ههرێیی كوردستا ههر ئهوهی كه باس كرا بۆ نیونه مهسهلهی موچه بۆچی
ئهو ههموو ژنهی لهگهڵدا بوو .ئهوهی كه ههیه به ڕاستی پرسی ژ تایگهت كراوهتهوه .جاری وا
ههیه ڕووداوێك ئهبێ دائهبار بهسهر ئێیهدا .ئهوهنده مهسهلهكه بچوكراوهتهوه بۆ مهسهلهی فاڵ
و فیسار ،به مهسهلهیهكی سیاسی نازانرێ .به مهسهلهیهكی كۆمهاڵیهتی و كولتوری و دینی و
ئهمانه نازانرێ .ئهمانه ههموو ڕهگوڕیشهی مهسهلهكانه ،به مهسهلهیهكی چینایهتی نازانرێ .ئهوهی
كه ئهزانرێ ئهوهیه كه ڕووداوێك دهبێت دائهبار بهسهر ڕێكرراوهكانی ژناندا له كاتێكدا كه ههتا
ئهگهر ئهمه كه ئێستا ئهكرێ له هاوكێشهكانی كوردستا دهربهێنی كه دیاره هێشتا جێگای
ڕازی بوو و خواستی ئێیه نییه ،ئهمه دهربهێنی بڕواتا ههبێ به تهواوهتی تاریك ئهبێ.
ئهوهشی كه ئێیه كهمێ هێز وهرئهگرین قسه ئهكهین ،له ڕاگهیاندنهكانهوه قسه ئهكهین ڕووبهڕووی
ئهو ههموو قورساییهی كۆمهڵگا دهبینهوه ،وهاڵمی مهال و فاڵ ئهدهینهوه .گهر ئهمهشی تیا نهمێنێ
وهكو وتم ،هێشتا ڕهگوڕیشهی مهسهلهكانیو نییه ،ئهم تروسكاییهی ئێستا نامێنێ .به بڕوای من
ئهبێ مهسهلهی ژنا بكرێته مهسهلهیهكی كۆمهاڵیهتی ،چۆ بۆ پرسهكانی تر خهڵك كۆدهبێتهوه له
دهوری یهك .دیاره زۆر الوازه ،خۆ من لهگهڵ ئهوهدا نیم ئهو ناڕهزایهتیانه كه ههیه ڕێكرراو و
كۆمهاڵیهتی بێت ،بهاڵم مهسهلهی ژنانیو ئهبێ وهكو مهسهلهكانی تری وهك ئاو و كارهبا و جاده
با و خزمهتگوزاریهكانی تری لێ بێت .كاتێك ژنێك دهكوژرێت ههزارا ژ بۆی كۆنابێتهوه ،ئێیه
گیرۆدهین كه ههر له ناو نوخگهیهكدا ئهمێنێتهوه .ههتا ئهوهی كه له كوردستانیشدا پێی دهڵێن
نوخگه نهبۆته مهسهلهی ئهویو .دهدرێت بهسهر شانی دهیهها كهسدا نهك ئهوهی بدرێ بهسهر
شانی ههزارهها كهسدا.
به بڕوای من ئهوهی كه نهبوونی یا الوازی ڕهوتێكی پێشكهوتنروازیيه له كوردستاندا،
وایكردووه كه مهسهلهی ژنا ئهوهنده تاك بكرێتهوه و بدرێ بهسهر شانی چهند كهسانێكی كهمدا.
ئهبێ بكرێته مهسهلهی كۆمهڵگا ،ئهبێ كۆمۆنیستهكا  ،چهپهكا  ،خهڵكانی مهدهنی به مهسهلهی
خۆیانی بزانن و ئیشی لهسهر بكه  .به بڕوای من ئێستا فهراغێكی گهوره له كوردستاندا دهبینرێت
و ساڵ به ساڵیو ئهم فهراغه زۆر زیاتر دهبێت .خهڵكانی مهدهنیو لێی بێدهنگن .جاری وا ههیه تۆ
دهیگینیت ئهوانهی كه قهناعهتیشیا لهگهڵ مهسهلهكهدایه ،نایه و بهشداری ناكه له ههڵسوڕانێكدا
یا چاالكیهكدا .به ڕاستی كهمپین سازكرد و ئییزاكۆكردنهوه ناتوانێت وا بكات كه بهردێك
براته سهر بهردێك له كۆمهڵگادا .ههروهكو ههڵوێستێكى لێ دێت .مهسهله ههیه وهك (كچ به
دوای سهیارهدا ڕادهكێشرێت ،به  ٠٢ساڵی دهدرێت به شوو ،القه ئهكرێ )...كۆمهڵگا ڕناچڵهكێنێت.
هۆكاری ئهمه ئهو هێزهیه كه ڕێكنهخراوه .بۆ نیونه گهر به ههزارهها كهست ههبێت كه ناڕازیيه
بهاڵم پهرشوباڵوه و ڕێكنهخراوه .ئهوهی كه چۆ ڕێكرراوی دهكهیت و چۆ لهدهوری مهسهله و
پرسهكا كۆی دهكهیتهوه به ڕوای من ئهمه مهسهلهكهیه .نهك ئهوهی كه به تهنها دانیشین بهدیار
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ئهوهوه كه شۆڕشێك دهبێت .ئهمه ناتوانێت چارهی ئهم حاڵهتهی ئێستا ئهم حاڵهته ئییێرجنسیه
بكات كه ههموو كاتێك وهك مهترسیهك بینیومه لهسهر كۆمهڵگا و ژ  .هیچ كاتێكیو پێم سهیر
نییه كوشتنهكا بگۆڕدرێت به بهرگی جیاوازهوه ،به دهستدرێژیيه زۆرهكانهوه كه دهكرێت ،وای
لێهاتووه هیچ ڕۆژێك ڕاناچڵهكێیت ،بهجۆرێك كه ئیهانه و سوكایهتی و پهراوێزخستنی ژنا له
كۆمهڵگادا بگینی .ههتا ئهم هێزه ڕێكرراو نهكرێت و كاری لهسهر نهكرێت و حزبی سیاسی كاری
لهسهر نهكات و ،ڕێكرراوی خۆی جیانهكاتهوه و دهست نهخاته سهر گرێ ئهسڵی و ڕیشهییهكا
له كۆمهڵگادا به بڕوای من ناتوانم بڵێم لهوانهیه بڵێم جێگهی ئومێدێك بێت ،ڕهنگه ماوهیهك كهمێك
باشتر بگێ ..بۆ نیونه ئێیه زۆر جار باس له واڵتی تونس دهكهین ،خۆ لهوێ شۆڕشێكی
سۆشیالیستی ڕووی نهداوه و ههمووما ئهوه دهزانین ،بهاڵم ئهوهی كه سهیر و سهمهرهیه
ئهوهیه كه زۆر جار نیونهی باشی وهك باكوری ئهفریقا یا ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست دههێنرێتهوه
بهاڵم لهم واڵته ڕۆژ بهڕۆژ خراپتر ئهبێ و لهوێو شتی جیاواز ئهبینی .دهكرێت وهك ئهوهى گۆنا
وتی ئێیه كار لهسهر ئهوه بكهین بۆ نیونه سیستیی سێكیوالری خۆ خواستی به تهنها ئێیه نییه
بهاڵم ئهبێ كار بكهین گۆڕانكاریهك له كۆمهڵگادا بكرێ .مهالكا و مزگهوتهكا نهتوانن به
ئارهزووی خۆیا ڕۆژانه ئیهانه و سوكایهتی به ژنا بكه  ،كهچی بهرهی بهرامگهر ناكهوێته خۆ.
گۆنا سهعید:
من تهواو هاوڕای قسهكانی بههارم  .پێو ههموو شتێك به پێی ئهو شیكاریهی كردما لهم
قسانهدا وتیا سهرچاوه ئهسڵیهكه دهسهاڵتی ئابوری و سیاسی كۆمهڵگایه كه ئهم بارودۆخهی
ئهوهیه كه بهرامگهر بهم سهرچاوه ،بهم ڕیشهیه
دروست كردووه .بۆیه چارهسهرهكه
بوهستینهوه .بهاڵم چۆ  .به ڕای من كێشهی ئێیه  ،كێشهی كۆمۆنیستهكا  ،وه ڕابهری
كۆمۆنیستی له كوردستاندا ئهو وهاڵمهیه كه چۆ بهرامگهر بهو سهرچاوهیه بوهستینهوه .لهسهر
مهسهلهی ژنا با باس بكهین.
یهكهم به دڵنیاییهوه ڕێكرراوبوو وه گهڕانهوهی مهسهلهی ژنا بۆ ناو سیاسهت .باڵوكردنهوهی
ئهم هوشیاریه له نێو ژناندا .وه دهست برد بۆ ڕێكرراوكردنی ژنا لهو شوێنه كه كێشهیا
ههیه .به دڵنیایی توندوتیژی گهورهترین كێشهی ژنانه له كوردستاندا ،كوشتن ،لێدا  ،به زۆر
بهشوودا  ،خهتهنهكرد و ههموو ئهمانه .بهاڵم توندوتیژی ئهنجامه تا ڕادهیهكی زۆر ئهنجامی ئهو
بارودۆخهیه  ،ئهو پلهدووی یهیه ،ئهو یاسایانهیه ،ئهو ستهمهیه كه لهسهر ژنا دروستكراوه.
ئهگهر ئێیه بڕۆین ژنا به دهوری توندوتیژیدا ڕێكگرهین ئهنجامهكهی ئهوە ئهبێ كه بینیومانه .من
ناڵێم ئهمه نهكهین ،ئهمه بهشێك بێ بهاڵم ڕێكرراوكردنی ژنا بۆ نیونه ژنانی مامۆستا بۆ
موچهكانیا یا ئهوهی كه ههزارهها ژ كێشهی ههیه به دهست نهبوونی دایهنگاوه ،یا
تهحهروشی جنسی لهسهر كاردا .ئهمانه ئهو مهسهالنه كه ئهتوانێ ژ به دهوری خۆیاندا
ڕێكرراو بكه  ،ژنی كارمهند ،ژنی كرێكار ،تهنانهت ژنی ماڵهوه .گهر دیقهت بده ئێستا ژنانێکی
زۆر لهم وهزعیهتی بێكاری و قهیرانهی كوردستاندا دهستیا داوهته كاری سهربهخۆ .نازانم
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سهبارهت به مهسهله و كێشهكانی ژنان له كوردستان
ئهیگینن یا نا چهند كارگهی بچوك دروستكراوه له ئێستادا .ژنا ئهچن پێكهوه كۆمهڵێك ژ
كارگهیهكی نا دروستكرد ئهكهنهوه ،چێشترانه دروست ئهكه  .ئهمه ئهو جێگایانهیه كه ژ
تایدا بهشداری له ئاكتیڤیتی ئابوریدا ئهكات ،بهم مانایه جێگهوڕێگایهكی ههیه له سیستیهكهدا كه
ئهم كۆمهڵگایه بهڕێوه ئهبات وه ئهوانه شوێنێكی باشن بۆ هێنانیا له دهوری مهسهلهی
توندوتیژیو ،له مهسهلهی بێیافی ،مهسهلهی ههژمونی دین ،مهسهلهی كولتوری دواكهوتوو .بهاڵم
به تهنها بهدهستهوهگرتنی توندوتیژی و كولتور و دین و ههموو ئهمانه ناتوانێ ڕیفۆرمهكه
بهدهستگهێنێ .ئهبێ به دهوری ئهوهدا كه پێویستیا به دهست بێ ڕێكرراویا بكهین.
دیدگای سۆشیالیستی :ئێوه ههندێ مهسهلهتا ژمارد لهسهر هوشیاركردنهوه و ڕێكرراوكرد
و  ...هتد .به ئیزافهی ئهوانه ئهڵێم ڕێكرراوێكی خهباتكارانه كه خاوهنی مهیلێكی ڕادیكاڵ یانی
ئاسۆیهكی ڕادیكاڵی سۆشیالیستی بێ جیاواز له ههموو ئهوانهی كه تا ئێستا ڕهخنهكانیا ڕووی له
شتی الوهكیه ،به واتایهكی تر یهكسانیروازی سهرههڵگاتهوه .بهاڵم پێتا وا نییه بۆ ئهم كاره
پێویستیا بهوهیه كه دهست بكهین به ڕهخنهیهكی ههمهالیهنه و فراوا له ههموو ئهو نهریت و
بۆچوونه سازشكارانهی ناو بزووتنهوهی ژناندا كه به شتی الوهكیهوه خۆیا بهستۆتهوه؟
بەهار مونزیر:
به دڵنیاییهوه ئهمه زهمینهسازی دهوێت .یانی ئهمه كهسانێكی دهوێت له دهوری بن،
بزووتنهوهیهكی دهوێت كه بتوانێ پشتیوانی لێ بكات وهكو سااڵنی( )٩١ه كا كه بهڕاستی جیاواز
بوو .ئهمه زهمینهسازی دهوێت تاكو ڕهواد پهیدا بكات .زۆرما باسكرد ،ئهوهی كه ئێستا له
كوردستا ڕهواجی ههیه كۆنهپهرستی و باڵكێشانی عهشایهری و ئهو شتانهیه .ئهوهی كه ئێستا
گرنگه بكرێ به دڵنیاییهوه ڕهخنهیه له ههموو ئهو جۆره كاركرد و تهنانهت ههندێ كاریو كه
خۆما دهیكهین ،لهوایه له سهدا سهد لهگهڵی نهبین بهاڵم ئێیه ئومێدێكیا بهوه ههیه كه بتوانین
شتێك بگۆڕین له ناو كۆمهڵگادا .بهاڵم گهر تۆ بێیت زهمینهسازی بۆ ئهوه بكهی ڕهخنه له ههموو
ئهم كارانهی كه ئهكرێ وه بتوانی له ڕهگوڕیشهوه باس له مهسهلهكا بكهی ،باس له یهكسانی ژ
و پیاو بكهی ئهمانه ههموو ئهتوانێ دهوروكاریگهری باشی ههبێ.
دیدگای سۆشیالیستی :نا من مهبهستم له ڕهخنه له ههموو ئهو ڕێكرراوانهی تری بهناو ژنا و
یا ئهو مهیل و بۆچوونانهیه .ههروهك تۆ پێشووتر وتت بزووتنهوهی ژنا ئهكاتهوه به كۆشی
مهالكاندا .پێت وانییه ڕهخنهیهكی قوڵی ڕادیكااڵنه پێویست بێ؟
بەهار مونزیر:
منیو ههرئهوه دهڵێم ڕهخنه له جۆری ئهم كاركردنانهی كه ههیه له كوردستا  .ئهوهی كه
چهندێك هۆشیاری ئهدهین .وه بهڕاستی من بیڵێم شتێكی قورسیو نییه تۆ ژنانێك قانع بكهی به
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گفتوگۆ لهگهڵ بههار مونزیر و گۆنا سهعید
مهیل و دید و بۆچوونێكی تر .بهاڵم وجودی خۆشت گرنگه وهك بزووتنهوهیهكی یهكسانیروازی
له كوردستا  .ئهم بزووتنهوهیه الوازیهكی زۆری پێوه دیاره ،ئهگینا به دڵنیاییهوه ئهیڵێم ژنانێكی
زۆر لهد هوری یهكسانیروازی كۆدهبێتهوه و به بڕوای من نهبوونی ئاسۆیهكی ڕوونه ئهوهی كه
ژ پێی وایه كه بچێت بۆ الی مهالیهك یا بچێت بۆ الی دادوهرێك كێشهكهی چار دهبێ ..ئهمانه
یانی ئهم ئیشه بچووكانه كه دهكرێت غیابی بزووتنهوهیهكی یهكسانیروازیيه كه بتوانێ به
تهواوهتی بچێته سهر پرسه گرنگهكا و فیكرهی یهكسانی لهناو كۆمهڵگادا باڵو بكاتهوه.
گۆنا سهعید:
من لهگهڵ قسهكهی تۆدام ،جهمال ،كاتی ئهوهیه كه ڕهخنهی جدی بگیردرێ له بهالڕێدابردنی
مهسهلهی ڕزگاری ژنا  .له ئێستادا كوردستا كۆمهڵگایهكی تازه گهشهكردووه لهباری فیكری و
سیاسی و ههموو بارێكهوه .بزووتنهوهی ژنا تیایدا وه به تایگهتی فییینیست لیگراڵیزم شتێكی
زۆر تازهیه تهنانهت قسهكهری ناسراوی نییه له كوردستا  .بۆ نیونه ئێستا شتێك ههیه باس له
بهشداری واقعی سیاسی ژنا ئهكات .من له دژی ئهمه ناوهستیهوه وهكو كۆمۆنیستێك یا وهكو
سۆشیالیستێك بهڵكو باس له كهم وكورتیهكانی ئهم حهرهكهیه ئهكهم كه ناتوانێ دهستگهرێ بۆ
كێشه ئهسڵیهكهی ژنا له كوردستا یاخود كێشهی ژنانی كرێكار ژنانی زهحیهتكێو و ئهم
مهسهالنه .ئهم ڕهخنه فیكریه ،ئهوهی كه تۆ ڕیزی خۆت جیابكهیتهوه له فییینیزمی لیگراڵ له ههموو
ئهمانهی تر دروست ئێستا كاتیهتی .له ههما كاتیشدا ئهبێ ئهوه لهبهرچاو بگرین كه بهجۆرێك
ئهم حهرهكه فییینیزمیه له كوردستا هێشتا ئهویو شتێكی هاوردهیه ،هێشتا ئهویو له
قۆناغێکدایە كه تازه قسهی خۆی ئهكات و تازه فیكری خۆی باڵوئهكاتهوه .وه ئهوهما بیر نهچێ
ئهو بهشێكه له حهرهكهیهكی جیهانی تر .بۆ نیونه مهسهلهی ئێن جی ئۆ و ڕێكرراوهكانی ژنا كه
باس له بهشداری سیاسی ئهكه و باس له ههژاری و له خهتهنهی ژنا و چی و چی ئهكه به
شێوهی جۆراوجۆر بهشێكن له حهرهكهیهكی فراوانتری جیهانی كه ئهمڕۆ له دنیادا ڕابهری
مهسهلهی ژنا به دهست ئهم فییینسیتە لیگرالیهوهیه .مهبهستم لهوهیه ئهوا پشتگیری مادی
ئهكرێن و پارهیا پێ ئهدرێ .ڕێكرراوێكی وهكو بانكی نێودهوڵهتی ،یونیسێف ،یوئێن .ئهمانه
ههموو پشتی ئهوه ئهگر كه ژنا با بهشداری بكه با له سیاسهتدا بن با یارمهتی بدرێن .یانی
ئهم حهرهكه الوازه بچوكه ناتوانێ وهاڵم بداتهوه به مهسهله ئهسڵیهكانی ڕزگاری ژنا
حهرهكهیهكی جیهانی تره وه له كوردستانیشدا سهریههڵداوه .وه بهشێكه له سیاسهت ،لهوهی كه
ڕووئهدات لهو سیستیی سیاسی و ئابوریهی كوردستاندا .ئهبێ ئێیه هوشیار بین بهوهی بهرامگهر
به چی ئهوهستینهوه و ڕهخنه له چی و كێ ئهگرین .من لهگهڵتام له سهدا سهد كه ئێستا كاتی
ئهوهیه كه بنهما فیكری و سیاسیهكانی مهسهلهی ڕزگاری ژنا باس بكهینهوه ،هوشیاری لهسهر
باڵوبكهینهوه .شهڕ لهگهڵ ئهو مهسهله فیكریانه بكهین كه مهسهلهی ژنا ئهسپێر به ئێن جی ئۆ
و كۆمهڵی مهدهنی و دووری ئهخاتهوه له بزوتنەوەی سیاسی و جەماوەری و لە ڕەخنە لە
سیستیی سیاسی و ئابوری.
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سهبارهت به مهسهله و كێشهكانی ژنان له كوردستان
دیدگای سۆشیالیستی :ڕاسته ،وهكو ئهوهی تێرێسا مهی و ئهنجێا مێركل له كایهی سیاسیدا نهبن.
الیهكی زۆرینهی كۆمهڵگا به دهست ئهوانهوه ئهناڵێنێ.
گۆنا سهعید :به دڵنیاییهوه وایه.
دیدگای سۆشیالیستی :دهستا خۆ بێ فرسهت نهماوه .بهڵكو بتوانین بۆ كاتی تر لهسهر ئێن
جی ئۆ و ئهو مهسهالنه كه زۆر شت ئهگرێتهوه بێینهوه سهری.
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خهرسهو سایه

پرۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گۆڕان
چیمان پێدهڵێت؟
ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم لهبهرگی چاکسازیدا

( )6کۆتا بهش
"نهناوهندێتی" ..ترس لهدیکتاتۆری و وههمهکانی
ناسیونال ڕیفۆرمیزم!
پێشهکی:

"پڕۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گۆڕا لههسههرئهاسهتهی پهارێهزگهاکها " نهاونهیهشهانهی دوایهیهن بههشهه
لهپڕۆگرام که لهکۆتا بهشی ئهم باسهدا ههوڵدهدهین لهسهر نهاوەڕۆك و تههوهرهکهانهی ڕاوهسهتهیهن.
بهاڵم وهك ئهوهی کهپڕۆگرام عهزمی گرتووه ڕهوتی چاکسازیهکانی خۆی ،تاسهر ئهاسهتهی بهردنهی
کوردستانی عێران بهرهو "ههرێیێکی بههێز" بهرێت ،ناچاره بهوهی که "پارێهزگها و شهارهوانهیههکها "
وهك دوایین ئهڵقهکانی ئهم ئامانجه بهدهستهوه بهگهرێ ،چهونهکهه گههرهکهیههتهی وانهیهشها بهدات کهه
پرۆسهی چاکسازی لهئاستی "ههرێیایهتی"دا ڕاناوهستێ و بهۆ بههشهی خهوارهوهی جهوگهرافهیهایههك
شۆڕدهبێتهوه ،کهلهالیه چهند حزبێکی میلیشیایی ناسیونالیزمی کوردهوه ،بهڕێوهدهبرێ .بهاڵم ئههو
خاڵهی کهئهم بهشهی پڕۆگرام لهبهشهکانی تر جیادهکاتهوه ،ترس و کۆمهڵه وهههیهێهکهه کهه ڕهوتهی
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پرۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گۆڕان چیمان پێدهڵێت؟
ناسیونال ڕیفۆرمیزم گیرۆدهیهتی .یانی ترس لههدیهکهتهاتهۆریههت و گهیهرۆدهبهوونهه بهه وهههیههکهانهی
بهرینکردنهوهی دییوکراسی لهڕێگای "چهمکی نهناوهندێتهیههوه" ،ئههویهو بههمهانهای دهسهتهگهرد بهۆ
"دییوکراسی کارگێڕی" و "دییوکراسی جوگرافی" و ناساندنیا وهك ههنگاوگهلێکی ڕیفۆرمیهسهتهانهه،
کهههم له قازانجی خهڵکه و ههم ئاڵوگۆڕێك لهسیستهمهی حهوکهیهڕانهی ئهێهسهتهادا بههدیهدێهنهێ! دیهاره
ئهمه بهدوای تهجروبهی زیاتر لهچارهکه سهدهیهك لهحوکیڕانهی بهۆرژوازی کهورد ،کههسههرانهی
بزووتنهوهی گۆڕا تێیدا هاوبهشن.
لهالیهکی تریشهوه ئهم بهشهی پڕۆگرام ئهگهرچی سێ تهوهرهی لهخۆ گرتووه بههنهاونهیهشهانههکهانهی:
"چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێهڕی"" ،کهاراکهردنهی ڕۆڵهی شهارهوانهیههکها "" ،پهانسهازی بههگهوێهرهی
تایگهتیهندی پارێزگا و شارهوانیهکا " ..وه بۆههریهك لهم تهوهرانه چهندین خاڵ وهك وهعهده و
بهڵێن ڕیزکراو  ،بهاڵم لێرهشدا دیسانهوه چهمکی "نهناوهنهدێهتهی" ڕایههڵهه و پشهتهێهنههیههکهی پهێهکههوه
بهستنهوهی تهواوی تهوهرهکا و خاڵهکانهی ئههم بههشههیهه و هههرلهێهرهشههوه بهاسهی "پهارێهزگها و
شارهوانیهکا و پانسازی" مانا و سهنگیا پێدهدرێ .ههربۆیه ئێیهی ناچار بههوهکهردووه کهه بههر
لهههر شتێك لهسهر ناوهڕۆکی ئهم چهمکه و ئامانو لهبهکاربردنی ڕاوهستین .کهوایه واتای چهمکهی
نهناوهندێتی/المرکزیهت ،چیه؟ پێشینه و زهرورهتی سهرههڵدانی لهکوێوه سهرچاوهی گرتووه؟

نهناوندێتی ،پێشینه و زهرورهتی سهرههڵدانی:

سهرهتا ئهگهر کهمێك لهو پێناسه لهفزیههی کههبهزووتهنههوهی گهۆڕا بهۆ چههمهکهی "نههنهاوهنهدێهتهی"،
لهپڕۆگرامهکهیهدا کهردویههتهی ،دوورکههویهنههوه و ههاوکهات ئههو دابههشهکهردنهه دووجههمسههریهه
ڕهتکهینهوه کهدڵروازانه لهنێهوا "نهاوهنهدێهتهی و نههنهاوهنهدێهتهی -مههرکههزیههت و المههرکههزیههت"دا
پێکێهێناوه" ،مهرکهزیهت" بۆته شهیتانێك و "المهرکهزیهت"یو کراوهته "ئهامهانهجهێهکهی پهیهرۆز" ،ئههوا
لهدونیای واقعدا ،ناوهندێتی و نهناوهندێتی دوو ڕووی سیستیه سیاسی و کهارگهێهڕیههکهانهه و بهگهره
لهههندی واڵتدا ،وهك تهواوکهری یهکتر لهژێر کاریگهریی چهند فاکتۆرێکدا جێگهایها بهۆکهراوهتههوه.
لهئاستێکی تردا نهناوهندێتی واتا و مهودایهکی یهکهایههنههی نهیهه و بههتههنههها لههبهواری کهارگهێهڕیهدا
ڕاناوهستێ .ههربۆیه پێناسه و مهوداکهشی دهگۆڕدرێ و سهنهوور و چهوارچهێهوهیههکهی دیهاریهکهراو
بهخۆیهوه دهگرێ .بۆنیوونه باسی نهناوهندێتی لهبواری ئابووری و مالیدا ،پێناسه و سهنهوورهکهانهی
جیاوازه ،لهنهناوهندێتی سیاسی و حوکیداریدا ،ئهمیو دووبهاره لههگههڵ نههنهاوهنهدێهتهی یهاسهایهی و
کارگێڕی و دابهشگوونه ئیقلییی و لۆکاڵیهکاندا جیاوازی ههیه .بهاڵم خهاڵهی ههاوبهه وهك ئههوهی
ئهکادیییست و لێکۆڵیارهکانی بواری سیستههمهه کهارگهێهڕیههکها لههپههیهوهنهد بههپهێهنهاسههی چههمهکهی
نهناوهندێتیهوه بۆ ههموو بوارهکا  ،ئاماژهیا پێکردبهێ ،مههسههلههی دابههشهکهردنهی دهسههاڵتههکها ،
بڕیاردا و دابهشکردنی ئییکاناتهکا و دیهاریهکهردنهی سهنهوورهکهانهی بههڕێهوهبهردنهه (پهانسهازی)،
لهچوراچێوهی دهوڵهتێکی دیهاریهکهراودا ،بههمهجهۆره نههنهاوهنهدێهتهی نهاکههوێهتهه سههرووی خهودی
دهوڵهتهوه ،وهك ئهوهی بهونهیهادێهك و دامههزراوهیههکهی یههکهجهێهیهه .کههوایهه مهادام دهوڵههت خهۆی
ئۆتۆریتهیهکی ڕهها و جێگیر و بااڵدهسته بهسهر ههرجۆره دابهشکردنێکی دهسهاڵته محەلیههکها و
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ناوهندهکانی بڕیار و دابهشکردنی سامانهوه ،مادام کهدهوڵهت خۆی وهك هێزێکی قههری وسههروو
خهڵکی لهگۆڕدایه و قانو و سوپا و پۆلیس و زنیدا و سهزا و ئهایهن و زمها و ئهایهدیهۆلهۆژیهای
ڕهسیی و دهیا فاکتۆری تری بهدهستهوهیه ،نهناوهندێتهی نهاتهوانهێ لههحهوکهیههکهانهی مههرکههزیههت
دهرچێ و ڕێچکهیهکی ڕههای ههبێ ،تهنانهت ئهگهر لهوپهڕی دوورمهوداشدا واتا و سهنهوورهکهانهی
بۆ دیاریکرابێت .بهاڵم خودی پێشینهی ئههم بهاسهه لههکهوێهوه ههاتهوه و چهۆنهه وا ڕهوتهێهکهی وهك
بزووتنهوهی گۆڕا بهعهشقێکی دێوانههوه لهێهی دهڕوانهێ و کهردویههتهیهه بهنههمهایههك بهۆ بههرنهامهه
چاکسازیهکهی؟
وهك زاراوهیهك چهمکی نهناوهندێتی لهپاڵ ناوهندێتیدا ،مێژوویهکی تایگهت بهخۆی هههیهه و لههگههڵ
سهرههڵدانی دهوڵهتی مۆدێرنی بۆرژوازیدا ،لهئهمریکا و ئهوروپادا بهکار بهراوه ،بههاڵم زهروورهتهی
ئهم بهکاربردنه بۆ دامهزراندنی دهوڵهتێهکهی مههرکههزی و کهۆکهردنههوهی دهسههاڵتهه مهحههلهی و
ئیقلیییهکا بووه ،لهیهك کیانی سیاسی و سههراپهاگهیهری ئهیهداریهدا .بههواتهایههکهی تهر پههنهابهرد بهۆ
نهناوهندێتی سیاسی و کارگێڕی و یاسایی ،لهئهوروپادا ،پێداویستیهك بووه بهۆ هههڵهوهشهانهدنههوهی
ئییپراتۆریهتهکا و دهسهاڵتدارێتی پاشایهتی و حوکیی محهلی دهرهبهگهکا و کهۆکهردنههوهی ئههم
یهکانه لهچوارچێوهی دهوڵهتێکی یهکگرتوو و موتهمهرکزدا ،دهوڵهتی فیدراڵ /ئیتحادی ،لهئهمریهکها و
سویسرا و ئهڵیانیا و نهمسا ،تا دهوڵهتانی ئهسکهندهنافی بهرۆشنی پێیها دهڵهێهن کههنههنهاوهنهدێهتهی
وهاڵمێك نهبووه بۆ بهرگرتن بهسهرههڵدانی دیکتاتۆریهت وهك ئهوهی بزووتنههوهی گهۆڕا بهاسهی
دهکات ،تهنانهت بۆ بهرینکردنهوهی دییوکراسی لهم واڵتهانههدا نههبهووه ،بههڵهکهو بههپهلههی یههکههم و
لهبنهڕهتهوه بۆ قاییکرد و زاڵکردنی دهوڵهتی موتهمهرکیز و یهکپارچهبووه بهسهر واقعیهتی چهنهد
پارچهیی و لێکدابڕانه ناوچهییهکا کهوهك پاشیاوهکانهی دهسههاڵتهی پهاشهایههتهی و نهاوچههیهیههکها
لهئارادابوو  .لهڕوانگهی ئابووریهوه ئهم کردهیه ڕووی لهئامانجی دامهزرانهدنهی بهازاڕی نهاوخهۆ و
بهرینکردنهوهی سنوورهکانیهتی ،تا ئابووری سهرمهایههداری قههوارهیههکهی سهیهاسهی نهوێ لههخهۆی
بگرێ .بهمجۆره باسی نهناوهندێتی لهیهك زهروورهتی مێژوویهی و سهیهاسهی و ئهابهووریههوه و
لهپهیوهند بهمهرکهزیهتهوه کاری پێکراوه.
بهاڵم باسی نهناوهندێتی لهپهیوهند به واڵتانی ئاسیا و ئهفریقاوه ،ڕهوهندێکی تهری هههیهه ،کههزیهاتهر
وهك پێداویستیهکی سیاسی لهچوارچێوهی پرۆژهی بهدییوکراسی کردنهی ئههم واڵتهانههوه لههالیهه
ئهمریکا و ئهوروپاوه لهدهورهیههکهی دیهاریهکهراودا ،بههدهسهتههوه گهیهراوه .بههدیهاریهکهراوی چههمهکهی
نهناوهدێتی وهك چهمکێکی بههپهیهرۆزکهراو کهههههمهوو پهڕۆسهه و کهرده دیهیهوکهراسهیههکهانهی پهێهوه
گرێدرابێتهوه ،لهناوهڕاستی دهیهی ههشتا بۆسهرهوه ،بهفراوانی هێنرایه ناو ئهدهبیاتی کهارگهێهڕی و
سیاسی و مالیهوە و وهك کهمپینێك بهۆ بههشههیهتهانهکهردنهی مههرکههزیههتهی دهوڵههت و سهیهسهتهیهه
کارگێڕیهکا بهدهستهوهگیرا .کههمهپهیهنهێهك کههسههدا و بهگهره هههزارا نهووسههر و لهێهکهۆڵهیهار و
ئهکادیییست لهمهڕ ناساندنی چهمهکهی نههنهاوهنهدێهتهی و الیههنهه بهاشههکهانهی مهلهیهۆنهههها الپههڕهیها
ڕهشکردهوه تا زهمینه زەینهیههکهانهی ڕاکهێهشهانهی "پهڕۆژهی دیهیهکهراسهی" ڕۆژئهاوایهی بهۆ واڵتهانهێهك
کهلهبازنهی ئابووری و سیاسهتی "ڕوسیای کۆمۆنیست"دا قهراریا گرتهگهوو هههڵهرهات .بههتهایهگههتهی
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پرۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گۆڕان چیمان پێدهڵێت؟
بهدوای ڕووخانی بلۆکی شهرن و سهرههڵدانی دونیای یهکقهوتهگهی بههڕابههری ئههمهریهکها" ،دهورانهی
گوێزانهوهی دییوکراسی" بۆ واڵتانی ڕۆژهههاڵت" ،نههنهاوهنهدێهتهی کهارگهێهڕی و سهیهاسهی ،مهالهی و
ئابووری ،ناوچهیی و ئیقلییی "..به ههموو بوارهکانیهوه ،بووه یهکێك لههپهێهداویسهتهیههکهانهی "تهیهۆری
دهورا " بۆ ڕهوتی پهرهسهندنی سهرمایهداری و دامهزراندنی فۆرمهێهکهی تهازه کههپههیهوهنهدیههکهانهی
نێوا کار و سهرمایه لهبازاڕی ناوخۆی ئهم واڵتانهدا ،لهپهیوهند به سهرمایهی ئهیهیهپهریهالهیهسهتهی و
کارتیلهکانیهوه دهیروازێت ،کرده یهکێك لهپێداویستیهکانی سهردهم کهدیاره بهبێ پێناسهکهردنههوهی
فۆرمی دهوڵهت و ئارایشتدانهوهی سیستیی کارگێڕی و یههکهه جهوگهرافهیههکهانهی مهومهکهیهن نههبهوو.
بهواتایهکی تر لهدهورهیهکدا کهکۆلۆنیالیزم کۆتهایهی دێ و ڕێهگها بهۆ سههرهههڵهدانهی "دهوڵەتهانهێهکهی
سهربهخۆ" دهکرێتهوه ،شکڵگرتنی دهوڵهتانێکی موتهمهرکز و چهقهگههسهتهووی دهسههاڵت ،لههدهسهتهی
تاکه حزبێك و بنهماڵهیهکدا ،یانی دهسهاڵتی "حزبی قائید" ،دهوڵهتی ئیستگدادی و سهرکوتگهر ،بهووه
یهکێك لهپێداویستیه سهرهکیهکانی جێرستنی ئابووری سهرمایهداری لهم واڵتانهدا ،لهسهر بهنههمهای
هههێههزی کههاری ههههرزا و حهههوزهی وهبهههرهههێههنههانههی سهههرمههایهههی ئههیههیههپههریههالسههیههتههی و لهههپهههیههوهنههد
بهکاردابهشکردنی جیهانی و هاوسهنگی نێوا ههردوو بهلهۆکهی شههرن و غههربههوه ،بههم پهێهیهه
مهرکهزیهت و ناوهندێتی لهدهسهاڵتی سیاسی و ئابووری و ئیداریدا ،وهك پێداویستی ئهم دهورهیهه
جێگای گرت .ئهوا بهدوای ههڵوهشانهوهی دونیای دوقوتگی و بهتایهگههتهی هههڵهوهشهانههوهی بهلهۆکهی
سۆڤهیههت کههپشهت و پههنها ئهابهووری و سهیهاسهیههکهانهی ئههمهجهۆره دهوڵههتهانهه بهوو ،مههسههلههی
ئارایشتدانهوهی نهزمی سیاسی و ئیداری و ئابووری لهالیه ئهمریکاوه وهك سهتهراتهیهژی نههزمهی
نوێی جیهانی سهری ههڵدا ،بههدیهیهوکهراسهی کهردنهی ئههم "دهوڵههتهه مهوتههمههرکهز و دیهکهتهاتهۆر و
ئیستگدادیانه" کرانه بازنهی ئاڵوگۆڕێك که سهرمایهداری ئییپریالیستی و جیههانهی لههدهورانهی یههك
جهمسهریدا دهیرواست و لهم پهیوهندهشدا "چهمکی نهناوهندێتی" وهك پاشکۆیهك بۆ دیهیهوکهراسهی
کردنی ئهم دهوڵهتانه و فۆرمه سیاسی و ئیداریهکانی تاسهرئاستی پێهنهاسههکهردنههوهی دهسهتهور و
یاساکانی ئهم واڵتانه بهدهستهوه گیرا .بهاڵم خودی ئهوهی که "گوێزانهوهی دیهیهوکهراسهی" بهۆ ئههم
واڵتانه لهبنهڕهتهوه پشتی بهستگوو به ههڵوهشانهوهی مافی هاواڵتی بوونی یهکسها  ،دهسهتهی بهرد
بۆ دروستکردنی ناسنامه ئسنیکی و ئاینی و دابهشگوونه قههومهی و تهایههفههیهیههکها و لهێهرهشههوه
"دییوکراسی نوێنهرایهتی کردنی پێکهاتهکا " خرایه بهری مهافهی ههاواڵتهی بهوونهی یههکسها  .لههپهاڵ
ئهمهشدا ههوڵدا بۆ بهرجهستهکردنهوهی "تایگهتیهندیه جوگرافیهکا  ،تهقدیسکهردنهی بههرژهوهنهدی
تاك ،تایگهتیهندی گروپی و کلتوری و ئاینیهکا " بهمهبهستی لێدا لهبهرژهوهندی گشهتهی و ژیهانهی
هاوبه و چوونیهکی ..لهم چوارچێوهیهشدا چهمکی نهناوهندێتی وهك بنهمایهك بهۆ دابههشهکهردنهی
دهسهاڵتهکا بهسهر ئهم ناسنامه دروستکراوانهدا و کۆکردنهوهیا لهدهوڵهتی تازهی "فهره حهزبهی،
فره نهتهوهیی و ئاینی و تیرهگهری"دا بهناوی دییوکراسیهوه ،وهك قهاعهیهدهیههك پههیهڕهوی لهێهکهرا.
تهنانهت وهك تیۆریهك بۆ دابینکهردنهی "مهاف و ئهازادیههکهانهی ههاواڵتهیها " ،واتهای پهێهدرا .لهۆکهاڵهی
کردنهوهی حکومهت و سیستیی کارگێڕی لهسهر بنهمای جوگرافیایهك که ئهم "پهێهکهههاتهانهه و ئههم
ناسنامه دروستکراوانه" تیا جێگیر  ،وهك دوایین ئهڵقهکانی ئهم پرۆژه سهیهاسهیهه خهۆی دهرخسهت.
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کهدیاره ئامانجی کۆتایی لهگشت ههنگاوهکا و پرۆسهیهك کهئهم ستراتیژه چهمکهی نههنهاوهنهدێهتهی
تیا پیرۆز کردوه ،شتێکی زیاتر لهوه نییه که دهوڵهتی تازه دییوکراسی بتوانێ سیستیێکی سهیهاسهی
و ئیداری وابێت که دهخاڵهتی نوێنهرانی سیاسی بهشهکانی سهرمهایهه لههم واڵتهانههدا زامهن بهکها و
لهدهوڵهتدا کۆیا بکاتهوه ،تالهم ڕێگهیهوه "کۆمهڵگایهکی ئهارام" لههبههردهم ڕهوتهی وهبههرههێهنها و
بازاڕ و جوڵهی سههرمهایههکهانهدا زامهن بهکهات .بههاڵم دیهاره بههدهسهتههوهگهرتهنهی ئههم پهرۆسههیهه و
ئهنجامهکانی بهبێ پاساو و پهروپهاگههنهده لههتهوانهادا نهیهیهه و لههم پههیهوهنهدهشهدا سههدا دهزگهای
بههدواداچههوو و چههاودێهری و لههێههکهۆڵههیههنهههوه ،لههالیههه نهههتهههوه یهههکههگههرتههووهکهانهههوه ،پههرۆژهکههانههی
ئاوهدانکردنهوه و گهشهپێدانی ئهوروپایی ،ناوهندهکانی ئهکادیییا و زانهکهۆکها  ..خهراونههتهه گههڕ و
چهمکی نهناوهدێتهیها بهۆ فهریهودانهێهکهی بهێهسهنهوری جههمهاوهر بهرهوپهێهداوه .بههڕادهی ئههوهی کهه
"نهناوهندێتی ترسی گهڕانهوهی دیکاتۆریهت ناهێڵی" ،نهناوهندێتی زامنی دییکراسی و ئازادیههکهانهه" ،
"نهناوهندێتی بیرۆکراسی و گهندهڵی ناهێڵێ" " نههنهاوهنهدێهتهی لههبههرژهوهنهدی گشهتهیهدایهه" ...ئههمهانهه
ههمویا کهرهسهکانی بهدییوکراسی کرد و گوێزانهوهی بوو بۆ ڕۆژههاڵت ،بهاڵم نهیهوونههکهانهی
دهوڵهتی تازهی عێران* و لوبنا کهلهسهربنامهی نهناوهندێتی سیاسی و کارگێڕی دامههزرانههوه و
لهدهستوری ئهم دوو واڵتهدا بهڕۆشنی جێگیر کراوه ،پێچههوانههی هههمهوو ئههم پهروپهاگههنهدانههمها
نیشا دهدات .لهم نیوونانهدا ،کهگۆماوی خوێن و کارهساته تراژیدیهکا لهکوشتار و کاولهکهاری و
شهڕی نهبڕاوهی نێوا "پێکهاتهکا "دا خۆی دهرخستووه ،ژیهانهی ههاواڵتهیهانهی بهردۆتهه تهونهێهلهێهکهی
تاریکهوه .تونێلێك که نهك ههر ماف و ئازادیهکا بهههما شهێهوهی سههردهمهانهی دیهکهتهاتهۆریههت
لهژێر پرسیاردایه ،بهڵکو "نهناوهندێتی" بۆته سییایهك بۆ سهرههڵدانی دهسهاڵته حزبی و میلیشیایهی
و تیرهگهری و قهومیهکا  ،کهدیاردهی گهنهدهڵهی بهۆ سههر ئهاسهتهی دزی و تهااڵنهچهێهتهی بهێهسهنهور
ههڵکشاندووه و نائارامی کۆمهاڵیهتیو بۆته حاڵهتێکی بهردهوام .بهاڵم بۆئهوهی ههم ڕاسهتهیههکهانهی
ئهم بۆچونانه لهپهیوهند بهحزبی گۆڕانهوه بسهلهیێنین و ههم بزانیهن تهرس و خهۆشهرههیهاڵهیههکهانهی
بزووتنهوهی گۆڕا لهپهیوهند بهناوهندێتی و نهناوهندێهتهیههوه ،بههکهوێ گههیشهتهووه و دهیههوێهت چ
ئاستێك لهچاکسازی ئیداریا لهسهر بینا بکات ،باشتره ڕاستهوخۆ بگهڕێینهوه بۆ خهودی پهرۆگهرام
خۆی.
* /یهکێك لهوخااڵنهی که بزووتنهوهی گۆڕا له پرۆگرامهکهیهدا لههسههری ڕاوهسهتهاوه" بەیهاسهایهی
کردنی نەناوەندێتی کارگێڕی و چەسپاندنی لە پرۆژەی دەستوری هەرێهیهدا ".گهوایهه لههم ڕێهگهایههوه
ههم دییوکراسی پهرهدهسێنێ و هههم بههرژهوهنهدی "پهێهکهههاتههکها " مسهۆگههر دهکهرێ و هههمهیهو
"تایگهتیهندی ناوچهکا " لهبهرچاودهگیرێ ..بهاڵم ئهو واقعیهتهی که لهنیوونهی عێهراقهدا دهیهگهیهنهیهن،
شتێکی تهواو پێچهوانهیه .ئهوهتا دهستوری عێران بهڕۆشنی نهناوهندێتی کارگێڕی لهمادهی 666دا
جێگیرکردوه:
" العراق دولة اتحادية فيدرالية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ،نظام الحكم فيها

جمهوري نيابي برلماني ديمق ارطي" " ،يتكون النظام االتحادي فيي جيميهيوريية اليعيراق مين اياةيمية و يمياليييم و

٢٤

دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

پرۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گۆڕان چیمان پێدهڵێت؟
محافظات المركزية و ادارات محلية" ..بهاڵم تراژیدیایهك کهلهم نیوونهیهدا نهنهاوهنهدێهتهی پهێهشهکههشهی
کردووه مهودا خوێناوی و کارهساتگارهکانی بۆ خهڵکی ئاشکرایه ..ئایا ئهم نیوونهیه بهڵگهیههك نهیهه
بۆ ناوهڕۆکی ههڵرهڵهتهێهنههرانهه و تههوهههوم ئهامهێهزی هههمهوو ئههو سهیهاسههت و بهۆچهوونهانههی
کهبزووتنهوهی گۆڕا لهپشتی "نهناوهندێتی کارگێڕیهوه" بهناوی چهاکسهازیههوه بههگهوێهی خههڵهکهیهدا
دهیدات؟

"نهناوهندێتی" ..چاکسازی بهتامی ترس و بهرامهی وههمهوه:
پڕۆگرام سهرهتا لهیهکهمین تهوهرهی ئهم باسهدا بهناوی "چەسپاندنی نەنهاوەنهدێهتهی کهارگهێهڕی"هوه
دهکهوێته مهد و سهنایهکی بێسنووری نهناوهندێتیهوه و بهرامهی وهههیهێهك پههخهو دهکهاتههوه و
دهڵێت:
" بنیاتنانی سیستهمێکی سیاسی لهسهر ئاستی ههرێیی کوردستا  ،که هاوتهریه لههگههڵ
دنیای شارستانیدا گهشه بکا ،بهبێ چهسپاندنی نهناوهندێتی (المهرکهزیههت)ی کهارگهێهڕیهی
کارێکی ئاستهمه .سهرهکیترین مهرجی دییوکراسی هاوچههرخ بهریهتهیهه لهه دابههشهکهردنهی
دهسهاڵت و ئهرکهکا ؛ بهاڵم ئهو دابهشکردنه تهنها لهنێوا دهسهاڵتههکهانهی یهاسهادانها و
ڕاپهڕاند و دادوهریدا کورت نابێتهوه ،بهڵکو درێهژ دهبهێهتههوه بهۆ دابههشهکهرد لههنهێهوا
دهسهاڵتی یههکهه کهارگهێهڕیهیهه جهیهاوازهکها و دهسههاڵتههکهانهی پهایهتههخهت و پهارێهزگها و
شارهوانیهکانیو.
ئهوهی لهم دهربڕینانهدا بهرجهستهیه ئهوهیه که:
یهکهم :حوکیی ئهوهی کهبهبێ "چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێڕی"" ،بنیاتنانی سیستهمێکی سهیهاسهی
لهههرێیی کوردستا  "...بهئهستهمدهکات! جگهلهوهی که پێچهوانهکردنهوهی ڕاستیه کۆمهاڵیهتیههکها
و تیۆری کۆمهڵناسیه ،که سیستیه سیاسیهکا وهك بهرئهنجامێك لهفاکتۆری سیاسهت و ئابهووری
و زاڵگوونی فۆرمه ئابووریهکا وهك دهرهاویشتهیهکی کێشیهکێشیه کۆمهاڵیهتیهکا  ،چاولێدهکهات،
نهك الیهنی کارگێڕی .لهههمانکاتدا فاکتهۆری کهارگهێهڕی لههسههروو ڕۆڵهی سهیهاسههت و خهودی و
دابهشگوونه چینایهتیهکا و جێگای جهماوهر و بزاوته سیهاسهیههکهانهی دادهنهێ .لههکهاتهێهکهدا الیههنهی
کارگێڕی بهههربارێکدابێت ،واته ناوهندێتی بێت یا نهناوهنهدێهتهی ،خهۆی پهاشهکهۆ و بههرئههنهجهامهی
تهوازنی فاکتۆرهکانی سیاسهت و ئهابهووری و ڕۆڵهی جههمهاوهر و بهزاوتهه سهیهاسهیههکهانهه لهههههر
کۆمهڵگایهکدا ،بهتایگهتی لهدهورهیهکدا که ئارایشتدانهوهی دهوڵهت و سیستههمهی سهیهاسهی مههتهره
بووه .بهاڵم حوکیێکی ڕههای بهوجۆره کههکهوردسهتها بههبهێ نههنهاوهنهدێهتهی کهارگهێهڕی نهاتهوانهێ "
هاوتهری لهگهڵ دنیای شارستانیدا گهشه بکا " ،بێ مهبهست نهیهه ،بههڵهکهو بهۆ ئههوهیهه چهاکسهازیهه
ئیداریهکانی حزبی گۆڕا لهدهرهوهی دامهزراندنی دهوڵههتهێهکهی مهۆدێهرنهی سهکهیهوالری ڕاوهسهتهاو
لهسهر دهخاڵهتی خهڵك و مافهکانیا  ،بهخهڵك بناسێنێ و هههواڵههی گهۆڕانهکهاریههکهی تههکهنهیهکهی و
ئیداریا بکات.
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خهسرهو سایه
دووهم :ئهو بۆچوونه که "دییوکراسی هاوچهرخ" بهمهرجی دابهشکردنی ئهرك و دهسههاڵتههکها ،
بۆسهر ئاستی "یهکه کارگێڕیهکا " دینێته خوارهوه ،ڕوانگهیهکی تهکنیکی و ئیداریه بۆ "دییوکهراسهی
هاوچهرخ" کهلهم سااڵنهی دواییدا پۆستیۆدیرنیزمهکا پوچترین و بێناوهڕۆکتهریهن جهۆری مهانها و
واتایا بۆ "دییوکراسی" داهێناوه و دهڵێهن کهه ئههگههر دابههشهکهردنهی دهسههاڵت و ئههرکههکها بهۆ
سنوورهکانی کارگێڕی تائاستی کوێره گوندێك نهڕوا و شۆڕنهبیتهوه ،ئهوا دییهوکهراسهی بههرقههرار
نابێ و "تۆتالیتاریزم و دیکتاتۆریهت" شانسی مانهوهیا ههر دهمێنێ! بێگوما لهبۆچهوونهێهکهی وادا،
جوگرافیا ،ئیداره ،بهبنهما وهردهگیرێ و ماف و ئازادیهکا  ،هاواڵتی بوو و دهخهاڵههتهی جههمهاوهر
لهبهڕێوهبردنی واڵت و بریارداندا ،شوێنێکی بۆنامێنێتهوه!
بهاڵم ئهم ههویره ئاو زۆر دهکێشێت بهتایگهتی کهپرۆگرام لهدرێژهی خۆیدا لهمگارهوه دهنووسێت:
" چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگهێهڕی رێهگهری دهکها لهه دروسهتهگهوونهی دیهکهتهاتهۆریههت و
گردبوونهوهی دهسهاڵت له تهنها شوێنێکدا ،هههروهك ڕێهگهری دهکها لهه چهڕبهوونههوهی
ئهرك و فهرما له دهستی تاکه هێزێکدا .پێڕهوکردنی "نههنهاوهنهدێهتهی" ڕێهگهری دهکها لهه
بیرۆکراسی و ڕۆتین ،کارئاسانی بۆ هاواڵتیا دهکا له فهرمانگه حکومیهکاندا ،هههورهك
کارئاسانی بۆ حکومهت و پهرلهمانیو دهکا ،وهزارهتهکها دهتهوانهن زیهاتهر خهۆیها بهۆ
پرۆژهی نیشتیانی سهرتاسهری تهرخا بکه و سهرقاڵ نهبن بهو کارانهی که دهکهرێ
ڕاستهوخۆ له پارێزگاکانهوه بێ گهڕانهوه بۆ دیوانی وهزارهتهکا ئهنجام بدرێن".
بهڕاستی جێگای سهرسوڕمانه! بۆ قهڵهمێك کهوێراویههتهی "نههنهاوهنهدێهتهی کهارگهێهری" بههو هههمهوو
پێداههڵدانهوه برهاتهه وهسهف و سهتهایشههوه و وهك فهاکهتهۆرێهك بهۆ "ڕێهگهرتهن لههدروسهتهگهوونهی
دیکتاتۆریهت" و بۆ "ڕێگرتن لهبیرۆکراسی و ڕۆتین" بهخهڵکهی بهنهاسهێهنهێ! گهوایهه دیهکهتهاتهۆریههت و
بیرۆکراسی و کاری ڕۆتین بهرههمی فاکهتهۆری جهوگهرافهی و دابههشهگهوونهی ئهیهداریهن"! لههکهاتهێهکهدا
ڕاستیهکانی کۆمهڵگای هاوچهرخی ئهوروپایی بههو هههمهوو پهێهشهکههوتهنههوه کهههههیهانهه ،تههنهانههت
بهوهشهوه کهلهبااڵترین ئاسهتهدا پههیهڕهویها لهه"نههنهاوهنهدێهتهی کهارگهێهڕی" کهردووه ،بههدهرنهیهن لهه
"دیکتاتۆری دییوکراسی" و "بیرۆکراسی و کاری ڕۆتین" ،چونکه تهواوی نیزامهکه لههسههر بهنههمهای
ئابووری سهرمایهداری و بازاڕی کڕین و فرۆشتنی هێزی کار و کااڵ دهڕوا بههڕێهوه کههدهسههاڵتهی
چینه دارا و خاوه کۆمپانیاکا بهڕێوهی دهبه  .ڕاسته لهم نیزامهدا ئیستگدادێکی ڕوت لهگۆڕنیه و
ماف و ئازادیهکانی تاك بهڕادهیهك لهدهستور و یاسادا سهلیێنراوه ،بهاڵم دهوڵهت دیکتاتهۆری ئههو
چینهیه که لهئابووریدا جێگای ههیه ،بهرامگهر بهزۆرینهی کۆمهڵگا کهلهدهرهوهی دهسهاڵتی مادی و
ئییکاناتی کۆمهڵگا وهك خهڵکی کرێکار و زهحیهتکێو ژیانی خوارهوهیا پێهسهپهێهردراوه .لههالیههکهی
ترهوه "دروستگوونی دیکتاتۆریهت" بهمانای حکومهتی ئیستگدادی ،ئاکامی سیستهمه کهارگهێهڕیههکها
نیه ،بهڵکو سهرخانێکی سیاسیه که زهرورهته ئابووری و چینایهتیهکا لهدونهیهای سههرمهایههداریهدا،
دهیهێنێته کایهوه .ترسێکیو کهبزووتنهوهی گۆڕا له "دروستگوونی دیکتاتۆریهت" ههیهتی تههنههها
بۆئهویه کهماهیهتی دهسهاڵتدارێتی چینهداراکا لههبههرامهگههر خههڵهکهی کهرێهکهار و زهحهیههتهکهێهشهدا
پهردهپۆ بکا و پێیا بڵی "مهترسن چاکسازیهکانی ئێیه لهڕێهگهای نههنهاوهنهدێهتهی کهارگهێهڕی"یههوه
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دیکتاتۆریهت دهباته قهبرهوه"!
بهاڵم پرۆگرام لهمەد و سهنای خۆی بۆ "نهناوهندێتی کارگێڕی" ناوهستهێ و درێهژه بههبهاسههکههی
دهدات:
لهڕووی سیاسیهوه ،نهناوهندێتی پێشیهرجی دییوکراسی هاوچهرخه ،چونکه دییوکهراسهی
سیاسی بهبێ دییوکراسی کارگێڕی تهنها دروشیێکه و له ژیانی ڕۆژانهی هاواڵتیدا ڕهنهگ
ناداتهوه .نهناوهندێتی لهڕووی کارگێڕییهوه حکومهتێکی چوست دروسهتهدهکها ،کهه تهیهایهدا
فهرمانگه و یهکه کارگێڕیهکا ئهرك و دهسهاڵتهکانی خۆیا دهزانن و راستهوخهۆ کهاری
هاواڵتی ڕایی دهکه  .لهڕووی داراییهوه دادپهروهریی زیاتر دابین دهکها ،بههتهایهگههتهی لههو
بابهتانهدا که پهیوهندیدار به کۆکردنهوهی باد و رسومات و سهرفکردنی داههاتههکهانهیها
له سنهووری پهارێهزگها و شهارهوانهیهدا .لههڕووی کهۆمههاڵیههتهی و گههشههی مهرۆیهیهشههوه
"نهناوهندێتی کارگێڕی" هاوئاههنگی و پهیوهندی مرۆڤانهی نێوا ههاواڵتهی و فههرمهانهگههر
بههێزتر دهکا ،گیانی ناوچهگهری و شارچێتی الواز دهکا و کێگڕکێی شارستهانهی لههنهێهوا
پارێزگا و شارهوانیه جیاوازهکاندا دروست دهکا.
سهیرکه ! ..و بگینن چۆ نهناوهنهدێهتهی پهیهرۆزکهراوه! ههێهنهده پهیهرۆزکهراوه کههنههك هههر لههڕووی
سیاسیهوه کراوهته پێشیهرجی دییوکراسی! بگره وهك دیهاردهیههکهی خههوشههههڵهنههگهر و بهێهعههیه
وێناکراوه ،بهڕادهی ئهوهی که "دییوکراسی هاوچهرخ" ،ژیانی ڕۆژانهی ههاواڵتهیها "" ،حهکهومههتهێهکهی
چوستوچاالك"" ،دادپهروهری دارایی"" ،گهشهی مرۆیی"" ،هاوئاهەنگی و دوورکهتنهوه لهشارچێهتهی"..
ههمووئهمانه به نهناوهدێتی کارگێڕیهوه بهستراوهتهوه .ئهمه ئیتر ئهوه دهگهیهنێ کهه نههنهاوهنهدێهتهی
کارگێڕی بۆته عهسایهکی سیحری بهدهستی بزووتنهوهی گۆڕانهوه بۆ ئهنجامدانهی چهاکسهازیههکها
لهسیستیی حکومڕانی کوردستاندا ،بهاڵم بهسهرنجدانێکی ساده بهئهدهبیاتی سهیهاسهی و کهارگهێهڕی
ئهمڕۆدا دهتوانرێ بهسانایی پێچهوانهی ئهم دهربڕینانه لهبارهی نهناوهدێتیهوه بهدهستگێت:
یهکهم؛ سهرهتا بهپێچهوانهی مهد و سهنای بزووتنهوهی گۆڕانهوه ،نهناوهندێتی ناتوانێ بهدهربهێهت
لهعهی و کهموکوڕی .ئهم چهمکهه وهك نهاوهنهدێهتهی الیههنهی ئهیهجهابهی و مههنهفهی هههیهه .بههاڵم
بزووتنهوهی گۆڕا دیسانهوه بۆئهوهی ئهم چهمکه شیرین و پیرۆز بکات لهبهرچاوی خهڵك بههالی
هیچ یهك لهکهموکوڕیهکانیدا ،نهچووه .ئهمه لهکاتێکدایه نهناسراوترین نووسهر و پسهپهۆڕی بهواری
زانستی کارگێڕی ،بهسادهیی ئهامهاژه بههوه دهکهات کهه مههرکههزیههت و المههرکههزیههت وهك دوو
سیستیی جیاوازی کارگێڕی ،جگهلهوهی الیهنی تێکهاڵویا پێکهوه ههیهه هههریههکههشهیها هههڵهگهری
الیهنی سلگی و ئیجابی خۆیهتی .بۆنیوونه:
* /نهناوهدێتی کارگێڕی پێویستی به ژمارهیهکی زۆری پێرسونهڵ و پسهپهۆڕ و بههڕێهوهبههر هههیهه
کهدهبێ لهئاستی یهکه ئیداریهکا زامهن بهکهرێ و بههدوای دابههشهکهردنهی دهسههاڵتهه نهاوچههیهی و
محهلیهکا ڕۆڵگگێڕ  .ئهم حاڵهته جگهلهوهی بهفیڕۆدانی هێزی زیادهی مهرۆیهی بههدواوه دهبهێهت
لهڕووی مالیهوه مهسرهف گهراشه.
* /نهناوهندێتی کارگێڕی کهدهسهاڵتی مهرکهزی ههڵدهوهشێنهێهتههوه ،ههاوئهاهههنهگهی لههنهێهوا یههکهه
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خهسرهو سایه
کارگێڕیهکانهدا لههئهاسهتهی سههراسههریهدا الوازدهکها و "بهه دهخهاتهه نهاکهۆکههوه لههگههڵ گشهتهدا"،
بهمجۆره ئیقرار و جوڵهی سهراسهری سیستم کز و الواز دهکات.
* /نهناوهندێتی کارگێڕی ،بهوپێیهی سهربهخۆی یهکه ئیداریهکا ڕهههادهکهات ،دووبهارهبهوونههوهی
کرده ماڵی و ئیداری و چاودێری و تهنانهت ئهمنیهکا بههرهوسههرهوه دهبهات .کهه دیهاره ئههمهه
بهنرخی مهسرهفکردنی زیاتری هێزی ئینسانی و تێچوونی زۆرتر تهواودهبێ.
* /نهناوهندێتی کارگێڕی پهیوهندی و هاوسهنهگهی یههکههئهیهداریههکها هههڵهدهوهشهێهنهیهتههوه و پشهت
بهتایگهتیهندیه ناوچهییهکا دهبهستێ ،بهم پێیه ژیانی هاواڵتیا گیرۆده به لۆکاڵیزم و تههقهدیهس
کردنی تایگهتیهندیهکانی خۆ دهکات و ڕهههندی ئینتگراسیۆ و هاوبهشێتی سست دهکات.
* /نهناوهندێتی کارگێڕی سیستهمهکانی چاودێری مهرکهزی ،بوژانهوهی لێکچونیهکا  ،هاوبهشێهتهی
و گهلێ سیفاتی ئیجابی تر لهبهین دهبات..
دووهم :دیسانهوه بهپێچهوانهی ئهوهوه کههبهزووتهنههوهی گهۆڕا نههنهاوهدێهتهی کهارگهێهڕی کهردۆتهه
پێشیهرجی دییوکراسی ،ئهم چهمکه پاشکۆی سیاسهت و ئابووری و ههڵسوکهوتی حهزب و ههێهزه
سیاسیه کۆمهاڵیهتیهکانه ،دییوکراسی بهمهفهومی باو لهالی ههر کهسایهتیهکی سادهی دییوکراسهی
خواز ،پێشیهرجهکانی بهم فاکتۆرانه دیاری دهکات :ئامادهگهی پههرلههمها وهك دامههزراوهیههك بهۆ
نوێنهرایهتی کردنی دهنگی خهڵك ،دهنهگهدا و سهنهدوقههکهانهی دهنهگهدا  ،پهلهورالهیهزمهی سهیهاسهی و
پهیوهستهگی الیهنهكا به گوێزانههوهی ئهاشهتهیهانههی دهسههاڵت لههڕێهگهای ئههنهجهامهی دهنهگهدانههوه،
پێکهێنانی حکومهت بهپێی ئیستحقاقاتی دهنگهکا  ،ئیقراری هههمهوو ئههمهانهه لههدهسهتهور و یهاسهای
واڵتدا ..ئهمانه پێشیهرجی دییکراسین و بڕیاردا لهسهر نهناوهندێتی دوایین هههڵهقەیههکهه کهه وهك
پاشکۆی ئهم ڕهوهند و پرۆسهیه لهڕووی سیاسیهوه لهدییوکراسیدا بههم یها بههو ئهاسهتهه شهوێهن
دهگرێ .تهنانهت لهههر واڵتێکدا ئهگهر سیستهمی حوکیڕانی لهسهر بنهمای ئهوجۆره لهنهناوهندێتهی
دامهزراوبێت کهگۆڕا دڵروازانه کهوتۆته وهسفکردنیهوه ،بهاڵم لهڕووی سیاسیهوه ئههم مههرجهانهه
دهستهبهر نهکرابێ ،دییوکراسی هیچ مانایهکی بۆنامێنێتهوه و الیههنهی کهارگهێهڕی نهاتهوانهێ ڕهوتهی
سیاسی دییوکراسی دهستهبهربکات.
لهدوا وێستگهی مهد و سهنای نهناوهندێتیدا ،پڕۆگرام سهر لهڕهخنهکردنی سیهسهتههمهی کهارگهێهڕی
ههرێیی کوردستا دهردههێنێ و بهعهینهکی نهناوهندێتیهوه دۆخهکه بهمجۆره ههڵدهسهنگێنێ:
"ئهو سیستیه کارگێڕییهی که ئێستا له ههرێیدا کاری پێدهکرێ تێکهڵهیهکه له دهسههاڵتهی
مهرکهزی و حزبۆکراتی ،لهو شوێنانهدا که پێویسته پارێزگاکا دهسهاڵتی خۆیا پهیهاده
بکه چهندین ڕێگریی مههرکههزیهی بهۆ ئههنهجهومههنهی پهارێهزگها و یههکهه کهارگهێهڕیههکها
دروستدهکرێ ،ئهنجومهنی وهزیرا و وهزارهتهکا چهنهدیهن کهۆسهپهی بهێهرۆکهراتهی بهۆ
پارێزگاکا و چهندین کهند و ڕۆتینیو بۆ هاواڵتیا دروست دهکه  .لهو شوێهنهانههشهدا
که پێویسته ههرێم پرۆژهی نیشتیانی خۆی لهسهر ئاستی ههمهوو هههرێهم پهیهادەبهکها و
بودجهی نیشتیانی له پهرلهماندا پهسهند بهکهرێ ،دهسههاڵتهی هههردو حهزبهی حهوکهیهڕا
سهرههڵدهدا و ڕێگریی سیاسی و کارگێڕی بۆ یهکتر دروستدهکه و بودجه بهگهوێهرهی
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پرۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گۆڕان چیمان پێدهڵێت؟
کانتۆنی حزبی دابه دهکه  ،له کاتێکدا قهڵهمڕهوی ههردو حزبهی دهسههاڵتهدار بههپهێهی
دابهشگونی یهکه کارگێڕیهکا نیه ،بهڵکو بهپێی ئهو سنورهیه که پارێزگای سهلهێهیهانهی و
بهشێك له پارێزگای ههولێری جیاکردۆتهوه لهه پهارێهزگهای دههۆك و بههشههکههی تهری
پارێزگای ههولێر ،بهبێ بوونی هیچ سههنههدێهك کهه شههرعهیههت بهگههخشهێهتهه ئههو دوو
حهههههههههههههههههههههههزبهههههههههههههههههههههههیهههههههههههههههههههههههه.
قههههههههههههههههههههههههڵههههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههههههڕهوه
چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێڕی و فراوانکردنی دهسهاڵتی پارێزگاکا  ،زهمانهتی ئههوه
دهکا که کۆتایی به مهرکهزیهت و بیرۆکراسیهتی بێگههرهههم بهێهت ،هههروهك زهمهانههتهی
ئهوه دهکا کۆتایی بهو دو قهڵهمڕهوه حزبیهی ههرێم بێت که دهسهاڵتی راستهقینهیها
نه بۆ پارێزگاکا  ،نه بۆ پهرلهما و نە بۆ ئهنجومهنی وهزیرانیو نههێشتۆتهوه"
ئهم دهربڕینانه جگهلهوهی واقعیهتهکانی "سیستیی کارگێڕی ئێهسهتهای هههرێهم" ئهاوهژوو دهکهاتههوه،
هاوکات ڕاستیهکا بهجۆرێك دهشێوێنی تا بتوانرێ لهگهڵ ئارهزووهکانهی بهزووتهنههوهی گهۆڕا و
چهمکی نهناوهندێتیدا بێتهوه .لهم پهیوهندهدا لهسهر چهند خاڵ ڕادهوهستین:
 /6بهپێچهوانهوه" .ئهو سیستیه کارگێڕییهی که ئێستا له هههرێهیهدا کهاری پهێهدهکهرێ" دهسههاڵتهێهکهی
"حزبۆکراتیه" ،بهاڵم لهواقعدا ئهم سیستیه نه مههرکههزیهه و نههتهێهکههڵههیههکهه لههم دوانهه .ئههمهه بههچ
مانایهك؟
بهمانای ئهوهی کهیهکهم :سیستیی کارگێڕی بهبێ بوونی دهوڵهت نهواقعیه و نهمهوزوعیهتی هههیهه،
چونکه ئهوه دهوڵهته دهسهاڵتهکا لهبااڵترین ئاستدا یهکجێ دهکاتهوه و بهپێێ ویسهتهه سهیهاسهی و
ئابووری و کۆمهاڵیهتیهکا و هاوکێشهی نێوا هێزه کۆمهاڵیهتیهکا دابه دهکا و قههوارهدهگهرێ
و بهقانو ڕێکی دهخات .بهاڵم سهیر لهوهدایه پرۆگرام باس لهبوونی دهوڵهتێك لهکوردسهتها نهاکها
و بگره دهسهاڵتی ههرێم به "حزبۆکراتی" و دهسهاڵتی ناوچهیی حزبهکا لهقهڵهم دهدات ،تههنهانههت
ئاماژه بۆ دابهشگوونی ههرێیی کوردستا بهپارێزگا و قهزا و نهاحهیههکهانههوه ،وهك دوو نهاوچههی
جیاوازی کارگێڕی که دوو حزب بااڵدهستن تیایاندا ،دهکات ،کهچی هههرئههم واقهعهیههتهه دهخهاتهه
خانهی مهرکهزیهتهوه ،ئهمه لههکهاتهێهکهدایهه کههدهوڵههتهێهك لههکهوردسهتها بهوونهی نهیهه تها حهوکهیهی
مهرکهزیهتی ئیداری بهسهردا بسهپهێندرێت.
دووهم :لهئاستی حکومهتیشدا دیسانهوه بهمهرکهزیههت نهاسهانهدنهی سهیهسهتهیهی کهارگهێهڕی هههرێهم،
بۆچوونێکی ناڕاست و دووره لهواقعهوه .چونکه دهسهاڵتی ناوچهیی حزبی وجهودی حهکهومههتهێهکهی
یهکجێ و سهراسهری کهلهسهر بنهمای سیستیێکی کارگێڕی مهرکهزی راوهستابێت لهنێو بهردووه.
خودی ئهوهی کهپڕۆگرام بهگلهیی کردنهوه لهدهسهاڵتی "حهزبهۆکهراتهی" دهڕوانهێ و پهێهیها دهڵهێهت:
"ههرحزبه بهپێی دهسهاڵتی ناوچهیی خۆی پارێزگاکا و یهکه ئیداریهکانی ژێردهستی خۆی بهڕێهوه
دهبا و دهسهاڵتیا پێدهدات" ،وهیا ئهوهی که "ئهنجومههنهی وهزیهرا پهرۆژهی نهیهشهتهیهانهی خهۆی
لهسهر ئاستی ههمو ههرێم پیادە ناکات" ،وهیاخود ئهوهی که "بودجه به گوێهرهی کهانهتهۆنهی حهزبهی
دابه دهکرێ"  ..ههموو ئهمانه بهڵگه بۆئهوهی کهحکومهتێکی یهکجێ لهئهارادانهیهه تها سهیهاسههتهی
مهرکهزی لهئاست یهکه کارگێڕیهکاندا بهڕێوهبهرێ .بهمجۆره ئهوهی واقعه دهسهاڵتی مهیهلهیهشهیهایهی
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خهسرهو سایه
ئهحزابه کهلهسهر پاشیاوهکانی سیستیی کارگێڕی بهعس قاچهکانی ڕاگرتووه و بهپهێهی دهسههاڵتهی
ناوچهییا  ،لهغیابی دهوڵههت و دهسهتهوردا ،یههکهه ئهیهداریههکها بههڕێهوهدهبهه  .بهێهگهومها لههوههها
حاڵهتێکیشدا ،باسی "مهرکهزیهت و المهرکهزیهت" لهسیستیی کارگێڕی ئێستای ههرێیهدا نههك هههر
بابهتی نیه و لهگهڵ واقعدا گرێ نهاخهوا ،بهگهره ڕێهگها ونهکههره و نهاتهوانهێ بهکهرێهتهه بهنههمهایههك بهۆ
بهدهستهێنانی کهمترین ئاڵوگۆڕ لهسیستیی ئیداریدا .تهنانهت ئهگهر سهرنو له ههموو ئهو پێکههاتهوه
ئیداریانه بدهین کهلهئهنجامی ههڵگژاردنهکانهوه ڕێکرراو وهیها بههپهێهی تههوافهقهی حهزبهی دانهراو ،
لهنیوونهی " ئهنجومهنی پارێزگا ،ئهنجومهنی شارهوانی ،بهڕێوهبهرایەتیه گشتیهکا  ،قاییهقهامهیههت و
بهڕێوهبهرانی ناحیهکا " ..کهچی ناتوانن ڕۆڵێکی ئهوتۆ بگێڕ لهدیهاریهکهردنهی بههکهردهوهی فهۆڕمهی
سیستیی کارگێڕی ئێستای ههرێیدا .هۆکاری ئهمه چیه جگهلهوهی کهدهسهاڵتی ئهحزابی نهاوچههیهی
شوێنی دهوڵهت و حوکیهتی سهراسهری گهرتهۆتههوه و هههرئههم حهزبهانهه هههمهوشهتهێهك بههپهێهی
دهسهاڵته ناوچهییهکانی خۆیا ڕهنگڕێژ دهکه  .کهسێك گهربیههوێهت بهاس لههگهۆڕیهنهی سهیهسهتهیهی
مهرکهزی بۆ المهرکهزیهت بکات ،وهیا بیهوێت نهناوهندێتی ئیداری جێگرات ،ئهوا دهبێت بهر لهههههر
شتێك کۆتایی بهدهسهاڵتی ناوچهیی حزبهکا بههێهنهی و لههجهێهگههیهدا دهوڵههتهێهك و حهکهومههتهێهکهی
یهکپارچه دامهزرێنێ.
 /7لهوانه زیاتر کهلهپێشهوه ئاماژهما بۆکرد پرۆگرام زێدهڕۆیهیههکهانهی بههوئهاسهتهه دهگهات کهه
"چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێڕی" زهمانهته بۆ " کۆتاییهێنا بهو دوو قهڵهمڕهوه حزبهیههی هههرێهم
که دهسهاڵتی ڕاستهقینهیا نه بۆ پارێزگاکا  ،نه بۆ پهرلهما و نە بهۆ ئههنهجهومههنهی وهزیهرانهیهو
نههێشتۆتهوه" ..بهڕاستی موبالهغهیهکی ئاوا جورئهتێکی زۆری ویستوه و پهێهدهچهێهت نهووسههرانهی
ئهم ڕسته و دهستهواژانه کو لهجهرگیاندا نهبێت ،ئهگینا لهکوێ و لهچ زهمەنێکدا بهووه و بهیهنهراوه
که "کۆتاییهێنا بهدهسهاڵتی میلیشیای ئهحزاب" لهڕێگای گۆڕینی سیستیهی کهارگهێهڕیههوه مههیسههر
بووبێت! ئایا دهسهاڵت ،دهوڵهت و حوکیهت ،ڕهنگرێژی باری کارگێڕی واڵتهه یها بههپهێهچههوانههوه؟
ئایا لهواقعدا چهمکی نهناوهندێتی لهدهرهوهی بوونی دهوڵههت دهتهوانهێ چهۆ کهۆتهایهی بههفهۆرمهی
دهسهاڵته حزبیه ناوچهییهکا بهێنێ؟ ..سهرهنجام ئهگهر وا فهرزکهین کهنهنهاوهنهدێهتهی کهارگهێهڕی "
زهمانهتی ئهوه دهکا که کۆتایی به مهرکهزیهت و بیرۆکهراسهیههتهی بهێهگههرهههم بهێهنهێهت" ،بههاڵم ئهایها
لهحاڵهتی نهبوونی دهوڵهت لهکوردستا و زاڵگوونی دهسهاڵتی حزبیدا ،نهناوهندێتی ئیداری ،نهابهێهتهه
مایهی دابهشگوونی زیاتری حزبیانهی کوردستا بهسهر ئهو ناوچانهدا کهههرحزبه نفوزی تهێهدایهه؟
ئایا حاڵهتێکی ئاوا لهبهریهك ترازاندنی کۆمهڵگای کوردسهتها نهیهه؟ ..بهزووتهنههوهی گهۆڕا بههپهێهی
بههرژهوهنهدیههکههانهی خهۆی دهتهوانهێ وهاڵمهی ئههم پهرسهیهارانههه نههداتهههوه و تههنههانههت لهههدهرهوهی
بهرپرسیارێتی بهرامگهر بهژیانی خهڵکی کوردستا  ،بهفهرامۆشییا بسپێرێ ،بههاڵم خهودی ئههوهی
که چهمکی نهناوهندێتی کراوه بهکلیلی چارهسهری ههموو کێشهکانی کوردستها  ،بههڕادهی ئههوهی
که بیرۆکراسی ،گهندهڵی ،شارچێتی ،تهنانهت دهسهاڵتی دوو ئیدارهیی حزبی ...ناهێڵێت ،نیشانههیههکهه
لهگیرۆده بوونی بزووتنهوهی گۆڕا و ڕهوتی ناسیوناڵ ڕیفۆرمیزم به وههم و خهیااڵتێك ،کهبهقههد
سهرهدهرزیهك ڕێگهی بهکردهوه دهرهاتنی لهبهردهمدا نیه .بهمجۆره ئهوه بزووتهنههوهی گهۆڕانهه
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کهبۆ پاساودانی "چهمکی نهناوهندێتی" ،جارێك پهنا بۆ "ترس له دیهکهتهاتهۆریههت" دهبها و جهارێهکهی
تریو پهنا بۆ وههیی چاکسازیکردنی دهسهاڵتی میلیشیایی دهبات.
لهکۆتایی ئهم تهوهرهیهدا ئاماژهدا بهخاڵێك بهپێویست دهزانین ئهویو ئهوهیه که:
پرۆگرام وهك بهرئهنجامێك لهم تهوهره و لههبهاسهی "نههنهاوهنهدێهتهی کهارگهێهڕی"دا چههنهد خهاڵهێهکهی
ڕیزکردووه کهڕووی له "دابهشکردنی ئهرك و دهسهاڵتهکانه لهنهێهوا یههکهه کهارگهێهڕیههکهانهدا" ..ئههم
خااڵنه بهوپێیهی کهمانهوهی دهسهاڵتی ئێستا و حکومهتی حزبی بهفهرز وهرگرتووه و لههدهرهوهی
بوونی دهوڵهت خراونهتهڕوو ،جگهلهوهی ههنگاوگهلێکی تهکنیکی و دڵهرهوازانههی دوور لههواقهعهیها
ههیه ،لهههمانکاتدا و لهباشترین حاڵهتی جێگهجێ بوونیاندا ،ناتوانێ کهمترین گۆڕانکهاری لههژیها و
بژێوی خهڵکدا بهدواوه بێت .سهرهنجام دهبێت ئهوه بڵێین :لهههر واڵتێکدا سهیهسهتهیهی کهارگهێهڕی
ههرچیهك بێت ،ناوهندێتی بێت یا نهناوهندێتی ..ئهو فاکتۆره کامهیه کهئهتوانێ پێوهری پێشکهوتنی
کۆمهاڵیهتی و بهرژهوهندی خهڵك لهو سیستیهدا زامن بکات؟ ئهمه ئهو پرسیارهیه کهه ڕاسهتهگهۆیهی
و هههههههرحهههههزبهههههێهههههکهههههی سهههههیهههههاسهههههی لههههههمههههههحههههههك دهدات:
بهههههزووتهههههنههههههوهی گهههههۆڕا
زامن کردنی جێگاو ڕێگای خهڵك (هاواڵتهیها ) لههبههڕێهوهبهردنهی واڵتهدا ،یهانهی فهاکهتهۆری خههڵهك چ
لهبڕیاردا و دهرکردنی ڕێسا و یاساکاندا و چ له جێگهجێ کردنی ئهو یاسها و ڕێسهایهانههدا ..ئههمهه
ئهو فاکتۆرهیه که ناسنامهبهخشی ههر سیستیێکی سیاسی –دهوڵهت و حهکهومههت -و کهارگهێهڕیهه.
ههرالیهنێك بهقهد ئههوهی لههبههرنهامههی خهۆیهدا پشهتهی بههم فهاکهتهۆره بههسهتهووه بههو قههدهره
لهبهرژهوهندی خهڵك و هاواڵتیاندا تێدهکۆشێت .بهپێچەوانهشهوه دوورکههوتهنههوهی هههر الیههنهێهك
لهههفههاکههتههۆری ڕۆڵههی خهههڵههك لهههدهسهههاڵت و بهههڕێههوهبههردنههدا ،بهههههههمهها ڕاده لهههدژی خهههڵههك و
بهرژهوهندیهکانی ئهوا ڕاوهستاوه .بزووتنهوهی گۆڕا کهعهشقی نهنهاوهنهدێهتهی بهووه و تههواوی
گۆڕانکاری و چاکسازیهك که "سیستیی کهارگهێهڕی هههرێهم" و "گههشههی مهرۆیهی" بههم چههمهکههوه
بهستۆتهوه و لهوالشهوه بههیچ جۆرێهك ئهامهاژه بهۆ ڕۆڵهی خههڵهك نهاکهات و لههتههواوی بهڕگهه و
بهندهکانی پرۆگرامههکههیهدا جهێهگهایههکهی بهۆ ڕۆڵهی ڕاسهتههوخهۆی خههڵهك لههبههڕێهوهبهردنهی واڵتهدا،
نهکردۆتهوه ،بهپێویست ههموو ههوڵهکانی بۆ جوانکردنی دهسهاڵتی ئێستا و مهانههوهیههتهی بههسههر
سهری خهڵکهوه ،بهاڵم دیاره بۆ ئهم کارهی پهنای بهۆ "تهرس لههدیهکهتهاتهۆر و وهههیههکهانهی پشهتهی
نهناوهندێتی کارگێڕی" بردووه.

شارەوانیەکان ،خزمهتگوزاریهکان و ڕیفۆرمهکانی بزووتنهوهی گۆڕان:

لهتهوهرهیهکی تردا بهناوی "کاراکردنی ڕۆڵی شارەوانیەکا " پرۆگرام چهمکی نهناوهندێتی کارگێهڕی
دهباته ئاستێکی ترهوه کهئهویو شارهوانیهکا و مهسهلههی خهزمههتهگهوزاریههکهانهه ،بههاڵم پهێهکههوه
بهستنهوهی ئهم دوانه ،واته "تایگهتکردنی شارهوانیهکها بهۆ پهرسهی خهزمههتهگهوزاریههکها " ،بهه چ
ئهندازهیهك "سیستیی کارگێڕی نهناوهندێتی" دهخاته گرهوی دهستهبهرکردنی خزمهتگوزاریههکها و
ئهو چاکسازیانهی لهم ڕووهوه کهحزبی گهۆڕا بههدواوهیههتهی ،ئههو خهاڵهه سههرهکهیههیهه کههلهێهرهدا
لهسهری ڕادهوهستین .لهم پێوهندهشدا سهرهتا پرۆگرام دهنووسێت:
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خهسرهو سایه
"وهك چۆ کاراکردنی ڕۆڵی ئهنجومهنی پارێزگاکا دیهوه کهارگهێهڕیههکههی دیهیهوکهراسهی
دهستهبهر دهکا ،کاراکردنی ڕۆڵی ئهنجومهنی شارهوانیهکانهیهو دیهوه خهزمههتهگهوزاری و
شارستانی و کولتوریەکهی سییای شار و کۆمهڵگای مەدەنی مسۆگهر دهکا".
ئهم پێناسهیه کهبۆ ڕۆڵی شارهوانیهکا لهسیستیی نهناوهندێتی کارگێڕیدا کهراوه وهك ئههوهی کهه
"دیوه خزمهتگوزاری و شارستانی و کلتوریەکهی سییای شار و کۆمهڵگای مەدەنی مسۆگهر دهکها"،
دوو مهسهلهی سهرهکی بهرجهستهدهکاتهوه :یهکهمیا جیاکردنهوهی دهسههاڵتههکهانهی بهڕیهاردا و
جێگهجێکردنه لهنێوا پارێزگا و شارهوانیههکهانهدا .بههپهێهی ئههم ئهاڕاسهتههیهه پهارێهزگهاکها "دیهوی
کارگێڕی واته بڕیاردا و چاودێری و پانسازی لهئهستۆیانهه و شهارهوانهیههکهانهیهو وهك الیههنهی
جێگهجێکار قهواره و ئاستی خزمهتگوزاریهکانیا لهئهستۆیه .لهحهاڵههتهێهکهی ئهاواشهدا نههنهاوهنهدێهتهی
دهگۆڕێ بۆ یهکهیهکی ستوونی کهبهسهر شارهوانیهکانهوه بااڵدهسته! واته بهپێی ئههو پهێهنهاسههیههی
پرۆگرام بۆ ڕۆڵی پارێزگا و شهارهوانهیههکها کهردویههتهی ،هههردووکهیهانهی لههدهرهوهی پههیهوهنهدی
ئاسۆییدا له ئاست بڕیاردا و جێگهجێکردندا داناوهتهوه ،ئهمه ئهیهتهر جهۆرێهك لهه مههرکههزیههتهی
پارێزگاکا لهبهرامگهر شارهوانیهکاندا جێدهخا و وهك "مونهفزی" بڕیار و پانی پارێزگاکا شهوێهن
دهگر  .لهالیهکی تریشهوه خودی جیاکردنهوهی دهسهاڵتی بڕیهاردانها لههدهسههاڵتهی جهێهگههجهێهکهار
بهپێویست شارهوانیهکا وهك پاشۆیهك بۆ پارێزگا دههێڵێتهوه چونکه لهپهیوهندێکهی سهتهوونهیهدایهه
لهگهڵی و ههردووکیا چ لهڕووی بڕیارهوه و چ له ڕووی جهێهگههجهێ کهردنههوه وهك یههك نهیهن و
لهپهیوهندێکی ئاسۆییدا قهراریا نهگرتووه ،ئهمه وێڕای ئهوهی که ئهنجومهنی شارهوانیههکها وهك
نوێنهرانی خهڵك لهههر جوگرافیایهکدا ،بێدهسهاڵت دهکا لهئاست پارێزگاکاندا ،لهههمانکهاتهدا تهوانهای
بڕیاردانی تهواویا بۆدهستگرد بۆ خزمهتگوزاریهکا دهسێنێ و سهرهنجام قهوارهی ئهو ئهرکهی
کهبۆ ڕاپهراندنی خزمەتگوزاریهکا بهرتهسك دهکاتهوه .بهم پێیه ئهو خۆشرههیهاڵهی و وهههیههی
که بزووتنهوهی گۆڕا بۆ ڕۆڵی شارهوانیهکا لهئاست خزمهتگوزاریهکاندا دهیهگههخشهێهتههوه ،وهك
پێچێك بهسهردا دێت و دهڕوا .چونکه لهحاڵهتی لهسهرکار بوونی حکومهتی ئههحهزاب و دهسههاڵتهی
ناوچهییاندا ،شارهوانیهکا و ڕۆڵی تههنهفهیهزیهیها لههئهاسهت خهزمههتهگهوزاریههکهانهدا ،هههرچهی زیهاتهر
سنووردار و پاشکۆی حزبهکا شوێندهگر  .خاڵی دووهمیو ئهوهی کهدهڵێت "شارهوانیهکا دیهوه
خزمهتگوزاری و شارستانی و کلتوریەکهی سهیهیهای شهارو کهۆمههڵهگهای مەدەنهی مسهۆگههر دهکها"
قسهیهکی یهکجار ناڕاست و بێگنهمایه ،چونکه شارهوانیهکها خهۆیها وهك یههکههیههکهی کهارگهێهڕی
لهدهرهوهی ناسنامهی دهسهاڵت و سیاسهت و بههرنهامهه و بههرژهوهنهدی ئههو دهسهتهه و تهاقهم و
جواڵنهوهیهدا نین ،که زاڵن بهسهرکۆمهڵگادا و حوکیڕانییا بهدهسته .لهکۆمهڵگایهکدا که گهروپهێهکهی
مافیای چهکدار دهسهاڵتدار بێت و خۆی بههبههرپهرسهیهار نههزانهێهت لههئهاسهتهی ژیها و گهوزهرا و
ئازادیهکانی ههاواڵتهیهانهی بهنهدهسهتهیهدا ،شهارهوانهیههکها خهۆیها لههخهۆیهانهدا دهتهوانهن چ "دیهوێهکهی
خزمهتگوزاری و شارستانێتی" نوێنهرایهتی بکه ! لهکۆمهڵگایهکدا کلتوری باو کلتوری بزووتهنههوهی
کوردایهتی و ڕابهرا و حزبه قهومیهکانی بێت ،شارهوانیهکا چۆ ئهتوانن لهسهرو شههپهۆلههکهانهی
کۆنهپهرستی و پیاوساالری و سهرکوتگهریهکهانهی گهروپهی دهسههاڵتهدارهوه ،سهیهیهایههکهی مههدهنهی
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لهخۆیا نیشا بده !
پرۆگرام ،لهدرێژهی باسهکهیدا لهپهیوهند بهڕۆڵی شارهوانیهکانهوه بۆئهوهی بهۆچهوونهه نهاڕاسهت و
پێچهوانهکهی خۆی ڕهواد پێگدات ،دهمانگێڕێتهوه بۆ سهردهمی حوکیی بهعس و دهڵێت:
"بهدرێژایی حوکیی بهعس ،لهپاڵ وێرانکرد و داگرتنی گوند و ناوچه کهناریهکهانهدا ،شهار
و شارۆچکهکانیو ڕووبهڕووی ههڵیهتی وێرانکاری ،شێواندنهی سهیهیهای شهارسهتهانهی و
تێکدانی باری دییوگرافی بوونهتهوه ...سهرهنجام لهنێوا تێکدانی گوند و تێهکهدانهی شهاردا
کلتورێکی کرچ و نهریتێکی تێکهڵ و شێوێندراو دروسهتهگهوه کهه نهه کهلهتهوری شهار بهووه
نهکلتوری الدێ".
دواتریو ئاماژه بۆ شارهوانیهکا لهسهردهمی دوای ڕاپهرین دهکا و دهڵێت:
" پا ڕاپەڕینیهو ،نهابهوتهكهردنهی دەزگهاكهانهی دەوڵەتهی یهاسها و دامەزراوە فەرمهیەکها ،
تۆخکردنەوەی دەسەاڵتی مەحەلی حزب لە شار و شارۆچکەکاندا ،پەنابرد بهۆ مەکهتەبهی
کۆمەاڵیەتی حزب و دادگای خێڵەكی و حزبی ،شەڕی نهاوخهۆ و سهەرلەنهوێ بەمهیهلهیهشهیها
كردنەوەی كۆمەڵگەی كوردی ،داگیركرد و بەپهاشهكهۆكهردنهی ڕێهكهرهراوە مەدەنهیهیەكها
لەالیە حزبەوە ،...كۆمەڵێك دیاردەی مەترسیدار بوو كە كۆمەڵگەی کوردی بهگشهتهی و
کۆمهڵگهی شارییا بهتایگهتی بهه شهێهوێهنهدراوی ههێهشهتەوە ".شهارهوانهیههکهانهی هههرێهیهی
کوردستا  ،وهك شارهوانی ههموو ئهو واڵته دواکهوتووانهی که سیرناخهن بهه نههریهتهی
مهرکهزی ،پهراوێزخراو و کراو به پاشکۆی دیوانی وهزارهتی شارهوانی و دهسههاڵتهی
مهحهلی حزبه دهسهاڵتدارهکا  .ئهرك و دهسهاڵتی شهارهوانهیههکها کهورتهکهراوهتههوه بهۆ
ههندێ کاری بێرۆکراتی ،وهك پێدانی مۆڵهتی خانووبهره ،پاککردنهوهی خۆڵ و خهاشهاکهی
سهر شهقام و کۆاڵنهکا  ،لهپاڵ ههندێ وردهکاری ڕۆتینی تردا که ناچێته ئاستی شهکهۆی
شارهوانی له واڵته پێشکهوتوهکاندا".
ههردوك ئهم پهرهگرافهی سهرهوه لهمهڕ شارهوانیهکانی ههرێیی کوردستا کهۆمههڵهه ڕاسهتهیههکهی
زۆر دهخهنه بهرچاو ،که لهواقعدا سهلیێنهری ئهوهیه که ناسیونالیزمی کورد و حزبه چهکدارهکانهی،
جواڵنهوە و حزبگهلێك نهبوو و نهیهن ،لههڕاسهتهای دهوڵههتهداری و دامههزرانهدنهی کهۆمههڵهگهایههکهی
شارستانی و سیستیێکی مهدهنی و سهرهنجام بردنی کۆمهڵگای کهوردسهتها بههرهو پهێهشهڕهویههك
کهنوێنهرهوهی النیکهمی ماف و ئهازادیههکهانهی ههاواڵتهیهانهی کهوردسهتهانهی تهیها دهسهتههبههرکهرابهێهت.
ڕاستیهکانی نێو ئهم پهرهگرافانهی سهرهوه پێیا دهڵێت که تهجروبهی  71ساڵهی دهسههاڵتهدارێهتهی
بۆرژوازی کورد و حزبه قهومیهکانی ،بەڕادهیهك دژی ئاوات و ئارهزووهکانی خهڵکی کهوردسهتهانهه،
بهڕادهیهك قاچهکانی لهگهندهڵی و کۆنهپهرستی و جیاوازی چینایهتی و دهیها دیهاردهی قهێهزهونهدا
چهقیوه ،کهنهك ههرگیز شایسته بهخهڵکی کوردستا نین تا لهژێر سایهیدا ژیا بکه بهڵکو دهبهێ،
ڕیشهکێو بکرێ و وهك بهاڵیهکی سهر سهری خهڵك البگرێت .بهاڵم بهم ڕاسهتهیهه دانهپهێهدانهراوهوه،
بابزانین بزووتنهوهی گۆڕا چۆ ههڵوێست دهگرێ:
" بزووتنهوهی گۆڕا بڕوای وایه ،که پێویسته ڕۆڵی شارهوانیهکانی کوردسهتها بههجهۆرێهك
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

٩٣

خهسرهو سایه
کارا بکرێ هیچ دهسهاڵتێکی سیاسی و حزبی و کارگێڕی له سنهووری شهارهوانهیهدا نەچهێهتە
سهرو دهسهاڵتی شارهوانیهوه ،چونکه کاراکردنی ڕۆڵی شارهوانیهکا مههرجهی تههواوکهاری
دابهشکردنی دهسهاڵت و بهدامهزراویکردنی پارێزگاکانی ههرێیی کوردستانه".
بهڵێ بهڕاستی بڕوایهکی جوانه! زۆر بهسادهیی "کهاراکهردنههوهی ڕۆڵهی شهارهوانهیههکها " لههڕێهگهای
ئهوهوه که "هیچ دهسهاڵتێکی سیاسی و حزبی و کارگێڕی لهسنووری شارهوانهیهدا نههچهێهتهه سههرو
دهسهاڵتی شارهوانیهوه"!! ئاخر چۆ ئهم کاره مهیسهر دهبێ؟ چۆ دهکرێ لهدۆخێکدا کهدهسهاڵتهی
ئهحزاب بڕیاردهره لهههر ناوچهیهکدا؟  ..وهاڵم ههما تهاس و هههمها حههمهامهه" ..جهیهاکهردنههوهی
دهسهاڵتی حزب لهحکومهت" ..دیسانهوه چۆ ؟ ئایا بهبێ کۆتایی بهدهسهاڵتی داسههپهاوی حهزبهی و
نفوزی ناوچهیی حزبه چهکدارهکا  ،دهتوانرێ نهك هههر شهارهوانهیههکها بهگهره کهام دامههزراوه و
پێکهاتهی سیاسی ،ئابووری ،کارگێڕی ،تهنانهت ئهگهر فهرههنگی و سهرگههرمهی بهێهت لههنهیهوونههی
"لیژنهی ئۆلۆمپیاد" ،لهدهستی حزبەکا دهربهێنرێ؟ ئایا لهدۆخێکی ئاوادا که فهرههنگ و ئهخاقیهات
و سیاسهت و دهسهاڵتی حزبهکانی بهزووتهنههوهی کهوردایههتهی خهۆی سههپهانهدووه بههسههر ژیهانهی
ڕۆژانهی کۆمهڵگاوه و ههموو موقهدهراتی خهڵکی بهپێهی بههرژهوهنهدیههکهانهی خهۆی لههقهاڵه دابهێ،
دهتوانرێ شارهوانیهك بهێندرێته کایهوه که " سییای شهارسهتهانهیەت و مههدهنهیههت" و ڕاپههڕێهنههری
خزمهتگوزاری بێت بهقازانجی خهڵهك؟ ئهایها ئههوه خهۆشهرههیهاڵهی نهیهه کههبهکهرێهت شهارهوانهیههکها
بهمانهوهی ئهم دهسهاڵته لهدهخاڵهتی حزبی بپارێزرێت؟ وهاڵمی ئهم پهرسهیهارانهه بهۆ بهزووتهنههوهی
گۆڕا یهکجار سادهیه ،چونکه بهخۆالدانێکی ئۆپۆرتۆنیستانه ،لهژێر نهاوی ئههوهدا کهه " حهکهومههتهی
ههرێم دهستکهوتی گهلی کوردستانه" ،ڕایهگههیهانهدووه کههحهزبهی نهاوبهراو بههشهوێهن کهۆتهایهیهههێهنها
بهدهسهاڵتی ئێستاوه نیه ،بهڵکو لهخهمی ڕیفۆرمهکردنیدایه!!
بهاڵم پرۆگرام کاتێك بهگلهییهوه له شارهوانیهکانی ههرێم دهڕوانێ ئاماژه بهوهدهکات که" :ئههرك و
دهسههاڵتهی شهارهوانهیههکها کهورتهکهراوهتههوه بهۆ ههههنهدێ کهاری بهێهرۆکهراتهی "..،لههبههرامهگههر ئهههم
بۆچوونهشیدا  71خاڵی ڕیز کردووه تا "شکهۆی شهارهوانهیههکهانهی هههرێهم" بهگههیههنهێهتهه ههاوشهانهی
"شارهوانی واڵته پێشکهوتوهکا "! وه ههرئهمهشهی بههچهاکسهازیهکهرد لههخهزمههتهگهوزاریههکهانهدا بهه
خوێنهر ناساندووه ،بهاڵم بهسهرنجدانێهکهی خهێهرا لههسههراپهای خهاڵههکها  ،ئههوه دهردهکههوێهت کهه
"چاکسازیهکا لهم بوارهشدا" نهیتوانیوه بهگشتی لهههنگاوگهلێکی ڕووکهشی و تهکنیهکهی دهرچهێهت.
بهواتهایههکهی تهر ئههو خهااڵنههی کههلههم تههوهرهدا وهك "خهزمههتهگهوزاری" ڕیهزکهراو جهگههلههوهی
لهجهوههردا دووبارهکردنهوهی ههما بابهتهکانی "مهۆڵههتهی خهانهووبههره ،پهاکهکهردنههوهی خهۆڵ و
خاشاکی سهر شههقهام و کهۆاڵنههکها  ،لههپهاڵ هههنهدێ وردەکهاری ڕۆتهیهنهی تهر" ،لههخهۆ دهگهرێهت،
لهههمانکاتدا گهلێك خزمهتگوزاری کۆمهاڵیهتی ،ئابووری ،فهرههنگی ،پههیهوهنهدگهرتهن ،سههرگههرمهی..
کهله واڵته پێشکهوتوهکاندا بهخۆڕایی لههسههر ئههرکهی دهوڵههت و شهارهوانهیههکها دابهیهن کهراو ،
خۆپارێزی کردووه و بهالیدا نهچووه ..ئێیه لێرهدا لهبهر درێژنهبوونهوهی باسهکەما نههمهانهویسهت
خاڵه تهکنیکی و تکراریهکا برەینهبهر سهرنجهوه .خوێنهر بهگهڕانههوهی بهۆ بههرنهامههی سهیهاسهی
بزووتنهوهی گۆڕا دهتوانێ ڕاستی ئهم بۆچوونانهی ئێیه سهرنجگدات.
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پرۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گۆڕان چیمان پێدهڵێت؟
پالنسازی و تهقدیسکردنی "تایبهتمهندی ناوچهیی" لهپێناوی چیدایه!

پڕۆگرام لهدوایین تهوهرهدا بهناوی "پانسازی بەگوێرەی تایگەتیەندیی پارێزگها و شهارهوانهیههکها "،
مهسهلهی پانسازی و چۆنیهتی دابهشکردنی داهات و بودجه بهسهر پارێزگا و شار و شهارۆچهکهه
و گوندهکانی ههرێیهی کهوردسهتهانهدا دێهنهێهتههکهایههوه ،بههاڵم لهێهرهدا پهرسهیهاری سههرهکهی ئههوهیهه
بزووتنهوهی گۆڕا ئهم پا و دابهشکردنه لهسهر بنهمای چ پرهنسیپێك و بهپێی چ زهرورهتهێهکهی
کۆمهاڵیهتی و ئینسانی مهامههڵهه لههگههڵ ئههم بهابههتههدا دهکهات ،لههکهاتهێهکهدا بهاسههکهه دابهیهنهکهردنهی
خزمهتگوزاری و پهرهپێدانی کۆمهڵگای شارستانی و مهدهنیه؟ ..لهمگارهوه پڕۆگرام دهڵێت:
" پارێزگا و شار و شارۆچکه و گوندهکانی ههرێیی کوردستا  ،بهههما ئهو ئهندازهیهی خاڵهی
هاوبهشیا ههیه و له چوارچێوهی ههرێیدا ههموویا کۆدهبنهوه ،خاڵی جیاوازیشیا ههیهه و
تایگهتیهندی و بهرژهوهندی تایگهتهی خهۆیها هههیهه ...بهۆیهه پهێهویسهتهه ڕێهز لههو جهیهاوازی و
تایگهتیهندیانه بگیردرێ ،بهناوی بهرژهوهندی نیشتیانیهوه پاکتاو نهکرێن و غهدر له هیچ شهار
و شارۆچکه و ناوچهیهك نهکرێ".
ئێستا ئیتر ڕۆشنه کهبنهمای سهرهکی و پرهنسیپێك کهبزووتنهوهی گۆڕا بهدهستیهوه گرتووه بهۆ
دانانی پانسازی لهسهر ئاستی پارێزگا ،قهزا و ناحیه ،گوندهکانی ههرێم ،ئیهنهسها و بههرژهوهنهدی
هاواڵتیا و دابینکردنی پێداویستیهکانی ژیا و ئارامی و بهژێهویههکهی شهایسهتهه و سهتهانهدارد نهیهه.
تهنانهت بهپێچهوانهی دهوڵهتانی دنیاوه ،که مهسهلهی پانسازی بهپێی ئهولهویهاتهی هههردهورهیههك
لهدۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمهاڵیهتی وهك مهبدهئێك لهبهرچاو دهگیرێ ،بزووتنههوهی گهۆڕا
ئهم میتۆدهشی بهدهستهوه نهگرتووه ،بۆنیوونه کۆمهڵگایهك که ڕووبهڕووی جهنهگهه ،وهیها لههگههڵ
قهیرانی ئابووری و سیاسی بهرهوڕووه ،ئهولهویاتهی پهانسهازی لههسههرهوه بهۆ خهوارهوه لههگههڵ
کۆمهڵگایهکدا جیاوازی ههیه کهلهقۆناغی ئارامی سیاسهی و پههرهسههنهدنهی ئهابهووریهدایهه .تههنهانههت
کۆمهڵگایهك که تازه کهوتۆته ژێرباری کارهساتی سروشتی و کهمی داهات و دهرامهتهوه دووبهاره
دانانی پا تێیدا جیاوازه لهکۆمهڵگایهك کهلهگهڵ حهاڵههتهێهکهی ئهاوا بههرهوڕوو نههبهۆتههوه .گهریهیها
بزووتنهوهی گۆڕا ئهم ئهولهویاتانهی بهفهرز وهرگرتووه بهاڵم هێشتا لهو پرسیاره قوتاری نابهێهت
کهدهڵێت چ بنهمایهك بۆ دانانی پا بهئهسڵ وهرگیراوه؟ پرۆگرام لهوهاڵمدا دهڵێت "تایگهتهیههنهدی و
بهرژهوهندی ناوچهیی"!! و "پێویستیشه ڕێز لهو جیهاوازی و تهایهگههتهیههنهدیهانهه بهگهیهردرێ ،بههنهاوی
بهرژهوهندی نیشهتهیهانهیههوه پهاکهتهاو نههکهرێهن"!! بههاڵم نهاوهرۆکهی ئههم بهنههمهایهه ڕووی لههچهیهه و
سهرچاوهدهباتهوه بۆ کوێ؟
لهڕاستیدا ئهم دهربڕین و پێوانهیهی حهزبهی گهۆڕا دواکههوتهووتهریهن جهۆری بهنههمها و دهربهڕیهنهه
لهڕاستای پانسازی و مامهڵهکرد بهداهات و بودجهی واڵتهوه ،که بهئاشکرا و هوشیهارانهه ڕووی
لە ههڵوهشاندنهوهی چهمکی هاواڵتی بوونی یهکسا و ژیانهی ههاوبههشهێهتهی ئهیهنهسهانههکهانهه ،ئههمهه
تهقدیسکردنی ئهو تایگهتیهندیانهیه که له ئاکامی گهشهی ناهاوسهنگی ههرکۆمههڵهگهایههکهدا و لههژێهر
کاریگهریی کارکردی جواڵنهوه سیهاسهیههکها و ڕهوتهی کهوێهرانههی ئهابهووریهدا وهك بهۆمهاوهیههك
ماونهتهوه .پهرستن و تهقهدیسهکهردنهی ئههم تهایهگههتهیههنهدیهانهه جهگههلههوهی پههرهدانهه بهه گهیهانهی
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ناوچهگهرێتی پهیوهستکردنی هاواڵتیا پێیانهوه ،بههیههکهجهاری بههزیهانهی ئههسهاڵههتهی ئهیهنهسهانهی و
ئینتگراسیۆ و ژیانی هاوبهشێتی و دوورکهتنهوه لهو خسوسیاتانهی کهدهست وپێگیهر لههبههردهم
هێنانهکایهوهی شکۆفایی چونیهکی و ههڵدانی کۆمهڵهگهایههکهی پهێهشهڕهو کههعههکسهکههرهوهی ژیهانهی
هاوبهشێتی و چونیهکیه.
ههرلهمگارهوه پرۆگرام تهقدیسکردنی تایگهتیهندیهکا لهپههیهوهنهد بهه دانهانهی پهانسهازیههوه دهبهاتهه
شوێنێکی تر و دهڵیت:
"ههر یهك له پارێزگای ههولێر ،سلێیانی ،دهۆك ،کهرکوك و ناوچه دابهڕاوهکها  ،هەروەهها
ئیدارە تایگەتەکا و ئەو قەزایانەی کە لە پاندایە بکرێنە پارێزگا ..تایگهتیهندی کۆمهاڵیههتهی،
سیاسی ،ئابووری ،بازرگانی و فهرههنگی خۆیا ههیه ،که دهبێ لهپاڵ بنیهاتهنهانهی قههوارهی
نیشتیانی ههرێیدا ڕێز لهو تایگهتیهندیانه بگیردرێ و نهبنه قوربانی دروشیی نیشتیهانهی
قهبه و بێ ناوەرۆك".
بێگوما لهنێوا پارێزگاکانی ههولێر و سهلهێهیهانهیهدا ،لههنهێهوا دههۆك و کههرکهوکهدا ،جهیهاوازی و
تایگهتیهندی ههیه ،تهنانهت ههریهك لهقهزا و ناحیهکا خاسیهتی ئابووری و سیاسی و فهرهههنهگهی
خۆیانیا ههیه ،بهاڵم ئهمانه ئهبەدی و سروشتی نین ،ئهمانه بهشێك نین لهخاسیهت و تایگهتیهندیهه
ئهزهلییهکانی هاواڵتیا و دانیشتوانی ئهم ناوچانه ،بهڵکو ئهمانه بهرههمی ڕهوتی مێژووی سهیهاسهی
و کۆمهاڵیهتی کوردستا و ناهاوسهنگی پهرهسهنهدنههکههیههتهی و بههشهی هههرهزۆریها لههئهاکهامهی
کارکرد و ڕۆڵی ئهحزاب و هێزه سیهاسهیهه نهاوخهۆیهی و دهرهکهیههکهانهدا دروسهت بهوو تههنهانههت
سنووری جوگرافیشیا کهئهم لهوی تر جیا دهکهاتههوه بههرهههمهی کهردهی سهیهاسهی و قهانهونهی و
ههڵسوڕانی خهڵکهکه خۆیهتی و بهردهوامیو لهگۆڕاندایه .ئهم تایهگههتهیههنهدیهانهه نههك لههمههسههلههی
دانانی پانسازیدا نابێ بکرێته بنهما و تهقدیس بکرێن بهڵکو ڕێك بهپێچهوانهوه دهبهێ دانهانهی پها
بهجۆرێك بێت بهدهر له توندوتیژی کار بکات بۆ ههڵگرتنی ئهم کهندوکۆسپانه ،تا هاواڵتیا شهاڕێهی
شارستانی و نزیكگوونهوه له ستاندارده جیهانیهکا بگهرێهتههبههر .بههتهایهگههتهی ڕهوتهی دانهیهشهتهوانهی
کوردستا بهههموو ئهو تایگهتیهندیانهوه کهبزووتنهوهی گۆڕا تهقدیسی دهکا و دهیکاتهه بهنههمهای
دانانی پا و بهناوی دادی کۆمهالیهتیهوه دهرخواردی خهڵکی دهدات ،زیاتر ڕووی لهبهدهستهێنانی
ژیههانهههێهههکهههی چهههونهههیههههکههیهههه کهههه لهههگههههڵ سههههردهم و پهههێهههشههکههههوتهههنهههی جههیهههههههانهههیههدا بهههێهههتههههوه.
تائهوجێگهیهی دانانی پانسازی به خزمهتگوزاریهکا دهگهڕێتهوه ،پرسیار ئهوهیه که ئایا بهڕیهاردا
لهسهر دابینکردنی خزمهتگوزاریه فهرههنگی و تهرفیهیهکا بهه لههبههر چهاوگهرتهنهی تهایهگههتهیههنهدیهه
ناوچهییهکا بهچ بارێکدا دهشکێتهوه کاتێك ناوچهیهك ئارهزووی گوێگرتنن له حهیرا و مهقهام ،و
ئهویتریا لهگۆرانی بیانی بێت؟ ئایا چۆ پانسازی دادهنرێ کاتێك نهاوچههیههك لههژێهرکهاریهگههری
ئیسامدا دروستکردنی مزگهوتی پێرۆشه و یهکێکیتر مهلهوانگه و کهنیسه؟ ئایا سپاردنی پانسازی
لێرە بەدواوە هەموو هێلەکانی تەئکید لەالیەن ئێمەوە زیاد کراون ولەدەقی پرۆگرامدا نین
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و داههات و بهودجهه بههم تهایهگههتهیههنهدیهانهه بههمهانهای هههڵهوهشهانهدنههوهی ژیهانهێهکهی سهتهانهدارد و
ستانداردکردنی فهرههنگ و ئابووری و خزمهتگوزاریهکا نیه لهالیه دهسهاڵته سهراسهریهکانههوه
و سهرهنجام ههڵوهشانهوهی هاواڵتی بوونی یهکسا و چونیهك نیه؟ ئایا ئهمه گیانی ناوچهگهرێتی
و دابوشگوونه نهریتی و دهمارگیریهکا برهو پێنادا و بههم پهێهیهه ههاواڵتهیها نهاخهاتهه بههرامهگههر
یهکهوه؟
بهاڵم بهجیا لهوهی وهاڵمی حزبی گۆڕا بهم پرسیارانه چهیهه ،سههرهنهجهام پهرۆگهرام بههڕاوهسهتها
لهسهر تایگهتیهندیهکا  ،دانیشتوا هاندهدات بۆئهوهی لهبودجهی ههرێم داوای بهرکهوتهی خهۆیها
و ناوچهکانیا بکه  ،تهنانهت بهپێی ئهو تایگهتهیهانهدیههی کهههههر گههڕهك و نهاوچههیەك هههیههتهی،
ههقیهتی شوێنی بهرژهوهندی خۆیا بکهو !! ..لهمگارهشهوه پرۆگرام دهڵێت:
"دانیشتوانی ههموو پارێزگا و شار و قهزا و ناحیه و گهونهدهکهانهی هههرێهم ،بهۆیها هههیهه
داوای بهرکهوتی خۆیا و ناوچهکانیا بکه له بودجهی ههرێم و پرۆژه نیهشهتهیهانهیههکها ،
پێویسته له دانانی دهروازه و سێکتهرهکانی بودجههی نهیهشهتهیهانهیهدا پهرۆژه و پهێهشهنهیهازی
پارێزگاکا بههێند وهربگیردرێ ،مافی بهرگریکهرد لهه بههرکههوتهی مههحههلهی بهۆ هههمهوو
پارێزگا و شارهوانی و ناوچهیهك پارێزراو بێت ...پهێهویسهتهه کهار بههو نههریهتهه بهکهرێ کهه
ههموو هاواڵتیهك بۆی ههیه بهرگری له بهرژهوهندی خۆی و خێزا و نهاوچهه و شهار و
گهڕهکهکهی بکا ،چونکه ئهو بهژهوهندیه تایگهتانه ناکۆك نین لهگهڵ بههرژهوهنهدی گشهتهیهدا،
بهڵکو تهواوکهری بهرژهوهندی نیشتیانین و پهرۆڤهه بهۆ بههرگهریهکهرد لهه بههرژهوهنهدیهه
بااڵکا ".
ئهوهی لهم دهربڕینانهی سهرهوهدا وهك ئهنجامێك بهرجهستهدهبێتهوه ئههوەیههکهه :یههکههم" ،پهرۆژه
نیشتیانیهکا " ،دهکهونه بهر حوکیی داوای "بهرکهوتی مهحههلهی پهارێهزگها ،شهارهوانهی ،نهاوچههکها "
تهنانهت دهکههوێهتهه بههرامهگههر بهه "بههرژهوهنهدی تهاکهی ههاواڵتهی ،بههرژهوهنهدی خهێهزا  ،شهار و
گهڕهك"هوه ،ئهمه لهکاتێکدایه ئهمجۆره پڕۆژانه ،مادام سیفهتی "نیشتیانییا " لێنراوه سهراسهرین و
بهپێی ئهولهویات و ستراتیژی ئابووری و ئاوهدانهکهردنههوه و پهێهشهرهسهتهنهی شهارهکها  ،دادهنهرێ،
ههربهم ئیعتگاره وهاڵم به "بهرکهوتهی یهکهکانی خوارهوه" دهداتههوه .ئهایها سهپهاردنهی ئههمهجهۆره
پرۆژانه به بهرکهوته محهلی و ناوچهییهکا و گرێدانهوهی به بهرژهوهندیه تهیگهتهکانهوه ،بههمهانهای
ههڵوهشانهوهیا نیه؟ ئایا وهاڵمدانهوه بهکۆی "بهرکهوته محهلیههکها و بههرژوهنهدیهه تهایهگههتههکها "
یهکسانه به مسۆگهرکردنی "بهرژهوهندی گشتی" و بهکردهوه دهرهێنانی "پهرۆژه نهیهشهتهیهانهیههکها "؟
بزووتنهوهی گۆڕا چۆ بهرکهوتنی ئهم دوالیهنهی پانسازی چارهسهردهکات؟
دووهم :بهرژهوهندی گشتی دهخاته بهرامگهر بهرژهوهنهدی تهاك و تهایهگههتههوه .بههتهایهگههتهی ئههگههر
بهرژهوهندی گشتی وهك مهبدهئێك لهدانانی پهانهدا وهربهگهریهن ،یهانهی پهانسهازی کههوتهۆتهه دوای
وهاڵمدانهوه به ویست و پێداویستیهکانی گشتهوه ،کهههههمهوو تهاکهێهك لهێهی بههههرهمههنهده و تهێهیهدا
هاوبهشه ،بۆ حاڵهتێکی ئاوا ئیتر "لهبهرچاوگرتهنهی" بههرژهوهنهدی تهایهگههتهی تهاك و بههرکههوتههی
ناوچهیی گهڕهك و محهلی مانایهکی نابێت .بهاڵم ئهوهی که بزووتنهوهی گۆڕا زهقی کردۆتههوه و
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خهسرهو سایه
وهك "پرۆڤه" چاوی لێدهکات داکۆکی کردنه له بهرژهوهندی تاك لهبهرامگهر بهبهرژهوهندی گشتهیهدا،
ههروهها داکۆکی کردنه له بهرکهوتهی محهلی و گهڕهك لهدژی ویستی گشتی و سهراسهری .ئهمهه
ئیتر نهك ههر گیانی ناوچهگهرێتی و شارپهرستی پهره پێدهدا و تائاستی خۆناساند بههگههڕهکههوه
دهیهێنێته خوارهوه ،هاوکات خۆپهرستی و تاکپهرستی لهبهرامگههر ئهنهتهیهگهراسهیهۆ و کهۆمههاڵیههتهی
بوونهوهی هاواڵتیا و چونیهکی لههاواڵتی بووندا دادهنێ و ههڵیا دهوهشێنێتهوه .لهڕاستهیهدا بهڕوا
و بۆچوونێکی ئاوا ،لهنیوونه ههره دواکهوتووهکانی ناسیونالیزمه ،ناسیونالیزمێك کهلهسهر بنهمهای
"تایگهتیهندی" و خەسڵهته تایهگههتههکهانهی "نههتههوه" لههجهۆری جهیهاوازی زمها  ،فههرهههنهگ ،مهێهژوو،
ههڵسوکهوت ..خۆی پێناسه دهکات ،ئهم ناسیونالیزمه فیزۆکراتیزمێکی دواکههوتهووانههیهه کههلههسههر
بنهمای تایگهتیهندی ناوچه و ناوچهگهرێتی و "تاکی تایگهتیهند" ئینهسهانههکها لههیههك دادهبهڕێهنهێ و
تاکهکانیو ئایزۆله دهکات ،تهنانهت تائهو ئاسته فیزۆکراتیزم بۆ تهقدیسی تهایهگههتهیههنهدیههکهانهی خهۆ
وهیا نهتهوه و ڕهگهز و دینهکهی بهدهستهوه دهگرێ ،که سروشتی ئهیهنهسها و خهودی خهاسهیههتهه
سروشتیهکا که هاوبهشێتیا ههیه ،ئینکاردهکات .لهنیوونهی ئهوهی خوێنی کهورد ،ئهاو و هههوای
خاکی کوردستا  ،ڕهسهنایهتی ڕهگهزی کورد ،مێژوو و فهرههنگی شێرانهی کورد ..ههموو ئههمهانهه
پێکهاتهیهکی فیزیکی جیایا ههیه لهههر نهتهوه و پێکهاتهیهکی تر ..جواڵنههوه و بهۆچهونهێهکهی ئهاوا
قهومی کهبهرژهوهندی تایگهتی تاك لهبهرامگهر بهرژهوهندی گشتیدا بهڕادهیهك تهقهدیهس بهکهات کهه
بهکۆمهڵگا بڵێ "بهرژهوهندی گشتی لهڕێگای مسۆگهر کردنی بهرژهوهندی تهایهگههتهی تهاکههوه دابهیهن
دهبێ"  ،هاوکات ڕهوتێك کهبهئاشکرا لهپرۆگرامهکهیهدا ڕابهگههیههنهێ کهه دابهیهنهکهردنهی "بههرژهوهنهدی
تایگهتی تاك" پرۆڤهیهکه بۆ پهیڕهوکرد لهبهرژهوهندی گشتی ،ڕیفۆرم و سیاسهته چاکسازیههکهانهی
ئهتوانێ خزمهت بهکێ بکات جگهله سهرمایهدارا و دهوڵهمهندا و خاوه کۆمپانیا و بازرگانانهێهك
که خاوهنی "بهرژهوهندی تایگهت و تاکن" و لهپێناو "بهرکهوتهی تایگهتی خۆیانهدا" دهسهتهیها داوهتهه
تااڵنچێتی! بزووتنهوهی گۆڕا که بهم بۆچوو و بههرنهامهه سهیهاسهیههوه دهیههوێهت پهانسهازی بهۆ
ههرێیی کوردستا بهدهستهوه بگرێ و گوایه چاکسازی لهقازانجی زۆرینهی خههڵهکهی کهوردسهتها
دهکات ،بییهوێت و نهیهوێت وهك ههر ڕهوتێکی بۆرژوایی تهر "بههرژهوهنهدی تهایهگههتهی" ئههبههدی و
ههمیشهیی دهکاتهوه و دهیهرهاتهه بههرامهگههر بهه بههرژوهنهدیهه گشهتهی و ههاوبههشههکهانهی خههڵهكهی
کوردستانهوه .خهڵکی کرێکار و زهحیهتکێشی کوردستا تهجروبهی چهندین ساڵهی ئهو حکهومههت
و دهسهاڵته دهبینن که چۆ بۆرژوازی کورد و حزبه قهومیهکانی لهسهر بنهمای "تهایهگههتهیههنهدێهتهی
ناوچهیی" و "بهرژوهندی تایگهتی" دایا مهزراندووه ،بوونهته خاوهنی سهروهت و سامانی کۆمهڵهگها
و ژیانێكی فرعهونانه ،کهچی زۆرینهی کۆمهڵگا  ،ههژار و دهستکورت و مههمهرهومههژی کهراوهتهه
نهسیگیا  .بزووتنهوهی گۆڕا که لهسهر مهبدهئی تایگهتیهندی تاك و بهرژهوهندی تایگهتهی نهاوچهه
و گهڕهکهوه باس لهپانسهازی دهکهات ،جهیهاوازیههکهی جههوهههری لههگههڵ واقهعهیههتهی مههوجهود و
کارنامهی تائێستای حزبه بۆرژوا ناسیونالیستهکانی تر کهدهسهاڵتیا بههدهسهتههوهیهه پهێهکهنهاههێهنهێ.
تەنها جیاوازیهك کهههبێت لهوهدایه ئهم ڕهوته لهژێر پهردهی ڕیفۆرم و چاکسازیدا کهوتۆته شوێهن
دووباره سازدانهوهی دۆخی ئێستای ههرێم و ئهو جیاوازی و جیاکاریه چینایهتیهی کهلهگۆڕدایه.
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دوایین ووته:
بهدوای تهواوبوونی باسی" ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم لهبهرگی چاکسازیدا" ،شوێنی خۆیهتی ئههوه
بهخوێنهرانی ئهم باسه ڕابگهیهنم کهئامانو لهم باسه ،پهردهههڵیاڵینه لهسهر نهاوهرۆکهی چهیهنهایههتهی
بزووتنهوهی گۆڕا وهك ڕهوتێکی بۆرژوا ناسیونالیستی ،کهبهرگی چاکسازی لهخۆی ئهااڵنهدووه و
گهرهکیهتی بهزمانێکی جیاواز بدوێ و لهمهوقعی ڕهخهنههگهری دهسههاڵتهی ئهێهسهتهاوه دهرکههوێ ،تها
وانیشا بدات کهداکۆکیکاری خواست و ئاواتهکانی خهڵکی هههژار و کههمهدهرامههتهی کهوردسهتهانهه.
بهتایگهتیو بۆئێیه کۆمۆنیستهکا ههڵدانهوهی پهرده لهسهر ههقیقهته سهیهاسهی و چهیهنهایههتههکهانهی
ڕهوتێکی وهك بزووتنهوهی گۆڕا لهو ڕووهوە گرنگی ههیه ،کهکاریگهری ههیه بهسهر ناڕهزایەتهیهه
جهماوهریهکانهوه و فاکتۆریكی سهرهکیشه لهخۆشرهیاڵ کردنی ههڵسوڕاوانی ئهم ناڕهزایەتیهانهه و
بهرتهسك کردنهوهی ئاسۆی سیاسی و خهباتکارانهکهی .بۆ ئهم مههبههسهتهه بههدرێهژایهی هههر 6
بهشی ئهم باسه ههوڵدراوه کهبزووتنهوهی گۆڕا لهڕێگای شیهکهردنههوه و ڕهخهنههکهردنهی بههنهد و
بڕگه و تهوهرهکانی پهرۆگهرامهه سهیهاسهیههکههیههوه ،ڕوانهگههی سهیهاسهی و هههمهوو ئههو چههمهك و
مهفهومانهی کهپشتی پێگهستوه بۆ سهرنجدا لهکۆمهڵگای کوردستا و کێشه و گرفتههکهانهی ،وهك
ڕوانگه و تێگهیشتنێکی بۆرژوازیانه دهرخهین .ههروهها ههوڵدراوه ناوهرۆك و مههودای سهیهاسههتهه
چاکسازیروازیهکانی ،وهك ڕیفۆرمهکردنێکی بهرتهسکی بۆرژوازیانهی بۆ دهسههاڵت و سهیهسهتهیهی
حوکیڕانی و ئابووری ههرێم نیشا بدهین .تهنهانههت هههوڵهدراوه ،نهاوهرۆکهی بهۆرژوازیهانههی ئههو
چاکسازیه کرچ و کااڵنه دهرخهین کهلهپهیوهند به مهسهلهکانی ئهازادی ،مههسههلههی ژنها  ،الوا و
خوێندکارا  ،مهسهلهی دادی کۆمهاڵیهتی و بییهکا  ،خزمهتگوزاریه و زۆر الیهنی تر..
بهاڵم لهگهڵ ههموو ئهمانهشدا ئهمه تهنها ههوڵێکه و ڕهخنهکردنی بزووتنهوهی گۆڕا لههمهه زیهاتهر
دهخوازێ ،بهتایگهتی کهئهم نووسینه بهتههنههها لههسههر پهرۆگهرامهی سهیهاسهی بهزووتهنههوهی گهۆڕا
فۆکوسی کردووه و خۆی بهدوور گرتووه لهدهور و کارکرده سیاسی و عهمهلیهکانی ڕۆژانهی ئهم
حزبهه کهه چ لههبههرامهگههر حهزبههکهانهدا و چ لههبههرامهگههر دهسههاڵت و جهواڵنههوهی جههمهاوهریهدا
گرتویهتیهبهر..
ماوه بڵێم ڕهنگه زهروور بێت که له کۆتایی ئهم نووسیهنههدا قسههیههکهیهو بهکهرایهه لهه چهارهنهوسهی
بزووتنهوهی گۆڕا و ئهو ستراتیژه سیاسیهی که بۆ گهیشتن بهچاکسازی ،بهدهسهتهیههوه گهرتهووه.
بهتایگهتیو وهاڵمی ئهو پرسیاره بدرایهتهوه ،کهئایا سیاسهتی چاکسازیهکانی بهزووتهنههوهی گهۆڕا
و ههموو ئهو مهسهالنهی کهلهپرۆگرامهکهیدا تۆماری کردووه بۆ گۆڕانکاری لهسیستیی سیاسی و
ئابووری ئێستای کوردستاندا ،لهڕێگای خهباتی پهرلهمانی و سندوقهکانی دهنگدانهوه و بههشهێهوهی
قانونی ئییکانی ههیه؟ ئایا ئیستراتیژی ،حزبی پهرلهمانی و ڕێگای دییوکراسیهك که له کوردستانهدا
ههیه بوار بۆ بهدیهاتنی ئهو ڕیفۆرمانه دههێڵیتهوه که بزووتنهوهی گۆڕا بهشوێنهیههوهیههتهی؟ یها
وهك وههیێکی بۆرژوایی دهمێنێتهوه؟ ..لهڕاستیدا ئهمه کارێکی ئهستهم نهبوو بهاڵم بهدهلیلی زیهاتهر
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درێژنهبوونهوهی ئهم بهشهی باسهکه خۆم بهزهروورم نههزانهی .لههالیههکهی تهریشههوه پهێهم وابهێهت
خودی ڕوداوهکانی دوای ههڵوهشانهوهی حکومهتی بنکه فراوا و داخستنی دهرگهای پههرلههمها و
وهدهرنانی وهزیرهکانی گۆڕا و کهاردانههوهیههك کههلههخهۆی نهیهشهانهدا ،وهاڵمهی بههکهردهوهی ئههم
پرسیارانهی تاڕادهیهکی زۆر داوهتهوه ..لهگهڵ ئهوهشدا نهچوه بچێ و هێشتا فهرسههت لههبههردهمهدا
کراوهیه..
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جهمال موحسین

چاوخشاندنێك بهسهر كتێبی ههژاریی
فهلسهفهی كارڵ ماركسدا
بهرایی:

ههژاریی فهلسهفه ،وهاڵم به فهلسهفهی ههژاری پرۆدۆ  ،ناوی تهواوی كتێگێكه له الیه كارڵ
ماركسهوه نووسراوه [لێره به دوا تهنها به ههژاری فهلسهفه ناوی ئهبهم] .ئهم كتێگه وهاڵمێكه به
كتێگی سیستیی ناكۆكیه ئابوریهكا  ،یا فهلسهفهی ههژاری كه له الیه پیهر جۆزیف پرۆدۆنهوه
نووسراوه و ناوبراو یهكێكه له بیرمهنده بنهڕهتیهكانی ئاناركیزم (فهوزهویهت) [لێره به دوا ناوی
كتێگهكهی پرۆدۆ تهنها به فهلسهفهی ههژاری ئهبێت ،كه پێویستی كرد] .لهم وتارهدا ههوڵ ئهدهم
ئهو مێژوو و سهردهمهی تێیدا نووسراوه و گرنگترین باس و مهسهلهكانی نێو كتێگهكه به
خوێنهرا بناسێنم .ههڵگهته پێویسته ئهوه بڵێم كه ئامانو لهم وتاره خستنه بهردهستی تهواوی
وردهكاریهكانی كتێگهكه نیه ،واته دانه دانهی بهشهكانی به دورودرێژی وهك خۆی دابنێینهوه
یاخود شیگكهینهوه .بهاڵم لهو شوێنهی كه پێویسته تێكست له باسهكا ڕاستهوخۆ وهرئهگرم.
كارێكی لهو بابهته بۆیه له چوارچێوهی ئهم وتارهدا جێی نابێتهوه چونكه ئهوه تهنها خودی ماركس
خۆیهتی كه ئهتوانێ ئهو باسانه و ئهو شیكردنهوه وردانه بهو شێوهیهی كه خۆی ویستویهتی
بیراته بهردهم .ئهمه به كردهوه به واتای وهرگێڕانی كتێگهكه دێت بۆ سهر زمانی كوردی .بهاڵم
ئهم وتاره زۆرتر ههوڵ ئهدات بیرۆكه گشتی و سهرهكیهكانی ههژاریی فهلسهفه براته بهردهست و
هانی كرێكارانی سۆشیالیست و ههڵسوڕاوانی كرێكاری بدات كه به ههر زمانێك بۆیا ئهكرێ
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بیروێننهوه و بۆ تێگهیشتن له بنهماكانی دونیایهك كه تێیدا دهژین ،سهرچاوهكانی چهوسانهوه و
ههژاری بتوانین به دهستیهوه بگرین .به دهستهێنانی تێگهیشتنی دروست له دنیایهك كه
پێچهوانهیه و به پێویست ئهبێ بگۆڕدرێ ،ههنگاوهكانی كه بۆ ئهو گۆڕانكاریه پێویستن ڕۆشنتر
ئهخاته بهردهمی ههمووما  .بهو هیوایه بهم زووانه كتێگهكه به كوردی بكهوێته بهر دهستی
كۆمهڵگا .ئهو تێكستانهی وهرئهگیرێ و لێرهدا ئاماژهیا پێ ئهكرێ ،له ڤێرژنی زمانی ئینگلیزی
كتێگهكهوهیه و بهپێی پێویست بهراورد لهگهڵ دهقه عهرهبیهكهشدا كراوه.

مێژووی نوسینی ههژاریی فهلسهفه:

كارڵ ماركس له كاتێكدا كه له مهنفا بوو له پاریس و بروكسل چهندین مهسهلهی گرنگ كهوتگوونه
بهر باس و ئارگیومێنتیا (جهدهل) لهسهر بوو ،لهوانه مهسهله فهلسهفی و ئابوریهكا  .ئهو
سهردهمه كه چینی كرێكاری پیشهسازی و مۆدێر هاتگووه بوو و ناڕهزایهتیهكا و
رووبهڕوبوونهوه لهگهڵ بۆرژوازیدا كرێكارا (وه له ڕاستیدا جوتیارا و تهواوی توێژه مهحروم
و ناڕازیهكا و وردهبۆرژوازی) له مهیدانی خهباتدا ڕاگرتگوو .چهندین تیۆریسیۆ و بیرمهندا به
ناوی جیاجیاوه بهشدار بوو لهو تێكۆشا و تهنانهت باسانهدا كه له دهوری گۆڕانكاری له
كۆمهڵگادا تهوهریا بهستگوو .له نێویاندا كهسانێك ناویا به ’’سۆشالیست‘‘ دهركردبوو وه یاخود
ههڵسوڕاوی ناو كرێكارا بوو و مهیلێكی سیاسی و كۆمهاڵیهتیا نوێنهرایهتی ئهكرد .كهسێكی
بهرچاو له نێو ئهوانهدا پیهر جۆزیف پرۆدۆنی فهڕهنسی بوو .ماركس كاتێك له پاریس بوو توانی
ئهم بناسێت و پهیوهندی پێوه بكات .سهرهڕای ئهوهی كه پهیوهندی شهخسیا زۆر نهبوو ،ماركس
توانی به نووسینهكانی ئاشنا بێت و زۆر كاتیو لهگهڵ ئهم و میرایل ئهلێكساندرۆڤیچ باكۆنینی
ڕوسیدا جهدهل و مشتومڕی جدی سهبارهت به كۆمهڵگای بۆرژوازی ،كۆمهڵگا چی لێدێت و بهرهو
كوێ ئهڕوات و ئهبێ چی بكرێ ...هتد له نێوانیاندا ئههات و ئهچوو.
پرۆدۆ به یهكێك له بیرمهندا و تیۆریسیۆنانی ئاناركیزم دائهنرێت .ئهو به گشتی پێی وابوو كه
كۆمهڵگا نابێ دهسهاڵتی سیاسی ههبێ و پێویستی به دهوڵهت نییه چونكه دهوڵهت دهزگایهكی
ناشهرعیه و ڕهسییهت به توندوتیژی ئهدات و له بنهڕهتدا ڕێگره لهبهردهم ههوڵی تاكهكاندا بۆ
گهیشتن به كۆمهڵگایهكی عادالنه .لێرهوه پهیوهندی تاكهكانی لهسهر بنهمای ڕێككهوتن لهگهڵ یهك
و ههرهوهزی كرد پێناسه ئهكرد ،كه پێویستی به هیچ دهوڵهتێك نییه و بگره ئهبێ دهوڵهت
ههڵوهشێتهوه .وه ههرجۆره جواڵنهوه و بزاوتێكی سیاسی چینی كرێكاری وهك چینێكی ڕێكرراوی
سیاسی ڕهت ئهكردهوه .بۆ پرۆدۆ مهسهلهیهكی بنهڕهتی ئهوه بوو كه ’’دهسهاڵتی سیاسی
نهگیرێت ،بگره ڕهتگكرێتهوه ...چونكه له چاوی ئهوهوه دهسهاڵتی سیاسی ئهوانهی كه بهكاری دێنن
پیس و گهندهڵ ئهكات( ‘‘..پۆڵ تۆماس ،ل  .)٠٧٨لهبهرامگهردا و به جهخت كردنه سهر ههرهوهزی
له بنهوه و ههوڵی ئابوری تهواوی تێكۆشانی چینی كرێكاری بۆ ڕزگاربوو له چهوسانهوهی
چینایهتی و سیاسی و ئابوری و كۆمهاڵیهتی ئهبهستهوه به ’’كردهی ئابوری‘‘هوه .ئهوه دواتر
نیشانی ئهدهین كه مهبهستی له چ جۆره كردهیهكی ئابوری بووه.
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چاوخشاندنێك بهسهر كتێبی ههژاریی فهلسهفهی كارڵ ماركسدا
له دیدگای پرۆدۆنهوه ،چینی كرێكار له سروشتی خۆیدا مۆراڵی متیانه بهیهكگوو و شهرافهت و
ئابڕو و ڕێزلهخۆگرتن و ههستكرد به بهرپرسیارێتی تیایدا بههێزه ،به پێچهوانهشهوه ئهم
تایگهتیهندیه مۆراڵیانه له نێو سهرمایهدارا و خاوهنانی پیشهسازی و بازرگا و هاوشێوهكانیاندا
بوونی نییه .كردهی سیاسی و ئابوریو كه لهم بهشهی دواییا ئهوهشێتهوه جگه له گهندهڵی و
ناشهرعیگوو هیچی تر نیه .ههربۆیهشه ئهما ناتوانن و نایانهوێ ئهم ڕێز و متیانهیه به خهڵكی
ههژار بكه و وهاڵم به داوای ئهوا بۆ عهدالهت بدهنهوه .وه بهم مانایه زۆر به توندی
دهسهاڵت و سهروهری دهوڵهتی ڕهتئهكردهوه .ناوهڕۆكی ئهو بیركردنهوهیهی لهوهدا
كورتئهكردهوه كه ’’ههر كهسێك بیهوێت به ئامانجی حوكیكرد دهست براته سهر سهرم ،زاڵم و
چهوسێنهره و به دوژمنی خۆمی دائهنێم‘‘ ( له نوسراوی دانپیانانهكانی شۆڕشگێڕێكی پرۆدۆنهوه).
بهههرحاڵ ئهوهی جێگهی ئهم باسهیه ههموو الیهنهكانی بیركردنهوه و مهنههجی پرۆدۆ و
وهاڵمهكانی ماركس كه له نامه جیاجیاكانی و له باسهكانی سهبارهت به مهسكه یا مهسهلهكانی
تردا هاتووه نییه ،كه له كتێگهكانی خێزانی پیرۆز و دهستنوسه ئابوری و سیاسیهكا  ..هتدا هه .
تهواوی ئهو مهسهالنه له ملیانێی نێوا ماركس و ئهنگڵس له الیهك و ئهناركیستهكا لهالیهكی
ترهوه ڕهنگی دایهوه.
پرۆدۆ  ،به تایگهتی له كتێگی فهلسهفهی ههژاریدا ،له نێوا بههای بهكاربرد و بههای گۆڕینهوهدا
نێوهنجیگهرێتی ئهكات و چیكێكی تر بهكاردێنێ كه ’’بههای پێكهێنراو یا دروستكراو‘‘ه .ئهو پێی
وایه كه بههای گۆڕینهوه كه پهیوهست ئهبێتهوه به بازاڕهوه زهرهر له كرێكارا وههژارا ئهدات،
وه ئهو خهڵكه تهنها پێویستیا به بههای بهكاربرد ههیه .به واتایهكی تر ئهو ئهیهوێ شتومهك و
كااڵ ئهبێ بهقهدهر ههما ئهو ڕادهیه له كار كه تیایاندا سهرفكراوه بگۆڕدرێنهوه و بهمجۆره
نهخرێته بهردهم ههڵگهز و دابهزی بازاڕهوه .وه بهمجۆره پێی وایه كه ئهتوانرێ پێداویسیهكانی
عهدالهت دهستهبربكرێن .ههژاری فهلسهفه تهواوی بۆچوونه كرچوكاڵهكانی پرۆدۆ لهپهیوهند به
بنهما ئابوریهكانی نایهكسانی و چهوسانهوهوه له جێی خۆیدا دائهنێتهوه .لهبهرامگهردا ماركس
بۆچونی زانستی و لێكدانهوهی دروست ئهداته دهستیا و ئهو خهیاڵه ڕهت ئهكاتهوه كه پرۆدۆ و
بهشێك له بهناو سۆشیالیستهكانی ئهو سهردهمه پێیا وابوو ههر كۆمهڵه كرێكارێك (یا تهواوی
ئهو چینه) بهو متیانه و باوهڕ و ڕێزهی له نێوانیاندا ههیه ئهتوانن ’’بهههشتی عادالنه و یهكسا ‘‘
بۆ خۆیا دابیهزرێنن و نههێڵن دهوڵهت حوكییا بكات یاخود دهست بگرێت بهسهر سهروهت و
كااڵكانیاندا كه لهناو خۆیاندا بهشی ئهكه  .وه گوایه ئهمه كارێكه له ڕێگهی ڕێكرستنی كار و
دابینكردنی كار و ههرهوهزی له نێوا كرێكاراندا مهیسهر ئهبێ و چیتر ئهم جۆره له ڕێكرستن
پێویستی به دهسهاڵتی سیاسی ئهم چینه نییه و نابێ.
دوای خوێندنهوهی فهلسهفهی ههژاری پرۆدۆ كه له ساڵی  ٠٨٤٢دا دهرچوو ،ماركس له
نامهیهكیدا بۆ هاوڕێیهكی به ناوی پی .ڤی .ئانینكۆڤ له  ٧٨ی دیسێیگهری  ٠٨٤٢دا باسی ههندێك
له خاڵه سهرهكیهكانی ڕهخنهی خۆی بۆ كتێگهكهی پرۆدۆ ئهكات ،لهوێدا ماركس ئهڵێ’’ :ههرچهند
كتێگهكهم زۆر به پهله خوێندۆتهوه و ناتوانم زۆر بچیه وردهكاریهوه بهاڵم ئهمهوێ ئهو ئینتگاعهی
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پێی داوم به گشتی بۆت بنووسم( ‘‘...نامهی ماركس بۆ ئانینكۆڤ)  .سهرنجڕاكێو ئهوهیه كه
سهرباری ئهم قسهیهی كهچی زۆر مهسهله له نامهكهدا ئهوروژێنێت .ماركس باس لهوه ئهكات كه
كۆمهڵگا به جیاواز لهوهی چ شێوهیهكی ههیه بریتیه له كارلێكی مرۆڤهكا لهگهڵ یهكتر و ئازاد نین
لهوهی شێوهی كۆمهڵگا ههڵگژێر  .ههر گهشهیهكی تایگهتی هێزی بهرههمهێنانی مرۆڤهكا
سهرئهنجام شێوازێكی تایگهت له بازرگانی و بهكاربرد  ،تهنانهت خێزا و چینهكا و ههلومهرجی
سیاسی و هتد به دهستدێنێت .یانی بۆنیونه ئهو پهیوهندیه ئابوری و كۆمهاڵیهتیانهی كه له
سهردهمی چاخهكانی ناوهڕاستدا بوو جۆرێك له پهیوهندی نێوا مرۆڤهكانی پێویست بووه و به
دوادا هاتووه كه بێگوما جیاوازه لهوهی كه له دوای گهشهی سهرمایداریدا و یا كۆمهڵگای
مۆدێرنی سهردهمدا ههبوو و ههیه (نامهی ماركس بۆ ئانینكۆڤ) .پرۆدۆ  ،به پێی قسهی ماركس،
هزر و شت تێكهڵ ئهكات و له پرۆسهی گهشهی مێژوویی كۆمهڵگای بهشهری تێناگات یاخود
نایهوێ بیسهلیێنێ .الی ماركس ڕاسته كه مرۆڤ دهستگهرداری دهسكهوتهكانی نابێ ،بهاڵم ئهمه
ههرگیز بهو مانایه نییه كه دهستهبهرداری شێوازێكی كۆمهاڵیهتی نابێ كه لێیهوه هێزێكی
بهرههمهێنهری دیاریكراوی بهدهستهێناوه .به واتایهكی تر ناچار ئهو پهیوهندیه كۆمهاڵیهتیانهیا
كه ناگونجێ لهگهڵ هێزه بهرههمهێنهره بهدهستهاتووهكانیاندا ،بگۆڕ  .وه بهمجۆره لهگهڵ هێزه
بهرههمهێنهره تازهكانیاندا شێوازی بهرههمهێنانیو ئهگۆڕ  .ئهمه جوڵهی واقعی مێژووه كه الی
ماركس پرۆدۆ ناتوانێ ئهمه وهك خۆی بگینێ و ههربۆیهشه جیها و كۆمهڵگا له دیدی ئهودا له
’’مهملهكهتێكی خهیاڵی تهمومژاوی‘‘ زیاتر هیچی تر نییه .وه ماركس الی وایه ئهمجۆره ڕوانینه
هیچ پهیوهندیهكی به دیالهكتیكهوه نییه .ههروهك ماركس خۆی لهو نامهیهدا ئهڵێ’’ :ئهوه مێژوو
نییه ،ئهوه ههما زباڵهكهی هیگڵی كۆنه .ئهوه مێژووی دونیهوی نییه ،واته مێژووی مرۆڤ ،بگره
ئهوه مێژووی پیرۆزه ،مێژووی هزرهكانه .له ڕوانگهی ئهوهوه مرۆڤ هیچ نییه جگه له ئامێرێك كه
هزر یا مێشك بهكاریئههێنێ تاكو بتوانێ خۆی بدۆزێتهوه .وه ئهو گهشهسهندنهی پرۆدۆ باسی
ئهو
ئهكات وا دهرك ئهكرێت كه گهشهیهكن له ڕهحیی ڕۆحانی هزری موتڵهقهوه‘‘ .ئهمه
مهملهكهته خهیاڵیهیه كه ماركس باسی ئهكات.
ههر لهم نامهیهدا ماركس باس لهوه ئهكات كه پرۆدۆ ههرچهنده باسی دابهشكردنی كاری
كردووه بهاڵم لێی تێنهگهیشتووه چونكه پهیوهستی ناكاتهوه به بازاڕهوه .بۆ نیونه دابهشكردنی
كار له ههر سهردهمێكدا مۆركی ئهو سهردهمهی پێوه بوو .له سهدهی چوارده و پانزهدا كه هێشتا
كۆڵۆنیهكا نهبوو یا ئهمریكا هێشتا نهدۆزراوهتهوه (كه ههموو ئهمانه بازاڕی نوێی به ڕوی
سهرمایهدا كردۆتهوه) ،دابهشكردنی كار زۆر جیاوازتر بووه له دوای ئهو كاتهوه كه كۆڵۆنیهكا
پهیدا بوو و گهشهیا كردووه .ههر بۆیه ماركس ئهڵێ كه پرۆدۆ له بنهڕهتدا له كێشهی
دابهشگوونی كار تێنهگهیشتووه و ناتوانێ جیابوونهوهی نێوا الدێ و شار بگینێ و پێی وایه ئهوه
شتێكی ئهبهدیه و ئهو شێوازه له بهرههمهێنا ههتا كۆتایی زهمه ههر بهردهوام ئهبێ .ئهمه
ماركس ناوی ئهبات به وتنهوهی ڕووكهشیانهی ئهوهی كه پێشتر ئادهم سییث وتوویهتی .ئهمه و
جگه لهوهی كه پرۆدۆ نهیتوانیوه پهیوهندی گهشهی ئیێریو به دابهشگوونی كارهوه بگینێ .له
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چاوخشاندنێك بهسهر كتێبی ههژاریی فهلسهفهی كارڵ ماركسدا
سهردهمێكدا مرۆڤ شتی به دهست دروست كردوه و بهمجۆره شێوازێكی تری له دابهشكردنی
كار پێویست بووه ،بهاڵم كاتێك كه مهكینه و ئامێرهكا دروست بوو و گهشهشیا كردوه به پێی
ئهو گهشهیه شێوازی بهرههمهێنا گۆڕاوه و ههربهوجۆره دابهشكردنی كار گۆڕاوه.
زیاتر لهوه ماركس باس لهوه ئهكات كه ئهگهرچی پرۆدۆ به شێوهیهكی راستهوخۆ ناڵێت كه
ژیانی بۆرژوازی حهقیقهتێكی ئهبهدیه ،بهاڵم لهبهرئهوهی له چوارچێوهی هزرهوه تهماشای
پهیوهندیه بۆرژوازیهكا ئهكات ،ئهمه ناڕاستهوخۆ ئهكاته ئهو ئهبهدیهته .لهبهرئهوهی پرۆدۆ
الی وایه كه بهرههمهكانی كۆمهڵگای بۆرژوازی بوونهوهری ئهبهدین كه له شێوهی هزردا له
مێشكی ئهودا دهرئهكهو  ،ئیتر پێی وایه ئهبێ له نێوا ئهم بوونهوهرانهدا هاوسهنگی پێكگهێنرێ
یا دروستگكرێ ،لێكئاشتكردنهوهیهكی ئاشكرای هێزه دژ بهیهك و ناكۆكهكانی كۆمهڵگا (دوو چینی
دژ و بهرامگهر بهیهك) .به واتایهكی تر ئهو دوو بهشه كه ئهتوانن دوو پێكهاتهی ئهبهدی كۆمهڵگا
بن پێكهوه و له پاڵ یهكدا درێژه به بوونی خۆیا بده  .به بێ ئهوهی ئهو پرسیاره له خۆی بكات
ئهو ههلومهرد و ژنیگهیهی كه ئهو ناكۆكیانهی تیا سهوز بوو چۆ لهناوبگرێت
وههڵگوهشێنرێتهوه .ئهمه به پێی ماركس خهیاڵه و بگره خهیاڵێكی عهقیدهییانه .هاوكاتیو ههر
ئهوهیه كه بیرمهندانی بۆرژوازی باسیا لێ كردووه و شێوازی بهرههمهێنانی بۆرژوازیا وهك
شتێكی مێژوویی و ڕاگوزهر نهبینیوه ،ههروهك ئهوهی كه فیوداڵیهت ههبووه سهرئهنجام وهك
جۆرێك له پهیوهندی
سهردهمێكی مێژووی خاوهنی شێوازێكی بهرههمهێنا و بهمجۆره
كۆمهاڵیهتی گوزهراوه و تێپهڕیوه و زهرورهتی نهماوه .ئهتوانین بڵێین ئهو شتهی كه پرۆدۆ وهك
وردهبۆوژوایهك له دژی چهوسانهوه و شهڕانگێزی سهرمایهداری بووه ،له خهیاڵی خۆیدا
گهیاندوویهتی بهو باوهڕهی كه ئهبێ الیهنه خراپهكانی سهرمایهداری فڕێ بدرێت و الیهنه
باشهكهی ههر ئهو سیستیه بهێڵرێتهوه یاخود بپارێزرێت (مایكڵ جۆزیف رۆبهرتۆ ،ل .)٧٤
دواتر ماركس له مانگی جانیوهری  ٠٨٤٧هوه له شێوهی كتێگدا كار لهسهر ئهم وهاڵمانهی ئهكات و
بهرههمی ههژاری فهلسهفهی لێ دهردێت ،كه له بههاری ههما ساڵدا چاە و باڵوئهكرێتهوه.
شایانی وتنه كه ماركس كتێگهكهی به زمانی فهڕهنسی نووسیوه به ئامانجی ئهوهی كه بتوانێ
زۆرترین كاریگهری له فهزای كۆمهڵگای فهڕهنسیدا دابنێ كه لهوكاتهدا بۆچونهكانی پرۆدۆ تا
ڕادهیهك برهوی ههبووه .هاوكاتیو له یهكێتی كۆمۆنیستهكاندا كۆمهكێكی گهورهی كرد به
هاوخهتی دا به پرۆگرامی خهتی ماركس .ماركس ههر له پێشهكی كتێگهكهیدا شێوازێكی ڕهخنهی
بێگهزهییانه له پرۆدۆ ئهخاته بهردهم’’ :له بێگهختی پرۆدۆ له ئهوروپادا لهگهڵ بهدتێگهیشتنێكی
فراواندا رووبهڕووبۆوه .له فهڕهنسا مافی ئهوهی پێ ئهده ئابوریناسێكی خراە بێ ،لهبهرئهوهی
ناوبانگی بهوه دهركردوه كه فهیلهسوفێكی ئهڵیانی با بێ .له ئهڵیانیا مافی ئهوهی پێ ئهده
كه فهیلهسوفێیكی خراە بێ ،لهبهرئهوهی به بهتواناترین ئابوریناسی فهڕهنسی ناوبانگی
دهركردووه .وهك ئهڵیانیهك و هاوكات ئابوریناسێك ،ئهمهوێ ناڕهزایهتی له دژی ئهم ههڵه
دووالیهنهیه دهربگڕم .ئیتر خوێنهر ئهتوانێ لهوه تێگگات كه ئێیه لهم ئهركه قورسهماندا ناچار
بووین له ڕهخنهما له پرۆدۆ خۆبهدوور بگرین تاكو ڕهخنه له فهلسهفهی ئهڵیانی بگرین و
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جهمال موحسین
هاوكاتیو ههندێ سهرنو لهسهر ئابوری سیاسی به دهستهوه بدهین( ‘‘.پێشهكی ماركس بۆ
ههژاری فهلسهفه ٠١ ،ی جونی .)٠٨٤٧
ئێستا با پێكهوه چاو بهسهر بهشهكانی ههژاری فهلسهدا برشێنین و بیرۆكه بنهڕهتیهكانی بگینین.
ناوهڕۆكی كتێگهكه دوو بهندی (چاپتهری) سهرهكیه ،بهمجۆره:
بهندی یهكهم :دۆزینهوهیهكی زانستی
بهشی یهك :ناكۆكی (دژ به یهكیی یاخود ئهنتی تێزی) نێوا بههای بهكاربرد و بههای
ئاڵوگۆڕكرد
بهشی دوو :بههای پێكهێنراو یا بههای دروستكراو
بهشی سێ :بهكارهێنانی (كارپێكردنی) یاسای ڕێژهییگوونی بهها
لقی ئهلف :دراو
لقی با :كاری زیاده
بهندی دووهم :میتافیزیكای ئابوری سیاسی
بهشی یهك :میتۆد ،ئهم لقانه ئهگرێتهوه:
سهرنجی یهك
سهرنجی دوو
سهرنجی سێ
سهرنجی چوار
سهرنجی پێنو
سهرنجی شه
سهرنجی حهوت
بهشی دوو :دابهشگوونی كار و ئامێر (االت)
بهشی سێ :پێشگڕكێ و قۆرخكاری (احتكار یا مۆنۆپۆلی)
بهشی چوار :موڵك یا بهكرێدا
بهشی پێنو :مانگرتن و یهكگرتنی كرێكارا
ئهگهرچی نانونیشانی كتێگهكهی ماركس ههژاری فهلسهفهیه ،بهاڵم سهبارهت به ئابوریو و
فهلسهفهشه .ههم لێكدانهوهیهكی ئابوریانهیهی زانستیه بۆ كۆمهڵگا و ڕهخنهشه له ئابوری سیاسی
و ههم وهاڵمه فهلسهفیهكانی ماركسه به ههندێ مهسهله .ناونیشانهكه به جۆرێكه كه له خودی ئهو
دوو وشهیهدا ههڵگری مشتومڕێك و دنیابینیهكه .مشتومڕێك ههر سهرهتا ئهو مۆره ئهدات له
پرۆدۆ كه له لێكدانهوه و ههوڵهكانیدا بۆ نیشاندانی هۆكارهكانی نهبوونی وههژاری (تا ئهو
ئاستهی خۆی ئهو ئیدعایه ئهكات) ئهسڵه فهلسهفهیهك بوونی نییه یاخود فهلسهفهیهكی الواز و
ههژاره.
له بهندی یهكهمدا كه له سێ به پێكهاتووه ،ماركس به دورودرێژی ڕهخنهی خۆی له دیده
ئابوریهكانی پرۆدۆ خستۆتهڕوو .لهم بهندهدا ماركس دێته سهر باسی پهیوهندی نێوا كار ،كاری
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چاوخشاندنێك بهسهر كتێبی ههژاریی فهلسهفهی كارڵ ماركسدا
زیاده ،درا و بهها (بههای بهكاربرد و گۆڕینهوه) .ئهبێ بووترێ كه لهم بهندهدا ماركس
ڕوانگهیهكی زانستی و ڕهخنهی سۆشیالیستیانه له سیستیی سهرمایهداری به دهستهوه ئهدات و
هاوكاتیو به ڕوونی تێگهیشتنێكی ماتریالیستیانه له مێژوو ئهخاتهڕوو.
له پهیوهند به بههای بهكاربرد و گۆڕینهوهوه پرۆدۆ وا باس ئهكات كه پێداویستیهكا و
بهرههم له سروشتدا فهراههم بووه و ههرئهوهندهی كه بتوانرێ تاكهكا له ناو خۆیاندا ڕێك
بكهو بۆ ئهوهی بیگۆڕنهوه پێكهوه كافیه .ههروهها به پێ ئهو بهشێكی زۆری بهرههم له
سروشتدا بهدهست نایهت و بگره بهرههمی پیشهسازیه و ئهمه به پێویست دابهشكردنی كار
ئههێنێته ئاراوه .كاتێكیو پێویستی دێتهپێشهوه ئاڵوگۆڕیو بهدوایدا دێت و بهمپێیه بههای
گۆڕینهوه دێت .له كاتێكدا ماركس وا باس ئهكات بۆ ڕوونكردنهوهی بههای گۆڕینهوه ئهبێ
ئاڵوگۆڕما ههبێ ،بۆ ڕوونكردنهوهی ئاڵوگۆڕ ئهبێ دابهشگوونی كارما ههبێ و بۆ
ڕوونكردنهوهی دابهشگوونی كار ئهبێ پێویستییا ههبێ كه دابهشگوونی كار ئهكاته زهرورهتێك.
وه بۆ ئهوه كه پێویستی ڕوونگكهینهوه ئهبێ به پێشیهرجیا دابنێین .واته تهسهلسولێك كه
پێچهوانهی لێكدانهوهكانی پرۆدۆنه .بهپێی ماركس پرۆدۆنێك كه دابهشگوونی كار الی زانراو نییه،
ناشتوانێ بههای گۆڕینهوه لێكگداتهوه’‘ .ئاڵوگۆر ههر خۆی خاوهنی مێژووی خۆیهتی و به قۆناغی
جیاوادا تێپهڕیوه .كاتێك ههبووه له سهدهكانی ناوهڕاستدا كه تهنها شت زیاده له پێویست ،واته
زیادهی بهرههم لهچاو بهكاربردندا ئاڵوگۆڕی پێكراوه .بهاڵم كاتیو ههبوو كه نهك تهنها شتی
زیاده بگره تهواوی بهرههمهكا و و تهوازی پیشهسازی مهوجود خراوهته بازرگانیهوه ......ئایا
ئهو قۆناغهی دووهمی ئاڵوگۆڕ ،واته بههای بازاڕ كه وهك هێزێكی دووهمیهتی ،چۆ
لێكئهدرێتهوه؟’’ (چاپی ئینگلیزی ،ل  .)٠٠٢وهك ماركس ئهڵێ بهپێی وهاڵمه ئامادهكانی پرۆدۆ بۆ
ههموو شتێك كه مادام مرۆڤهكا لهگهڵ یهك ڕێكئهكهو و داوا لهیهك ئهكه  ،ههموو
پێداویستیهكانیا بۆ یهكتر دهبر ئهكه  ،له ئهخان و چاكه و خۆشهویستی و ههموو شتێكهوه
بگره تا شتی ماددی .كهوایه ئهبێ ئاڵوگۆڕ وهك ئاكتێكی ئهنجامدراوقگوڵ بكهین (به پێی پرۆدۆ ).
ماركس ههر لێرهدا باس لهوه ئهكات لهبهردهستا بوونی شت (واته وفره) كه پهیوهسته به بههای
بهكارهێنانهوه ،وه به مانایهك داوا لهسهر ئهو شته زیاد ئهكات ڕاستهوخۆ پهیوهندی به بههای
گۆڕینهوهوه ههیه .بهرههمێك كه بۆ ئهوهی زۆر نهبێ تاكو نرخهكهی (یاخود بههاكهی) نهشكێ،
بۆرژوازی بهرههمهێنانهكهی ڕائهگرێ یا كهمی ئهكاتهوه (واته ندره) تاكو پێویستی و داوا
لهسهری زۆر بێ و دوباره بههای گۆڕینهوهكهی بچێته سهر .ئهمه شتێكه كه پرۆدۆ بۆی
لێكنادرێتهوه چونكه پێی وایه ئهو شتهی كه زۆر بهسووده ئهبێ نرخی زۆر نزم بێ یاخود به
خۆڕایی بێ لهبهرئهوهی ئهسڵه ئهوه نابینێ كه مرۆڤ بهرههمی ئههێنێ .وه ئهسڵه بههای
بهكارهێنا به دابینكرد (عرض) و بههای گۆڕینهوه به داوا (طل ) تهشریس ئهكات .پرۆدۆ
ههموو پرۆسهی بهرههمهێنا و بهكاربرد ئهبهستێتهوه به ’’ئیرادهی ئازاد‘‘ ی تاكهوه و وهك
پرۆسهیهكی كۆمهاڵیهتی نایگینێ .ههربۆیه عهرز و تهڵهب فۆرمێكی موناسهباتین (سێرمۆنیاڵ) كه
ئهبنه مایهی ناكۆكگوو و رووبهڕووبوونهوهی بههای بهكارهێنا و گۆڕینهوه .ئهمه ئهیگهیهنێت
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به داتاشینی زاراوهی ’’بههای دروستكراو یا پێكهێنراو‘‘.
لێرهدا ماركس قسه و تێگهیشتنی ڕیكاردۆ ئههێنێتهوه ،تاكو دواتر بهراوردی بكات بهوهی كه
پرۆدۆ شتێكی تازهی نهوتووه و هیچی پێ زیاد نهكردووه .ههروهك ماركس خۆی
ئهڵێ’’:ڕیكاردۆ ههوڵ ئهدات ئهوه بسهلیێنێت كه خاوهندارێتی زهوی ،واته به كرێدانهكهی (موڵكانه)
بههای نیسگی كااڵكا ناگۆڕێ و كهڵهكهی سهرمایه تهنها كاریگهریهكی گوزهر و بچڕبچڕی ههیه
بهسهر ئهو بهها نیسگیهدا كه بهو بڕه نیسگیهی كار له بهرههمهێنانیاندا بهكارهاتووه پهیدا بووه.
ههر لهسهر ئهم تێزهشیهوهیه كه تیۆریه بهناوبانگهكهی سهبارهت به كرێی خانو (موڵكانه) ،شرۆڤه
كردنی سهرمایه دێنێته دهرهوه و سهرئهنجام جگه له كاری كهڵهكهبوو شتێكی تر نابینێ .دواتریو
گهشه به تهواوی تیۆریهكهی ئهدات سهبارهت به كرێ و قازانو ،و ئهیسهلیێنێ كه كرێ و قازانو
به پێچهوانهی نیسگهتی یهكهوه بهرز و نزم ئهكه بهبێ ئهوهی كاریگهری لهسهر بههای نیسگی
بهرههمهكه دابنێن .ئهو كاریگهری كهڵهكهی سهرمایه و بواره جیاجیاكانی (سهرمایهی نهگۆڕ و
سهرمایهی وهگهڕكهوتوو) ،به ههما شێوه ڕادهی كرێ ،لهسهر بههای تهناسوبی بهرههمهكا
پشتگوێ ناخات .له ڕاستیشدا ،ئهمه كێشه سهرهكیهكانی ڕیكاردۆیه‘‘ (ماركس ،چاپی ئینگلیزی ،ل
.)٠٧٧
‘’ڕیكاردۆ حهرهكهی ڕاستهقینهی بهرههمهێنانی بۆرژوازییا نیشا ئهدات كه بهها پێكئههێنێ،
بهاڵم پرۆدۆ  ،به حساب نهكرد بۆ ئهم حهرهكه ڕاستهقینهیه خۆی بهوه قهلهن كردووه كه
پرۆسهیهكی نوێ دابهێنێ و جیهانێكی دی بهدهستگهێنێ گوایه لهسهر شێوازێكی نوێ .بهاڵم ئهم
شێوازه جگه له دهربڕینێكی تیۆری بۆ جووڵه ڕاستهقینهكه كه خۆی بوونی ههیه و زۆر با
لهالیه ڕیكاردۆوه وهسف كراوه هیچی تر نییه‘‘ .واته پرۆدۆ ئهسڵه شتێكی تازهی نهووتووه.
بگره ماركس وتهنی تیۆری بههاكهی پرۆدۆ تێگهیشتنێكی یۆتۆپیانهیه له تیۆریهكهی ڕیكاردۆ (ل.
 )٠٧٨كه ماركس باسی پهیوهندی كات و بههای كار ئهكات و ئهڵێ شتێكه كه پرۆدۆ ناتوانێ
بیگینێ .لێرهدا ماركس جهخت لهسهر كااڵبوونی كار ئهكاتهوه كه ئهكڕدرێ و ئهفرۆشرێ .وه
بۆیهشه ئهفرۆشرێ به هۆی ئهو بهكارهێنانهی یا ئهو سوودهی كه ههیهتی .ههر لێرهوه ماركس
باس لهوه ئهكات كه ئارگیومێنتهكانی پرۆدۆ بهوهوه بهرتهسك ئهبێتهوه كه كار وهك شتێك كه
به فهوری سهرف ئهكرێ نافرۆشرێ ،بگره وهك ئامێرێكی بهرههمهێنا یا ئامێرێك ،واته كااڵیهكه
كه بههای ههیه بهاڵم بهرههمناهێنێ .بهمجۆره كار وهك كااڵیهك نایگینێ چونكه الی ئهو كااڵ
تهنها لهبهر ههندێ مهبهستی بهكارهێنا پێویسته نهك ئهوهی ههر خودی خۆی كااڵیهكه .كهوایه
به پێی پرۆدۆ كار كااڵ نییه و ناتوانێ بههای ههبێ (ل.)٠٢١ .
وهك ماركس ئهڵێ به پێی پرۆدۆ ’’ ،بهرههم له داهاتوودا به ههما ئهندازهی كاتێك كه چۆته كار
ئهگۆڕدرێتهوه ...وه ئهو كاتهی كه بۆ بهرههمهێنانی كااڵیهك پێویسته ڕێك ههما ڕادهی
بهكاربردنهكهی دیاری ئهكات و پهیوهندیه ڕێژهییهكهی به تهڵهبهوه ئهنوێنێ .لهم حاڵهتهدا ئهگهر
كااڵیهك به نرخێك بفرۆشرێ یهكسا بێ به تێچووی بهرههمهێنانهكهی ئیتر بهمپێیه عهرز و
تهڵهب به شێوهیهكی یهكسا بااڵنس ئهبنهوه چونكه تێچووی بهرههمهێنا وا دێته بهرچاو كه
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چاوخشاندنێك بهسهر كتێبی ههژاریی فهلسهفهی كارڵ ماركسدا
پهیوهندی ڕاستهقینهی نێوا عهرز و تهڵهب دهربگڕ  .وه گوایه ئهو شتانهی كه زۆر بهكارئههێنرێن
كهمترین كاتیا پێویسته بۆ بهرههمهێنانیا و بهمجۆره كۆمهڵگا كاتێكی با پاشهكهوت ئهكات
بۆ بهدهستهێنانی خۆشگژێوی .ههروهك ماركسیو پێداگری لهسهر ئهكات ئهمه تێنهگهیشتنه له
دیالهكتیكی مێژوویی .ئهوه ئهو نرخهی كااڵیهك نییه كه به پێی تێچووی بهرههمهێنانهكهی پێی
ئهفرۆشرێ كه پهیوهندی ڕێژهییانهی نێوا عهرز و تهڵهب دیاری ئهكات بگره ئهوه ئهو
ئاڵوگۆڕانهی عهرز و تهڵهبه كه بهرههمهێنهر وادار ئهكات چ ڕادهیهك له كااڵ بهرههمگهێنێ .وه
ڕوودانی بهردهوامی ئهمهی دواییشیانه كه جوڵهی سهرمایه له پیشهسازیه جیاوازهكاندا
دیاریئهكات.
ههر لهم بهندهدا و له بهشی پارهدا ،ماركس باس لهوه ئهكات كه به پێی تیۆریهكهی پرۆدۆ كه
بههای ههر بهرههمێك وابهسته ئهكاتهوه بهو كاتی كارهی له بهرههمهێنانهكهیدا بهرجهستهبۆتهوه،
بهاڵم زێڕ و زیو وهك كااڵ نابینێ ،بگره وهك پاره ئهیانگینێ .پرسیارهكه لێرهدا ئهوهیه كه بۆچی له
پرۆسهی گۆڕینهوهدا ئهم دوو كااڵیه جیاوازتر و ئهم فهنكشنه تایگهت و جیاكهرهوهیه چییه دراوه
به زێڕ و زیو؟ كه ئهمه شتێكه ئابوری سیاسی نهیتوانیوه وهاڵمی بداتهوه .پرۆدۆ پێی وایه كه
ئهم دوو كانزایه كه نایابیهكی زۆریا ههر له مێژووهوه ههبووه و بهرههمێهنانیا قورسایی زۆری
ئهم بهها تایگهتهی بۆ
ههبووه و دهوڵهت سهروهری بهسهریدا پهیدا كردووه و بهم پێیه
پێكهێنراوه.
ماركس لێرهدا باس لهوه ئهكات كه پرۆدۆ بۆیه باسی زێڕ و زیوی له مهسهلهی ئاڵوگۆڕپێكردندا
هێناوهته گۆڕێ تاكو ئهوه بسهلیێنێ كه ههر كااڵیهك به پێی تێچووی بهرههمهێنانهكهی
ههڵگهسنگێندرێ ئهوا تایگهتیێندێتی پاره وهئهگرێ .له كاتێكدا كه له نێو ههموو كااڵكاندا زێڕ و زیو،
وهك پاره ،تاكه كااڵیهكن كه به تێچووی بهرههمهێنا دیاری ناكرێن و ههربۆیهشه له پرۆسهی
چهرخاندا ئهتوانرێ كاغهز جێیا بگیرێتهوه .ئهمه ئهم تایگهتیهندێتیهی به پاره داوه له پرۆسهی
ئاڵوگۆڕكرد له ئاستی جیهانیدا .الی ماركس ’’ :كاتێك كه ڕێژهیهكی دیرایكراو ئهبینرێ له نێوا
پێداویستیهكانی سووڕ و ئهو بڕه پارهیهی دهركراوه ،جا له فۆڕمی پارهی كاغهزدا بێ یا زێڕ یا
پاتین یا مسدا ،ناتوانرێ بڕێك بگینرێ له نێوا بهها ئهسڵیهكه (واته تێچووی بهرههمهێنا ) و ئهو
بههایهی پاره كه ههر به ناو ههیهتی .گومانی تێدا نییه كه له بازرگانی نێودهوڵهتیدا ،پاره وهك ههر
كااڵیهكی تر به كاتی كاركرد دیاری ئهكرێ .بهاڵم لهههما كاتدا ئهوه ڕاسته كه زێڕو زیو له
بازرگانی نێودهوڵهتیدا ئامڕازی ئاڵوگۆڕ وهك بهرههم نهك وهك پاره .به واتایهكی دی ،ئهو
تایگهتیهندێتیه ’نهگۆڕی و ڕهسهنێتی‘هی ’پیرۆزكردنی سهروهركراو‘ ،كه الی پرۆدۆ  ،ئهو
تایگهتیهندێتیهی [زێڕ و زیو] پێكدێنێ‘‘ (ل  .)٠١١ئیتر ڕۆشن ئهبێتهوه كه ئهم دوو كانزایه له
بنهرهتدا تایگهتیهندێتیهكی نهگۆڕ و ڕهسهنیا نییه وهك پرۆدۆ تێیگهیشتووه بگره له ئاڵوگۆڕی
جیهانیهوه ئهم جێگهوڕێگایه پهیدا ئهكات.
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بهشی سهبارهت به زێدهیهك كه له كار ئهمێنێتهوه:

پرۆدۆ بۆ ئهوهی بیسهلیێنێ كه ههموو كارێك زێدهی ههیه ،كۆمهڵگا به شهخسی ئهكاتهوه ،به
واتایهكی دی ئهیكات به كۆمهڵگایهك كه به هیچ جۆرێك كۆمهڵگایهك نییه بۆ كهسهكا و
سهربهخۆ یاسای خۆی ههیه و هیچ پهیوهندیهكی نییه به خودی كهسهكانهوه كه كۆمهڵگاكهیا
پێكهێناوه .ئهم كۆمهڵگایه ’’زیرهكی خۆی‘‘ ههیه كه ئهمه زیرهكی هاوبهشی مرۆڤهكا نییه ،بگره
زیرهكیهكه كه خاڵیه كه مانای هاوبه (ل .)٠١٢ .یانی زێدهیهك كه له كارهوه ئهمێنێتهوه تهنها
ئهتوانرێ له كۆمهڵگای كهسهكانهوه لێكگدرێتهوه و ژیانی ئهم كهسه بهو یاسایانه بهرهوپێو
ئهچێ كه پێچهوانه لهگهڵ ئهوانهی كۆنترۆڵی چاالكی مرۆڤ ئهكه وهك تاكێك (ل .)٠١٢ .له
كاتێكدا وهك ماركس ئهڵێ ئهم مهسهلهیه تهنانهت له الیه ئابوریناسه بۆرژوازیهكانیشهوه پێشتر
وهاڵمی وهرگرتۆتهوه.
لێرهدا ماركس تێگهیشتنی پرۆدۆ لهسهر ئهم مهسهلهیه ئههێنێتهوه كه نووسیویهتی’’ :پێو ههر
شتێك پرۆمیسۆث [خواوهندێكی ئهفسانهی یۆنانی كۆنه كه ئهووترێ بهرپرس بووه له خوڵقاندنی
مرۆڤ و دواتر دزینی ئاگر كه وهك سهرچاوهی گهشه و شارستانیهت دانراوه_جهمال] كه له
ئامێزی سروشتهوه دهرئهكهوێت ژیانی له سستی و تهمهڵیهكی خۆشهوه وه دهستپێئهكا و ...هتد.
پرۆمیسۆث دهست ئهكات به كار و لهم یهكهم ڕۆژی كارهوه ،كه یهكهم ڕۆژی خوڵقاندنی دووهمه،
بهرههمهكانی ئهو واته سهروهتهكهی و باشگژێویهكهی یهكسانه به  .٠١له ڕۆژی دووهمدا،
پرۆمیسۆث كارهكهی دابه ئهكات و بهرههمهكهی یهكسا ئهبێ به  .٠١١له سێیهم ڕۆژ و ههموو
ڕۆژهكانی دواتردا  ،پرۆمیسۆث ئامێر دائههێنێ و ،بهكارهێنانی تازهی جهستهكا و هێزی تازه له
سروشتدا ئهدۆزێتهوه .لهگهڵ ههر ههنگاوێكی چاالكیه پیشهسازیهكانیدا ،ژمارهی بهرههمهكانی
زیاد ئهكات و ئهمه ئهبێته مایهی ئاسودهیی بۆی .وه سهرئهنجام لهبهرئهوهی بۆ ئهو بهكاربرد
به واتای بهرههمهێنا دێت ،ئیتر ڕۆشنه كه بهكاربردنی ههر ڕۆژێك تهنها بهرههمی ڕۆژی
پێشووتره و بهرههمێكی زیاده ئهمێنێتهوه بۆ ڕۆژی دواتر‘‘ [وهرگێڕدراو له ههژاری فهلسهفهی
ماركس به زمانی ئینگلیزی ،ل  .]٠١٧لێرهدا وهاڵمی ماركس بهم بۆچوونه خهیاڵی و دوور له
زانستیه پرۆدۆ زۆر سهرنجڕاكێشه .ههر بۆیه پێم با دهقی قسهكانی ماركس ههر لێرهدا
بهێنیهوه’’ :بۆ ئهو [پرۆمیسۆث] بهكاربرد واته بهرههمهێنا و ئهوهی كه ڕۆژی پێشتر بهرههمی
هێناوه ڕۆژی دواتر بهكارئهبات و بهمجۆره ئهو ههمیشه ڕۆژێك له پێشهوهیه ئهو ڕۆژه
’’زێدهیهكه كه له كارهكهی ماوهتهوه‘‘ .بهاڵم ئهو ئهگهر شتێك كه ڕۆژی پێشتر بهرههمی هێناوه
بهكاریگهرێت ،كهواته ئهبێ له یهك ڕۆژدا كه هیچ ڕۆژێكی له پێشهوه نهبووه ،ئیشی دوو ڕۆژی
كردبێ تاكو بتوانێ دواترڕۆژێك لهپێشهوه بێ .ئایا پرۆمیسۆث ئهم زێدهیهی له یهكهم ڕۆژدا چۆ
به دهستهێناوه له كاتێكدا كه نه هیچ دابهشكردنێكی كار ،نه ئامێر و نه تهنانهت ههر زانیاریهك
دهربارهی هێزی جهستهیی بوونی نهبووه جگه له ئاگر؟ بهمجۆره مهسهلهی ئهوهی كه شتهكا
بگهڕێنرێتهوه بۆ ’’ یهكهم ڕۆژی خوڵقاندنی دووهم‘‘ یهك ههنگاوی بهرهو پێو نهخستۆته بهردهم.
ئهم شێوازی ڕۆشنكردنهوهیه تامی یۆنانی كۆ و عیگری ئهدات و ئهمه ههم نهێنی و ههم
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چاوخشاندنێك بهسهر كتێبی ههژاریی فهلسهفهی كارڵ ماركسدا
هێیاییه (مهجازیه) ‘‘( ،ل )٠١٨.ئهمه ئیتر تیۆریهكهی پرۆدۆنه كه ههموو كارێك ئهبێ زێدهیهكی لێ
بیێنێتهوه و لێرهدایه كه ماركس ڕهخنهی لێ ئهگرێ كه گوایه سهروهت كۆبوونهوه بهرههمێكی
سروشتی كۆمهڵگایه به بێ لهبهرچاوگرتنی ئهو ههلومهرجه مێژووییهی كه زێده یاخود سهروهت
تیایدا بهرههم دێ ،لهوانه دابهشگوونی كار و گهشهی ئامێر وتهكنهلۆجیای بهرههمهێنا و كێگڕكێ
و سیستیی كرێ ..وهتد به واتایهكی دی :ملیانێی چینایهتی .وه ههموو ئهمانه پێداویستی گهشهی
هێزهكانی بهرههمهێنا و بهمجۆره كهڵهكهی زێدهیهكن كه له كارهوه بهرههم دێن ،ماركس
وتهنی ههر لهو ههلومهرجه مێژووییهی سهرمایهداریهوه’’ ،ئهبوایه چینێك ههبوایه قازانجی بگردایه
و چینێكیو كه بپوكایهتهوه‘‘ (ل.)٠١٩.
بهندی دووی كتێگهكه كه سهبارهت به میتافیزیكی ئابوری سیاسیه و له بهشی یهكیدا كه ماركس
ڕهخنه له میتۆدی فهلسهفیانهی پرۆدۆ ئهگرێ ،كه پێی وایه وابهستهیه به فهلسهفهی هیگڵهوه ،و
حهوت سهرنجدانی ڕیزبهدنی كردووه .من لێرهدا ههوڵ ئهدهم كورته و پوختهی ههر سهرنجدانێك
برهمه ڕوو.
له سهرنجدانی یهكدا ،ماركس باس لهوه ئهكات كه چۆ له لێكدانهوه فهلسهفیه هیگڵیهكاندا
مهسهلهكا پهیوهست ئهكرێتهوه به عهقڵهوه (لۆجیكهڵ كاتیگۆری) ،ئاوها پرۆدۆ مهسهلهكا
پهیوهست ئهكاتهوه به شتێكی ئایدیاڵیهوه به ناوی (كاتیگۆری ئابوری) .به پێی ئهم میتۆده
فهلسهفیه عهقڵی پهتی لهسهروو شتهكانهوهیه و ئهو خۆی ئهسهپێنێ و دژهخۆی پێكدێنێ و
دوباره خۆی پێكئههێنێتهوه و به مهفهومی فهلسهفی ههر خۆی تێز و ئهنتی تێز و سهنتێزه و
گوایه ئهمه سهرچاوهی جووڵه و دیالهكتیكه .ههر عهقڵ ئهرێ و نهرێشه ،ئهرێ ئهبێ به نهرێ و
نهرێ ئهبێ به ئهرێ و ئهرێ ئهشگێ به ئهرێو و نهرێو و نهرێو ئهشگێ به ئهرێو و نهرێو و
ئهوه ئهم تێكهولێكهیهیه كه جوڵه و دیالهكتیك دروست ئهكات و ئهم دوو دژبهیهكیه بیری نوێ
دروست ئهكات (واته سهنتێز) و ههر ئهمیو دوباره ههڵئهوهشێتهوه و ئهبێتهوه به دوو بیری دژ
بهیهك و بهمجۆره سهنتێزی نوێ دروست ئهبێتهوه...ئیتر كۆمهڵێك بیر دێنه ئاراوه كه دیسا
وابهستهی ههما جوڵه و دیالهكتیكن .بهمجۆره له بهشێك گروپێك دروست ئهبێ و له گروپێك
زنجیرهیهك و له زنجیرهیهكیو سیستیێك .ئهمه میتافیزیكی فهلسهفیه و ئهمه شتێكه كه له مێشكی
فهلسهفیانهی هیگڵ و پرۆدۆنیشدا ئهگوزهرێ كه ئهمهی دواییا تهنها كاتیگۆریهكهی گۆڕیوه به
ئاوری و سیستیێیكی ئابوری له زههنی خۆیدا دروست كردووه.
له سهرنجی دوودا ماركس دیسا جهخت لهوه ئهكاتهوه كه پرۆدۆ پهیوهندیه كۆمهاڵیهتیهكا كه
وابهسته به هێزه بهرههمهێنهرهكانهوه نابینێ .بۆ بهدهستهێنانی هێزی بهرههمهێنههی نوێ مرۆڤ
شێوازهكانی بهرههمهێنا ئهگۆڕێ و بۆ ئهمه پهیوهندیه كۆمهاڵیهتیهكا ئهگۆڕێ ،ئاشی دهستی
كۆمهڵگایهكت ئهداتێ به بوونی ئاغاكانهوه و ئاشی ههڵییو سهرمایهدارێكی پیشهسازی .ههر
ئهمانیو لهم پهیوهندیه كۆمهاڵیهتیهدا بیروڕا و ئهندێشه و كاتیگۆریهكانی دی بهرههمدێنن كه
ملكهچی پهیوهندیه كۆمهاڵیهتیهكانن و ههموو ئهمانه بهرههمی مێژوویی و ڕاگوزهر  .ئهم
مهسهلهیه له میتۆدی پرۆدۆندا ونه.
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له سهرنجی سێدا ،دێته سهرئهوهی كه پرۆدۆ قۆناغهكانی گهشهی كۆمهڵگا نابینێ و ههربۆیهشه
پهیوهندی نێوا دابهشگوونی كار و كێگركێ و ..هتد نابینێ .به پێی میتۆدی عهقڵی پهتی پرۆدۆ كه
باس له هاتنه ئاراوهی ههر قۆناغێك ئهكات ،وهك ’’كۆرپهی تازه له دایكگوو‘‘ مامهڵهی ئهكات و
ئهوه له بیر ئهكات كه تهمهنی ئهمانه وابهستهی تهمهنی ئهوهی پێو خۆیهتی .له فۆرمۆلهكهیدا بۆ
داڕشتنهوهی بهها ،كه بۆ پرۆدۆ بناغهی ههموو گهشه ئابوریهكانه ،بهبێ دابهشگوونی كار و
كێگهركێ و  ...هتد ئهم كارهی بۆ ناكرێ .بهاڵم له تێگهیشتنی پرۆدۆندا ئهم پهیوهندیانه پێشتر
هێشتا بوونیا نهبووه.
ماركس له سهرنجدانی چواردا ئهوه ڕوونئهكاتهوه كه پرۆدۆ كه ههما مهنتقی هیگڵی له بواری
ئابوریدا جێگهجێ كردووه ،وای ئهبینێ كه ههر كاتیگۆریهكی ئابوری الیهنی با و الیهنی خراپی
ههیه .ههروهك چۆ وردهبۆرژوازیهك تهماشای پیاوه مێژووییهكانیا كردووه .ناپلیۆ پیاوێكی
مهز بووه ،شتی زۆر باشی كردووه ،بهاڵم شتی زۆر خراپیشی ههبووه .ئهمه جێگهجێ بكه
بهسهر لێكدانهوهكانی پرۆدۆندا ئهگهی بهو هاوكێشهیهی كه الیهنه باشهكانی كۆمهڵگای
سهرمایهداری بپارێزه و خراپهكانیشی وهالبنێ.
ماركس لێرهدا نیونهی كۆیلهداری كه ئهویو كاتیگۆریهكی ئابوریه ئههێنێتهوه .باس له كۆیلهداری
ڕاستهوخۆ ئهكات كه به ههما شێوهی ئامێر و قهرز و شتهكانی تر تهوهرێكی سهرهكیه بۆ
پیشهسازی بۆرژوازی’’ .بێ كۆیلهداری لۆكه بوونی نهئهبوو ،بێ لۆكه پیشهسازی مدێر بوونی
نهئهبوو .ئهوه كۆیلهداری بوو كه بههای دا به موستهعیهرهكا  ،و ئهوه موستهعیهرهكا بوو
كه بازرگانی جیهانیا خوڵقاند وه ئهوه بازرگانی جیهانیه كه پێشیهرجی پیسهشازی فراوا
بوو .وه بهمجۆره كۆیلهداری كاتیگۆریهكی ئابوریه كه گرنگیهكی زۆری ههیه ‘‘ (ل .)٠٢٧ .ئێستا
با بێینه سهرئهوهی بهپێی ئهو مهنتقهی پرۆدۆ ئهو كێشهیه چۆ چارهسهرئهكرێ كه الیهنه
خراپهكانی كۆیلهداری نههێڵرێ و باشهكانی بپارێزرێ؟ كهوایه بهپێی ههما مهنتقیو باد ئهتوانێ
له خراپیهكانی ئیحتكاری (مۆنۆپۆلی) كهم بكاتهوه و هاوسهنگی بازرگانی ڕابگرێ و كاریگهری
لهسهر قهرز ههبێ و ...هتد.
سهرنجی پێنو باس لهوه ئهكات كه پرۆدۆ دیالهكتیك له ڕیزبهندی بیروڕاكاندا ئهبینێ .ئهمه ئهو
دیالهكتیكهیه كه ماركس وتهنی لهوپهڕی ئهخاقگهرایی پهتیدایه ،بینینی دنیا له ڕوانگهی ئهخاقی و
عهقڵی پهتیهوه .دیسا ئهمه نهبینینی مێژووه له ڕوانگهیهكی ماتریاڵیهوه.
دواتر ماركس سهرجنیا ئهخاته سهر خاڵی شهشهم كه به پێی پرۆدۆ گرییانهی ئهوهی كه
ههرچی شتی خراپی سیستیێكه بیرهرهالوه تاكو هچ شتێك نهمێنێتهوه به غهیری باشهكا نهبێ و
ئهم شته زۆر زۆر باشه كه ئامانجێكی كردهییه ئهگات به یهكسانی .به خهیاڵی پرۆدۆ
دابهشگوونی كار و قهرز و كاری هاوبه و ههموو پهیوهندیه ئابوریهكا له پێناو یهكسانیدا
خوڵقاو بهاڵم ههڵگهڕێنراونهتهوه و ئهمهشه كه ناكۆكیهكهی دروستكردووه .بهاڵم ماركس وتهنی
ئهمه پێچهوانهی ڕهوڕهوهی مێژووه و تهنها خهیاڵی پرۆدۆنه .الیهنه باشهكانی پهیوهندیه
ئابوریهكانی سهرمایهداری جهخت له یهكسانی ئهكهنهوه و الیهنه خراپهكانیو نایهكسانی .ئهمهیه
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خهیاڵپاڵویهكهی پرۆرۆد بۆ تێگهیشتن له ناكۆكیهكانی سیستیی سهرمایهداری.
سهرنجی حهوت و كۆتایی لهم بهندهدا جگه لهوهی دیسا ماركس ڕهخنهی خۆی له ئابوریناسا
نیشا ئهدات هاوكاتیو لێرهدا چهند تێگهیشتنێكی خۆی لهسهر ههندێ له مهسهله گرنگهكانی
كۆمهڵگا ئهخاتهڕوو .له ڕهخنه له میتۆدی ئابوریناساندا ئهڵێ كه ئهوا دوو جۆر پێكهاته ئهبینن،
دروستكراو و سروشتی ،فیوداڵی بۆ ئهوا دروستكراوه و بۆرژوازیو سروشتی .ئهمه
ئهچوێنێ به ئاینناسهكا كه سهرچاوهی ئاینهكهی خۆیا به خودا و هی كهسانی تریو به
دروستكراوی دهستی مرۆڤ ئهزانن .جێگهجێكردنی ئهمه بۆ كۆمهڵگای بۆرژوازی بهوجۆرهیه كه
ئابوریناسهكا پێیا وایه كه پهیوهندیهكانی بهرههمهێنانی بۆرژوازی سروشتین و ههربهوجۆره
سهروهت و هێزهكانی بهرههمهێنا ملكهچی یاسا سروشتیهكانن .ئهو پهیوهندیانه ههر خۆیا یاسا
سروشتیهكانن و سهربهخۆ له كات ،یانی مێژوو پێشتر ههبووه چونكه دامهزراوه فیوداڵیهكا
ههبوو بهاڵم ئیتر نییه چونكه خودی ئهو پهیوهندیانه نهماو كه جیاواز له پهیوهندیه
سهرمایهداریهكا  ،ئهمه یانی ئهبهدی بوونی سهرمایهداری.
لێرهدا به پێویستی ئهزانم ئهم بهشه له ڕهخنهی ماركس ڕاستهوخۆ له كتێگهكهوه بهێنیهوه:
’’فیوداڵیزمیو (دهرهبهگایهتی) پرۆلیتاریای خۆی واته جوتیار (كۆیلهی زهوی) ههبووه و ههموو
تۆوهكانی بۆرژوازی تیا بووه .بهرههمهێنانی فیوداڵیو دوو توخیی بهرامگهر یهكی ههبووه و به
ههما شێوه به ناوهكانی الیهنی با و الیهنی خراپی فیوداڵیزم ناوبراو  ،بێ ڕهچاوكردنی ئهو
ڕاستیهی كه ههمیشه ئهوه الیهنی خراپه له كۆتایدا به سهر الیهنی باشدا سهرئهكهوێ .ئهوه الیهنی
خراپه ئهو جوڵهیه بهرههمئههێنێ كه مێژوو دروست ئهكات ،ئهویو بهوهی كه ملیانێیهك
دهستهبهرئهكات .ئهگهر له سهردهمی بااڵدهستی فیوداڵیزمدا ،ئابوریناسهكا لهگهڵ ئهوهی
حهماسهتیا ههبوو بۆ چاكهی كهڵهسوارا  ،سازانی ڕێكوپێكی نێوا مافهكا و ئهركهكا  ،ژیانی
پیاوساالرانهی شارهكا  ،ههلومهرجی تێروتهسهلی پیشهسازی ناوماڵ له الدێكاندا ،گهشهی
پیشهسازی كه له شێوهی كۆمپانیادا ڕێكررا  ،نهقابه و كۆڕهكا  ،و به كورتی ههموو ئهو شتانهی
كه الیهنی باشی فیوداڵیزم پێكئههێنن ،خۆیا برستاتهیه بهردهم پرسیاری ئهوهی ههموو ئهو
شتانه ههڵگوهشێننهوه كه سایهی ههبوو بهسهر ئهم وێنایهدا_كۆیلهداری و ئییتیازاتهكا و ئاناركی
(فهوزا) ،ئهوا چی ڕوویئهدا؟ ههموو ئهو توخیانهی كه ئهبوونه مایهی هاتنهكایهوهی ملیانێكه
تێكئهشكێندرا و بهمجۆره گهشهی بۆرژوازی ههر به كۆرپهلهیی لهناوئهبرا .ئهو كهسه خۆی
ئهخسته كێشهی بێیانای ههڵوهشانهوهی مێژوووهوه‘‘ (ل .)٠٧٢_٠٧١ .وه لێرهوه ماركس ئهگات
بهوهی كه كۆمهڵگای بۆرژوازی له ههناوی ئهم ملیانێیهوه هاتۆته دهرهوه ،ملیانێیهكی چینایهتی
كه مایهی سهروهت بووه بۆ چینێك و چهوسانهوه بۆ چینهكهی تر كه بهربهرهكانی كردووه.
ئهوهی ئهبێ به سهروهت و پارهی كهڵهكهبوو به هۆی ئهوهوهیه كه زۆرینه له الیهكی ترهوه نوقیی
ههژاری و نهداری ئهبنهوه.
كۆمۆنیست و
ئابوریناسهكا نوێنهری زانستیانهی چینی بۆرژوازین ،به ههما شێوه
سۆشیالیستهكا تیۆریسیۆنی چینی پرۆلیتاریا  .بهاڵم لێكدانهوهی ههژاری و دهرخستنی ملیانێی
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چینایهتی ناكرێ و ناتوانێ تهنها له ئاستی لێكدانهوهیهكی زانستیدا بیێنێتهوه و ئهم ڕهخنهیه ئهبێ
سییایهكی سیاسی به ملیانێی پرۆلیتاریا لهگهڵ بۆرژوازیدا بدات و ئهو چینهی یهكهمیا ڕێكگرات
و سازی بدات بۆ ههڵگێڕانهوهی سیستیی كۆ  .ههر ئهمهشه كه تایگهتیهندێتی شۆڕشگێڕانه ئهدات
به لێكدانهوهی زانستیانهی كۆمۆنیستی.

بهشی دابهشبوونی كار و ئامێر:

ماركس لێردا باس لهوه ئهكات كه پرۆدۆ دابهشگوونی كار به یاسایهكی ئهبدی دائهنێت و تهنها
وهك كاتیگۆریهكی ساده و موجهڕهد ئهیگینێ نهك له مهفهومێكی مێژوویانهی قۆناغهكانی
كۆمهڵگای بهشهریدا .وه ههر بۆیه پرۆدۆ پێی وایه كه دابهشگوونی كار له شهئنی كرێكار كهم
ئهكاتهوه و ئهم كهمكردنهوهیه پهیوهسته به ڕۆحێكی بهدڕهوشتهوه و ئهمه هاوتایه لهگهڵ
كهمكردنهوهی ههمیشهیی كرێدا .بهمجۆره ههژاری ئهنجامی دابهشگوونی كاره .وه ئامێریو
به شێوهیهكی
یاخود ۆركشۆپی مۆدێر ئهنتی تێزی مهنتیقیانهی دابهشگوونی كاره .ئهمه
ئۆتۆماتیكی ئهبێ به ڕهتكردنهوه یا نههێشتنی ههژاری .ناوهڕۆكی تێگهیشتنی پرۆدۆ ئهوهیه كه
وایدائهنێت كهسێك كه تێگینی ئهوهی كردووه كه به هۆی دابهشگوونی كارهوه بۆ چهند بهشێكی
جیاواز كه ههریهكهیا كرێكارێك ئهنجامی ئهدات ،هێزهكانی بهرههمهێنا ئهبن به چهند ئهوهنده
واته زیاد ئهكه  .ئهم كهسه كه ئهم بیركردنهوهیهی ههیه به خۆی ئهڵێ كه ئهگهر گروپێكی
ههمیشهیی كه خۆی دیاریئهكات و بۆ ئامانجێكی تایگهت دایانئهنێ ئهتوانێ بهرههمێكی زیاتر كه
قابیلی پاراستنه بهدهستگهێنێ .وه ههر ئهم كهسه پێشنیار ئهكات به كهسانی تر كه بیرۆكهكهی
ئهم قگوڵ بكه  .ئیتر ئهم كهسه له سهرهتای پیشهسازیهكهیهوه لهگهڵ هاوكارهكانیدا كه دواتر ئهبن
به كرێكاری خۆی به شێوهیهكی یهكسا مامهڵه ئهكات .بهاڵم بهپێی لێكدانهوهی پرۆدۆ ئهم
’یهكسانیه ڕهسهنه‘ ههر زوو به هۆی جێگهوڕێگهی قازانجپهرستی بهرپرسهكه و پشت بهستن به
كرێكاری بهكرێوه نامێنێ .ئیتر ئهم بۆچوو و لێكدانهوهیه جگه له زههنگهرایی پرۆدۆ خۆی و
نهبینینی ڕهوتی دیالكهتیكانهی مێژوو هیچی دی نییه .ماركس ئهڵێ كه گهشهی بازاڕ و كهڵهكهی
سهرمایه و گۆڕینی جێگهوڕێگهی چینهكا به جۆرێك كه زۆرینهی كۆمهڵگا بێگهشكراو له
سهرچاوهی داهاتیا و ههموو ئهو شتانه پێشیهرجی دروستگوونی مانیفاكتۆرهكانن .بازرگانهكا
بوونه خاوهنی ۆركشۆپه نوێكا و كرێكارا لهژێر سهقفی فهرمانی سهرمایهدا كۆكرانهوه (ل.
 .)٠٨٢ئیتر ئهمه ئهو ڕێكهوتنه یهكسانه هاوڕێیانهیه نییه كه پرۆدۆ له مێشكیدا دایناوه.
پرۆدۆ پێی وایه كه چڕبوونهوهی ئامێرهكانی كار ڕهتكردنهوهی دابهشگوونی كاره .لهكاتێكدا
مهسهلهكه به پێچهوانهوهیه’’ :ههر كه چڕبوونهوهی ئامێرهكا گهشه ئهكات ،دابهشگوونی كاریو
گهشه ئهكات و به پێچهوانهشهوه .ههربۆیه ههر داهێنانێكی مهزنی میكانیكی دابهشگوونێكی مهزنی
كار به دوای خۆیدا ئههێنێ و ههر زیادبوونێكیو له دابهشگوونی كاردا لهبهرامگهردا ئهبێته هۆی
داهێنانی نوێی میكانیكی‘‘ (ماركس ،ل.)٠٨٧ .
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چاوخشاندنێك بهسهر كتێبی ههژاریی فهلسهفهی كارڵ ماركسدا
بهشی پێشبڕكێ و قۆرخكاری:

له بینینی شتهكا لهو ڕووهوه كه الیهنی با و الیهنی خراپی ههیه ،پرۆدۆ داكۆكی له ئهبهدی
بوونی پێویستی پێشگڕكێ ئهكات و له ئاستێكی شهخسیدا مهسهلهكه ئهبینێتهوه .پێی وایه پێشگڕكێ
پێچهوانهی قۆرخكارییه و ههربۆیهشه ناتوانێ پێچهوانهی كۆمهڵه بێ .ئهوهی لێرهدا ماركس
پێداگری لێ ئهكات ئهوهیه كه كۆمهڵگای سهرمایهداری ئێستا لهسهر پێشگڕكێ دامهزراوه و بتهوێ
كۆتایی بهمهی دووهمیا بهێنی ئهبێ ئهوهی یهكهمت ههڵوهشاندبێتهوه.
الیهنی خراپی پێشگڕكێو ئهوهیه ،الی پرۆدۆ  ،كه چاوچنۆكی ئهخوڵقێنێ ،شهڕی ناوخۆ
ههڵئهگیرسێنێ ،خێزا تێكئهدا ،نهتهوهكا تێكهڵ ئهكات به یهكدا ،هوشیاری گشتی ئهشێوێنێ،
خراپتر بازرگانی ئازاد و
موفهومی یهكسانی و عهدالهت و ئهخان ئهشێوێنێ و لهوه
سهرڕاستانه تێكوپێك ئهدات .قۆرخكاریو ئهنجامێكی حهتیی پێشگڕكێیه .الی پرۆدۆ قۆرخكاری
شتێكی باشه چونكه كاتیگۆریهكی ئابوریه كه له ’مهنتقی ناكهسێتی مرۆڤایهتی‘هوه سهرههڵئهدات.
وه پێشگڕكێو شتێكی باشه چونكه ئهویو كاتیگۆریهكی ئابوریه ،بهاڵم ئهوهی با نییه حهقیقهتی
پێشگڕكێ و و حهقیقهتی قۆرخكاریه.
بهاڵم ماركس ئهڵێ كه ئێیه له ژیانی واقعیدا تهنها پێشگڕكێ و قۆرخكاری و ملیانێی نێوا ئهم
دوانه نابینین ،بگره سهنتێزی ئهم دووانه ئهبینین ،بهاڵم ئهم شته داڕێژراوه شتێكی فۆمۆلهكراو
نییه ،بگره جواڵنهوهیه .له چوارچێوهی بهرههمهێنانی پێشگڕكێ له قۆرخكاری و به پێچهوانهشهوه
قورخكاری له پێشگڕكێوه ،پێشگڕكێ له نێو كرێكاراندا زیادئهكات و ههرچهندێكیو جهماوهری
پرۆلیتاریا زیادبكات له دژی قۆرخكارانی نهتهوهیهك ،پێشگڕكێی نێوا قۆرخكارانی نهتهوه
جیاوازهكا بێئومێدتر ئهبێ .كهوایه لێرهدا سهنتێز ئهوهیه كه قۆرخكاری تهنها له كاتێكدا ئهتوانێ
خۆی بپارێزێ كه بچێته نێو ملیانێی پێشگڕكێكانهوه (ل.)٠٩٢ .
لێرهدا ڕۆشن ئهبێتهوه كه پرۆدۆ تهنها لهالیهنی شهخسی و ئهخاقیهوه تهگیشتنی لهم مهسهالنه
داوه به دهستهوه و ههربۆیه گهیشتووه بهوهی كه باد بررێته سهر بهكاربرد و بهمجۆره ههلی
ژیانی باشتر بۆ كۆمهڵگا دابین ئهبێ .له كاتێكدا ماركس به ڕۆشنی لهم بهشهد اباسی لهوه كردووه
كه باد لهسهر بهكاربرد شتێكه كه تایگهته به تازهسهرههڵدانی بۆرژوازی كه لۆردهكا (خاوه
زهویهكا ) جگه له بهكاربرد هیچی تریا نهئهكرد .ئهم بۆچوونهی پرۆدۆ ئیتر هیچ پهیوهندیهكی
به ڕزگاربوونی پرۆلیتاریا و یهكسانیهوه نییه.

بهشی موڵك یان بهكرێدانی زهوی:

لێرهشدا ماركس دووباره جهخت لهوه ئهكاتهوه كه موڵكیو له كۆمهڵگای بۆرژوازیدا وابهستهیه به
پهیوهندیه كۆمهاڵیهتیهكانی بهرههمهێنانی سهرمایهدارییهوه و ناتوانرێ وهك شتێكی تهنیا و
موجهڕهد سهیری بكرێ .پرۆدۆ پێی وایه كرێی خانوو و موڵك پهیوهندی به لێووردبوونهوهی
دهروونی و ئهخاقیهوه ههیه ،نهك بهرههمهێنانی سهروهت .ماركس ئهوه ڕوونئهكاتهوه كه زهویو
وهك ههر موڵكێكی تر ملكهچی یاسا و پهیوهندیه سهرمایهداریهكانه ،كاتێك زهویهك بۆ نیونه
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جهمال موحسین
ئهكێڵرێت و بهرههمێكی ئهبێ ،ئهوهی كه چ هێزێكی كاری تێچووه و چهند بهرههمی ههیه و له
بازاڕدا چۆ ساغ ئهبێتهوه نرخی كرێی ئهو زهویه دیاریئهكات ،نهك ئهوهی كه چ ڕیكاردۆ و چ
پرۆدۆ لێكیئهدهنهوه كه گوایه كرێی زهوی فائیزێكه كه لهبهرامگهر موڵكێكی ههمیشه پارێزراودا
(واته زهویهكه) ئهبێ بدرێ .واته خاوهنی موڵكێكی زهوی وهك سهرمایهدارێك زهویهكهی ئهدات به
كرێ نهك وهك خاوه زهوی.
ماركس ئهڵێ’’ :خودی زهوی تا كاتێك وهك ئامڕازێكی بهرههمهێنا بهكارنایهت ،خۆی سهرمایه
نییه .زهوی وهك سهرمایه ئهتوانرێ وهك ههر ئامێرێكی تری بهرههمهێنا زیادبكرێ .بهمجۆره
زهوی وهك سهرمایه له هیچ سهرمایهیهكی تر ئهبهدیتر نییه .زهوی وهك سهرمایه سهرمایهیهكی
نهگۆڕه ،بهاڵم سهرمایهی نهگۆڕیو به ههما ئهندازهی سهرمایهی گۆڕاو ئهتوانرێ
بهكاربهێنرێ ( ‘‘...ل)٧١١ .
لهمه زیاتر ماركس باس لهوه ئهكات كه’’ :نوێنهری زهوی وهك سهرمایه خاوهنهكهی نییه،
جوتیارهكهیه .ئهو داهاتانهی بهدهستهاتووه له زهویهكه وهك سهرمایه فائیز و قازانجی
پیشهسازین ،كرێ نییه .زهویگهلێك هه كه ئهو فائیز و قازانجه بهدیدێنن بهاڵم هیچ كرێیهك
بهدیگناهێنن .به كورتی ،مادام زهویهك فائیز بهدهستئههێنێ سهرمایهی زهویه ،وهك سهرمایهی
زهویو هیچ كرێیهك بهدهستناهێنێ و بهمجۆره موڵكدارێتی زهوی نییه .كرێ لهو پهیوهندیه
كۆمهاڵیهتیانهوه به دهستدێ كه تیایاندا بهكارهێنانی زهویهكه ڕووئهدات .ناتوانێ ئهنجامی
سروشتی بهپیتی یا نهرمی یا ڕهقی خاكهكهی بێ .كرێ بهرههمی كۆمهڵگایه ،نهك
خاكهكه‘‘ (ماركس ،ل .)٧١١ .دیاره ئهمه پێچهوانهی لێكدانهوه و بۆچوونهكانی ڕیكاردۆ و پرۆدنه
لهبارهی زهوی و موڵكداریێتی زهویهوه.

بهشی مانگرتن و یهكگرتنی كرێكاران:

پرۆدۆ پێیوایه بهرزبوونهوهی كرێ ئهبێته مایهی بهرزبوونهوهی نرخی شتومهك و ئهمه ئهبێته
هۆی كهم وكرتهێنانی شتومهك و باڵوبوونهوهی برسێتی .له كاتێكدا ماركس باس لهوه ئهكات كه
بهرزبوونهوه یا دابهزینی كرێ و قازانو تهنها دهربڕی ڕێژهیهكه كه سهرمایهدار و كرێكار له
بهرههمی ڕۆژێكدا بهشیا تێیدا ههیه ،بهبێ ئهوهی له زۆربهی حاڵهتهكاندا كاربكاته سهر نرخی
بهرههمهكه بهتایگهتی لهو پیشهسازیانهدا كه ئامێری زۆر تێدا بهكاردێ چونكه خۆی وتهنی ئامێر
كرێ وهرناگرێ.
لهم بهشهدا ماركس بهراوردێكی نێوا ئابوریناسا و سۆشیالیستهكانی ئهو سهردهمهدا ئهكات.
ههر وهك له بهراییهكهدا ئاماژهما پێكرد ،پێویسته ئهوه بڵێین كه چهند ترێند و ههڵسوڕاوانێك
ههبوو له بزووتنهویه كرێكاریدا كه خۆیا به ناوی سۆشیالیستهوه ناو نابوو بهاڵم وهك لێره و
له بابهتهكانی سهبارهت به ئهنتهرناسیۆنالی یهك و مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست و چهندین وتار و
بابهتی تردا ماركس ئهم مهیله بهناو سۆشیالیستیانهی داوهته بهر رهخنه .ماركس ئهڵێ كه هاوكات
ئابوریناسهكا و سۆشیالیستهكا به كرێكارا ئهڵێن مهكه و كۆبوونهوه و یهكگرتن مهكه .
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چاوخشاندنێك بهسهر كتێبی ههژاریی فهلسهفهی كارڵ ماركسدا
ئابوریناسا به بیانوی ئهوهی كه ئهمه به قازانجی ڕهوتی چوونهپێو و گهشهی مونهزهمی
پیشهسازی نییه و ئهبێته هۆی گهشهی كتوپڕی ئامێرهكا و بهمجۆره بهشێك له كارهكهتا بێ
سوود ئهمێنهتهوه و كرێو له ئاستێكی نزمدا .سۆشیالیستهكانیو به بیانوی ئهوهی كه ههتا گهر
بهرزبوونهوهیهكی كهم له كرێدا بهدهستگهێنن له درێژماوهدا كرێ نزم ئهبێتهوه و جاخۆ كرێكار
ههر به كرێكاری ئهمێنێتهوه و سهرمایهداریو ههر به سهرمایهداری ،بۆیه سیاسهت مهكه  .له
كاتێكدا كه ئهمانه ههوڵێكن بۆ دوورخستنهوهی كرێكارا له سیاسهت ،ماركس چهندین نیونهی
یهكێتی و ڕێكرراوه و كۆمهڵه كرێكاریهكا ئههێنێتهوه و ئهڵێت كه زۆربهیا له مهسهله
سیاسیهكانیشادا بهشدار و تهنانهت له ئینگاند ،بزووتنهوهی چارتیستهكا وهك حزبێكی سیاسی
گهورهی كرێكارا لهو كاتهدا ئاماژه پێ ئهكات .وه به پێچهوانهوه ماركس پێداگری لهسهر
بهڕێرستن و سازدا و ڕێكرستنی سیاسی و یهكگرتووی چینی كرێكار ئهكات ،وهك چینێكی
یهكگرتووی خاوه بهرهوهندیهكی چینایهتی .چینێك كه له خهبات و ملیانێدایه لهگهڵ چینی
بهرامگهردا و ئهم ئاسته له خهبات ئاستێكی سیاسیه .ئهم خهباته ئهبێ ڕوو له ڕزگاری چینی
چهوساوه بێ .ههروهك لێرهدا ماركس ئهڵێ’’ :مهرجی ڕزگاریی چینی كرێكار ههڵوهشانهوهی
ههموو چینهكانه ...له كاتێكدا كه ملیانێی نێوا پرۆلیتاریا و بۆرژوازی ملیانێی چینێكه له دژی
چینێك ،ملیانێیهك كه له دوادهربڕینیدا شۆڕشێكی سهاراپاگیره ...ههرگیز مهڵێن كه جواڵنهوهی
كۆمهاڵیهتی جواڵنهوهی سیاسی وهدهرئهنێ .هیچ جواڵنهوهیهكی سیاسی نییه كه هاوكات
كۆمهاڵیهتی نهبێ( ‘‘...ماركس ،ل.)٧٠٧ .
بهمجۆره بینییا كه ماركس لهم كتێگهدا ئهگهرچی ڕهخنهی بێگهزهییانهی له بۆچوونه خهیااڵوی و
ناواقعی و نادیالێكتیكیانه پرۆدۆ گرتووه هاوكایو ڕوانگهی خۆی له ڕووی زانستی بۆ ناساندنی
كۆمهڵگای چینایهتی له الیهك و مێژووی ماتریااڵنهی گهشهسهندی كۆمهڵگای بهشهری به دهستهوه
داوه .پێویسته ئاماژه بهوه بدهم كه ئهم بیرۆكانهی ماركس لێرهدا هێناویهتی دواتر به شێوهیهكی
چڕوپڕ و ورد له كتێگی سهرمایهدا هاتۆته سهری .منیو هاوڕای زۆر كهسم كه گهر كهسێك
بیهوێت له دنیابینی ماركس تێگگات ،ئییكانی نییه ههژاری فهلسهفه نهخوێنێتهوه .بهو هیوایهی ئهم
وتاره تێگهیشتنێكی سهرهكی و پوختی لهسهر ههژاری فهلسهفه بهدهستهوه دابێت و هاندانێك بێت
بۆ كۆمۆنیستهكا و ههڵسوڕاوانی سۆشیالیسی ناو چینی كرێكار له كوردستا بۆ خوێندنهوهی
تهواوی كتێگهكه.

سهرچاوهكان:

كارڵ ماركس ،ههژاری فهلسهفه :وهاڵم به فهلسهفهی ههژاری پرۆدۆ  .بهرههمه كۆكراوهكانی كارل
ماركس و فرێدریك ئهنگڵس ،بهرگی ( ٢به زمانی ئینگلیزی) ،چاپرانهی پێشكهوتنی مۆسكۆ ساڵی
( .٠٩٨٤الپهڕهكانی  ٠١١بۆ )٧٠٧
كارل ماركس ،بوس الفسلفه :رد علی فلسفه الگوس لگرودو  .نقله الی العربیه محید مستجیر
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

١١٧

مستهفا.چاپرانهی الفارابی_التنویر ،بیروت ٧١٠١
و مانای گهشهسهند  :ههژاری فهلسهفه و
ڕۆبێرتۆ ،مایكڵ جۆزێف ،قهیرا  ،شۆڕ
پهوهندیدارهكانی سهردهم .ئوتروحه ،ساڵی .٧١١٩
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١١٩

بەڵگهنامهکان

بەیاننامەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری
کوردستان سەبارەت بە:
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم
ستەم و سەرکهوتهی نەتەوەیهی لە مهێهژیهنەی خەڵهکهی کهوردسهتها

لەالیە

دەوڵەتە سهەرکهوتهگەرە

نەتەوەپەرستەکانی عێراقەوە ،ناڕەزایەتی فراوانی خەڵكی بەدوای خۆیدا هێناوە .هاوکهاتهیهو بهووەتە
بنەمای شەڕو کێشەیەکی سیاسی درێهژمهاوەی نهێهوا

دەوڵەتهی نهاوەنهدیهی عهێهران و بهزوتهنەوەی

ناسیۆنالیزمی کورد .نەبونی ڕێهگهاچهارەیەکهی کهارسهاز بهۆ چهارەسهەری ئەم کهێهشهەیە لەالیەك و
لەالیەکی دیکەوە بە هۆی ئەو ناکۆکی و دووبەرەکیەی لەئاکامی کارکردی هەردوو ناسهیهۆنهالهیهزمهی
عەرەب و کوردەوە لە نێوا خەڵکی کوردزما و عەرەبزما دروست کراوە و پەرەی پێدراوە  ،تها
هاتوە ئەم کێشەیە قوڵتر بۆتەوە تا ڕادەی ئەوەی کە پێکەوە ژیانی دڵروازانەی خەڵکهی کهوردسهتها
و باقی خەڵکی عێراقی دژوار کردووە .لە دوای ڕاپەڕینی  ٠٩٩٠یشەوە بە هۆی بارودۆخی سیهاسهی
و ئیداریەوە کوردستا بەکردەوە ڕێرەوێکی جیاوازی گرتۆتە پهێهو .لەسهەردەمهێهکهدا سهەرگەردانهی
سیهاسهی و لە دوای ٧١١٢شهەوە ڕاپهێهچهکهردنهی ئەم کهۆمەڵهگهایە بهۆ نهاو گهێهژاوی فهیهدراڵهیهزمهی

١٢٢
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بەیاننامە سەبارەت بە ڕیفراندۆم
کۆنەپەرستانەی قەومی ،تا هاتووە ناکۆکی قەومی و نەهامەتی زیهاتهری پەرەپهێهداوە و بە نهاچهاری
کوردستانی خستۆتە سەر ڕێگای جیابونەوە .
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری هەمیشە پێداگری لەسەر ئەوە کردوە کە ڕێگاچارەی گونجاوو کارسهاز
گەڕانەوەیە بۆ ڕای خەڵکی کوردستا لە ڕیفراندۆمێهکهی گشهتهیهدا دەربهارەی ئەوەی کە دەیهانەوێ
جیابگنەوە و دەوڵەتێکی سەربەخۆ پێکگهێنن یا دڵروازانە و دوور لە هەرجۆرە هەاڵواردنێک لەگەڵ
دەوڵەتی عێراقدا بیێننەوە .دوای تێپەڕبوونی ٧٧سهاڵ بەسهەر ڕاگەیهانهدنهی ئەم ڕێهگهاچهارەیە کە لە
مانگی تەموزی ساڵی  ٠٩٩١دا لەالیە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریەوە بە بڕیارنامەیەک ڕاگەیەنهدرا،
ئەحزابی دەسەاڵتداری ناسیۆنالیزمی کورد ،هاتنە پای ملدا بە ڕیفرانهدۆم .هەر لەو بهڕیهارنهامەیەدا
لەسەر بنەمای ئەوەی کە لە عێراقدا ڕژێیێکی ناسیۆنالیستی ڕەگەزپەرستی عەرەبی لەسەر کهارە و
خەڵکی کوردزما بە هاواڵتی پلەدوو چاولێدەکات ،پێشنیاری حزبی کۆمۆنیستهی کهرێهکهاری ئەوەیە
خەڵکی کوردستا لەو ڕیفراندۆمەدا دەنگگدە بە جیابونەوە لە عهیهران و پهێهکهههێهنهانهی دەوڵەتهێهکهی
سەربەخۆ .هاوکات پێداگری لەسەر ئەوە کراوە کە دەوڵەتهی سهەربەخهۆی کهوردسهتها

بهۆ ئەوەی

دەوڵيتێکی پێشکەوتو بێت و دوور لە ناسنامەی کۆنەپەرستانەی قەومی و دینی هەموو ههاواڵتهیهانهی
کوردستا بە یەک چاو تەماشا بکات ،پێویستە دەوڵەتێکی غەیرە قەومی و سهیهکهوالربهێهت .لەم ٧٧
ساڵەدا حزبی ئێیە بەردەوام لەو پێناوەدا خەباتی کردووە.
ماوەی ئەم  ٧٧ساڵە لە درێژەی سیهاسهەتهی پهێهشهێهلهکهردنهی ئهیهرادەی خەڵهکهی کهوردسهتها  ،حهزبە
بورژوازیە ناسیۆنالیست و ئیسهامهیەکها

نەك هەر بەرگهریهیها

لەم مهافەی خەڵهکهی کهوردسهتها

نەکردوە ،بەڵکو ڕێگریا بۆ حزبی کۆمۆنیسهتهی کهرێهکهاری دروسهت کهردوە لە سهازدانهی خەڵهکهی
کوردستا لەدەوری ئەو مەسەلەیە و تەنانەت یەکێتهی نهیهشهتهیهانهی کهوردسهتها

ئەو پهێهشهنهیهارەی

کۆمۆنیزمی کرێکاری بەبیانووی ئەوەی کە "ئاسایشی نەتەوەیی کورد "دەخاتە مەترسیەوە لەسهاڵهی
٧١١١دا بەزۆری چەك هەڵسوڕاوانی حزبی کۆمۆنیهسهتهی کهرێهکهاریهی قەدەغەکهرد !هەر لەمهگهارەوە
سەرانی ناسیۆنالیستی کورد لەوانە جەالل تاڵەبانی پرسهی دامەزرانهدنهی دەوڵەتهی سهەربەخهۆی لە
کوردستا بە خەو ناوبردوه.
بەم جۆرە

سیاسەتی بەرژەوەندخوازانەی بورژوای کورد و حزبەکانی ،بووە هۆی ئەوەی کە ٧٧

ساڵ کۆمەڵگای کوردستا لە دەست برد بۆ هەنگاوێکی لەم جهۆرە دوابهکەوێهت .لەم  ٧٧سهاڵەدا
ئەم حزبانە خەڵکی کوردستا و پهرسهی ڕیهفهرانهدۆمهیها

کهردە قهوربهانهی بەرژەوەنهدی خهۆیها

و

بۆماوەی زیاتر لە دوو دەیە کۆمەڵگای کوردستانیا لەناو گێژاوی سهیهاسهی و شهەڕ و بهارگهرژی
دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧
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بەڵگهنامهکان
ناوخۆ و دەستتێوەردانی دەوڵەتانهی کهۆنەپەرسهتهی نهاوچەکەو جهیههها

و فهیهدراڵهیهزمهی قەومهی و

دەسەاڵتی میلیشیایدا ڕاگرت .قڵشت و دووبەرەکی قەومیا پەرەپێدا و مەتهرسهی شهەڕی قەومهیها
کرد بە هەڕەشەیەکی پڕمەترسی.
ئێستا

کە ئەحزابی بۆرژوازی کورد هاتونەتە پای ئەوەی کە ڕۆژی ٧١ی سەپتەمگەری ئەم سهاڵ

ڕیفراندۆم لە کوردستا ئەنجام بدرێت .ئێهیە سهەربهاری ئەوەی پهێهیهانهوایە ئەومهاوەیە کهورتە بهۆ
ئەنجامدانی ریفراندۆم و فرسەتی گونجاو بۆ خەڵك نارەخسێت تها وەکهو پهێهویسهت بە بەرنهامە و
پێشنیاری سیاسی حزب و الیەنە سیاسیەکا ئهاشهنهابهن ،بە تهایهگەتهی لەهەلهومەرجهی ئهێهسهتهادا کە
دەسەاڵت و پارە و میدیای زەبەال لەدەستهی ئەوانهدا کهۆبهوەتەوەو قهۆرخ کهراوە ،لەکهاتهی خهۆیهدا
ڕامانگەیاندووە کە ماوەیەکی  ٢مانگی پێویستە پێو لە ئەنجامدانی رایفراندۆم ،حزبی کۆمهۆنهیهسهتهی
کرێکاری کوردستا لە پێناو بەرپاکردنی ڕیفراندۆمێکدا کە خەڵکی کهوردسهتها

بهتهوانهن بەدوور لە

هەر جۆرە زەخت و زۆرێک و بە بەرچاوڕۆشنیەوە ڕۆڵێکی چاالک و کهارسهازی تهێهدا بهگهێهڕ

بهۆ

دروستکردنی بڕیار دەربارەی ئایندەی ئەم کۆمەڵگایە ،پێداگری لەسەر ئەم پرەنسهیهپهانەی خهوارەوە
دەکات و هەموو هەوڵی خۆشی دەخاتەگەڕ بۆ ئەوەی ڕیفرانهدۆم بەپهێهی ئەم پهرەنسهیهپهانە بەڕێهوە
بچێت .بهم پێیه

بانگەوازی سهرجهم خەڵکی کوردستا و الیەنە سیاسیەکا دهکهین بۆ هەوڵهدا

لە پێناو چەسپاندنیا  .حزبی کۆمۆنیستی کرێکهاری کهوردسهتها

ئهامهادەیهی خهۆی دەردەبهڕێهت بهۆ

گفتوگۆ و هاوکاری لەگەڵ هەر الیەنێک کە خۆی بە الیەنگری ئەم پرەنسیپانە دەزانێ:
/ ٠ڕیفراندۆم بۆ راپرسی خهڵکی کوردستا دەربارەی ئەوەی کە دەیانەوێ جهیهابهنەوە و دهوڵههتهی
سهربهخۆ لە کوردستا پێکگێت ،یا مانەوە لەگەڵ عێهران بههمهافهی یههکسهانههوه ،لەهەمهوو نهاوچە
کوردنشینەکا  ،واتە "هەرێیی کوردستا و "ناوچە ناکۆکی لەسەرەکا "پێکەوە ئهنجام بدرێ.
/ ٧ڕیفراندۆم لەژێرچاودێری دەزگایەکی نێونەتەوەیی وەکو “نەتەوە یەکگرتوەکا ”دا بەڕێوەبچێت.
/ ٢ڕیفراندۆم پێویستە لە دۆخێکی ئارامدا بەڕێوەبچێت کە لە سایەیدا بوارێکی گونهجهاو بهڕەخسهێهت
بۆ بەشداری هاواڵتیا لە که

وههوایهکی سیاسی دوور لە زەخت و زۆر ،پێویستە جگە لە ههێهزە

ئەمهنههیەکها  ،هەمهوو مههیهلههیهشههیهها و ههێههزە سهەربههازیەکها

لە شههارەکهها

و جهێههگههای ژیههانهی خەڵههک

دووربررێنەوە .
/ ٤دەبێ هەموو هێزو الیەنە سیاسیەکانی کوردستا فرسەتی یەکسانیا هەبێت بهۆ پهڕوپهاگەنهدەی
سیاسی خۆیا سەبارەت بە پرسی ڕیفراندۆم.
/ ١دوای تەواوبههوونهی دەنههگههدا

و دەرکەوتهنههی ئههاکههامەکەی ،ئەگەر بهڕیههار لەسهەر جهیههابههونەوەی

کوردستا درا ،پێویستە دوای ئەوە ڕیفراندۆمێکی دیکە لە ناوچە کوردنشینەکانی دەرەوەی هەرێهم
"ناکۆکی لەسەرەکا " سازبکرێت بۆ یەکاکردنەوەی چارەنوسهی ئەو نهاوچهانە و دەنهگهدا
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بەیاننامە سەبارەت بە ڕیفراندۆم
ئەوەی کە دەیانەوێ بچنە پاڵ دەوڵەتی سهەربەخهۆی کهوردسهتها

یها

دەیهانەوێ لەگەڵ دەوڵەتهی

عێراقدا بیێننەوە.
ئەمە سیناریۆیەکی با
دیکە

و کارسازە بۆ ئەوەی خەڵهکهی کهوردسهتها

دور لە زەخت و زۆر بڕیاری خۆیا بدە

و کەرکهوك و نهاوچەکهانهی

بۆ یەکاکردنەوەی پرسێکی زۆر هەسهتهیهار و

پڕ گرێ و گۆڵەی عێهران ،بەجهۆرێهك کە دەرگها لەبەردەم ئەگەرە نەخهوازراوەکها

و مەتهرسهی

شەڕ و کێشەی قەومی دادەخات!
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بانگەوازی خەڵکی کهوردسهتها

دەکهات بهۆ بەشهداریەکهی چهاالکهانە لە

پرۆسەی ڕیفراندۆم دا .هاوکات رایدەگەیەنین کە ئەنجامی ڕیفهرانهدۆم هەرچهیەک بهێهت دەبهێ وەک
بڕیاری خەڵکی کوردستا

بەڕەسیهی بهنهاسهرێهت و جهێهگەجهێ و پهیهادە بهکهرێهت .دژی هەرجهۆرە

یاریکردنێك بە ئەنجامی ڕیفراندۆم و بەکارهێهنهانهی بهۆ مەرامهی سهیهاسهی حهزبە دەسهەاڵتهدارەکها
ڕادەوەستین .هاوکات لەبەرامگەر هەر زەخت و زۆر و مهلهههوریەکهدا دەوەسهتهیهنەوە کە حهکهومەتهی
عیران و الیەنە ناسیۆنالیستی و ئیسامی و میلیشهیهایهیەکهانهی عهێهران یها

دەوڵەتهانهی نهاوچەکە و

جیها  ،دژی ئیرادەی خەڵکی کوردستا بگرنەبەر.
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بانگەوازی خەڵکی کوردستا دەکات کە لە ڕیفراندۆمدا دەنگ بهدە

بە

جیابونەوەی کوردستا و پێکهێنانی دەوڵەتێهکهی سهەربەخهۆ .ئەمە کهۆمەلهگها لە مەتهرسهی شهەر و
کێشەی قەومی دوور دەخاتەوە ،کۆسپیکی گەورە لەبەردەم خەباتی چینایەتی چیهنهی کهرێهکهار دژی
سەرمایەداری الدەبات ،کۆتایی بە چەواشەکاریی هاوچارەنوس نیهشهانهدانهی کهرێهکهار و بهورژوازی
کورد دەهێنێت .هاوکهات لە ئهێهسهتهاوە پهێهداگهری لەسهەر ئەوە دەکەیهن کە دەوڵەتهی سهەربەخهۆی
کوردستا پێویستە دەوڵەتێکی غەیرە قەومی و سیکوالربهێهت .واتە دەوڵەتهی هەمهوو دانهیهشهتهوانهی
کوردستا بێت و هەموو هاواڵتیا بەدەر لە ناسنامەی قەومی و تائیفی و دینهی  ،لەسهەر بهنەمهای
هاواڵتی بوو لە بەرامگەر یاسادا مافی یەکسهانهیها

هەبهێهت و هەرجهۆرە هەاڵواردنهێهک لە نهێهوا

هاواڵتیاندا لەسەر بنەمای قەومی و دینی و تائیفی و جنسی و...قەدەغە بێت.
ناوەڕاستی حوزەیرانی ٧١٠٧

دیدگای سۆشیالیستی /ژمارە  / ٧ئابی ٧١٠٧

١٢٣

بۆ بەدەستهێنانی ژمارەکانی پێشووی گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستی ،دەتوانن
لەگەڵمان پەیوەندی بگرن:
0047 47276028

didgaisocialisti@gmail.com

دیدگای سۆشیالیستی ،بخوێننەوە و بەدەستی دۆستان و
ئاشنایانی خۆتانی بگەیەنن!

