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 : كی ژماره پێشه
 

ت  بهاره سهه  یه م ژماره كی ئه ره ری سه وه ته  كێشین كه و ڕائه بۆ ئه  ویست رانی خۆشه رنجی خوێنه سه
ر  سهه لهه  سهیهی حهزبهه تهی ڕه ری سیاسهه رخه ده  یانی حزب كه به  له  جگه  وه م ڕووه له.   ڕیفراندۆمه  به

دا  تهه م سهیهاسهه ڕاسهتهای ئهه  لهه  ندێ گفتوگهۆ و وتهار ههاتهوو  كهه ی ڕیفراندۆم، هه پرس و پرۆسه
نهدێ وێهگهاگهدا  ههه  پهێهشهتهر لهه  دا ههاتهووه لهێهره  ت كه ندێ بابه رچی هه گه ئه.   وه نه كه پڕ ئه  كه ره وه ته

مها   ههه  بهه  وه دایانگگرێهتهه  دووباره  پێیویستی زانیوه  اڵم دیدگای سۆشیالیستی به به  وه ته باڵوكراونه
ی پرسی ڕیهفهرانهدۆم  ندێ گۆشه هه  اڵم به وه  وه ی حزبه ته م سیاسه ند به یوه په  له  ی كه وه ئامانجی ئه

 . وه نه ده ئه
ی گهۆڕا   وه پرۆگرامی سیاسی بزووتنه: باسی  م و كۆتایی زنجیره شه شی شه دا به یه م ژماره ر له هه

را   رنجی خهوێهنهه سه.  رگی چاكسازیدا هاتووه به  ڵێت؟ ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیۆنالیزم له چییا  پێ ده
دا  ٧  ژماره  و له  ستی پێكردووه ده  وه ه ٧  ژماره  له  م باسه ئه  كه  وه كێشینه ڕائه  وه جارێكی تر بۆ ئه

 .بێ واو ئه ته  كه باسه
  كهانهی ژنها  لهه و كهێهشهه  لهه سهه مهه  ت بهه بهاره سهه  كهی دیهدگهایهه گفتوگۆیه  یه م ژماره شێكی تر له به

 .كوردستا 
كهتهێهگهی   بهه  چهاوخشهانهدنهێهكهه  تێی فیكری دابنێین كهه بابه  وڵیانداوه شدا هه ك لێره یه ر ژماره ك هه وه
 .ی كارڵ ماركسدا فه لسه ژاری فه هه
 

 مال موحسین جه
 ر رنووسه سه

  ٧١٠٧ی ئاب  ٧



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕیفراندۆم،   ت به باره سه

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له
 

ڕیهفهرانهدۆم   ت بهه بهاره كهی سهه یهه یاننامهه مساڵدا حزب به مانگی نیسانی ئه  له:  دیدگای سۆشیالیستی
  كهێهتهی و پهارتهی و حهزبهه و یهه  كی سیهاسهیهه یاریه  مه ئه  دا بوو كه وە  ی به تیایدا ئاماژه  ركرد كه ده

  ی یهانهنهامهه بهه  اڵم لهه بهه.   وه یهه مهگهاره ڵك له خه    و هوشداری دا به كه ری ئه ماوه جه  كا  به بۆرژوازیه
و  ئهایها ئهه.  كهات واز بۆ ڕیفراندۆم ئهه و بانگه  ڵوێستی حزب جۆرێكی تره مساڵدا هه ر ئه یرانی هه حوزه

و ڕیهفهرانهدۆمهی   وه دا هاتوونه تە پێشه م دوو مانگ و نیوه ی ئه ماوه  له  چین كه  مینانه ئالوگۆڕ و زه
 ردا بێت؟  سه ڵوێستی حزب گۆڕانی به دات تاكو هه ڕووئه  كی واقعی كه یه له سه مه  به  كردووه

 
 : 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 

وە هەوڵهیها  بهۆ داوەو کهارمها  لەسهەر کهردووە، ئەم مەسهەلەیە  لە ٠٩٩١تەرحەیە کەلەساڵی 
.  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، 

 

٢ 

 عوسامنی حاجی مارف

 ٧١٠٧ئابی  /  ٧ژمارە / دیدگای سۆشیالیستی



وەهەر لەم چوارچێوەیەشدا سەرکوتکردنی خەڵکی کوردزما  و دا  نەنا  بە مهافەکهانهیهانهدا مهانهای 
لە هەما  کاتدا بۆرجواناسیهۆنهالهیهسهتهی کهورد بەئهاقهاری .  هێشتنەوەی ئەم کێشەیە و بەردەوامیەتی

بەرژەوەندیە سیاسیەکانی خۆی هەمیشە توانیویەتی ئەم مەسەلەیە بەکار بهێنێ و سات و سهەوداو 
 .مامەڵەی پێ بکات

دا  بوو بەبەشێک لە سیاسەت و هەڵسوڕانی جدی ڕێکهرهراوی ٠٩٩١وە ئەوەی ئەم تەرحە لە ساڵی 
کوردستانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێران، ئەوە بوو کە لە دوای شەڕی کەنهداو، کهوردسهتها  

سهاڵەدا  ٧٧هەرچەنهدە لە مهاوەی ئەم.  بوو بە ئۆردوگایەک و  لەچارەنوسێکی هەڵواسراودا ڕاگهیهڕا
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 

مهایەوە، کەبەردەوام وەرەقەیەک و گەمەیەکهی سهیههاسهی بههووە بەدەسههت حهیههزبەکهانههی  بهێ چههارە 
توانیویانە کرێکارا  و خەڵکی زەحیەتکێو لە چاوەڕوانیدا ڕابهگهر  بە ههێهژمهونهی و .  کوردستانەوە

زاڵکردنی بیری نەتەوە پەرستی و بۆتە هۆکارێک بۆ دانی پەردەیەکی ڕە  بەسهەر کهێهشهیەکهێهشهی 
بەمانایەک چارەنوسی کوردستا  و کێشەی نەتەوایەتهی بەهەردەردەسهەری و بەاڵیەک .  چینایەتیدا

کە بەسەر دانیشتوانی کوردستا  دا هاتوەو دێت، پێویستە بە ئاکامێکی عەمەلی و کۆتایی و ئەرێنهی 
لەگەڵ ئەوەی لە تەواوی ئاڵوگۆڕە سیاسیەکاندا فرسەتی ئەوە هاتهوە ئەم کهێهشهەیە یەکهایهی .  بگات

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 

هەرلەم بارودۆخەوەیە بۆ زیاتر بەهێز کردنی هێز .  لەگەڵ حکومەتی عێراقدا ئاڵوگۆڕ بە دەستگهێنێت
و پێگەی خهۆی و پهاراسهتهنهی بەرژەوەنهدیەکهانهی بەدوای دابهیهنهکهردنهی سهەربەخهۆیهی ئهابهوری و 
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داراییەوەیە، بەمانای دابڕینی ئەو ڕێکهکەوتهن و بهڕیهارانەی کە پهێهشهتهرلەگەڵ حهکهومەتهی عهێهراقهدا 
. هەر لێرەوەیە بۆرجوا ناسێونالستی کورد  باس لە سهەربەخهۆیهی و ڕیهفهرانهدۆم دەکهات.  بوویەتی

پێویستی بە دابینکردنی شێوازێکی تر هەیە لە حوكیڕانی، بۆ ئەمە  دەتهوانهیهن لە لهێهکهدانەوەمهانهدا 
تەواوی ئەو ڕێککەوتن و بڕیارانەی پێشتر لەگەڵ حکومەتهی :  دوو ئەنجامگیری لێ دەربهێنین یەکەم 

عێراقدا بویانە هەڵگوەشێتەوە بە ڕێککەوتن و بهڕیهاری تهازە  پەیهوەنهدی بهگهر  تها دەسهتهکەوت و 
لە ڕێگای سەقامگیربهو  وسهەربەخهۆیهی دەسهەاڵتهی بهۆرجهوازی :  دووەم. ئییتیازاتی زیاتر بسەپێنن

کورد مەسەلەی سەربەخۆیی کوردستها  و دامەزرانهدنهی دەوڵەت دەکهاتە فشهارێهکهی جهیهههانهی و 
هەر لەم ڕوانههگەیەوەیە کە ئههێههیە دەڵههێههیههن .  نههاوچەیههی تهها ئههاسههتههی ئههیههیههکههانههی جههێههگەجههێ بههونههی

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 

بۆیە دەتوانم بڵێم دەربارەی ڕیفراندۆم جدین و کاری لەسەر دەکە ، ئەمە  ئهیهیهکهانهی .  رزگارکات
. 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 

دووەم؛ باسکرد  لە ڕیفراندۆمێک بهوو کە دیهاریها  نەکهردبهوو کەی دەیهکە  و .  ڕیفراندۆم دەکرد
بە ئهاشهکهرا سهەرکهردەکهانهی پهارتهی و یەکهێهتهی .  بۆچی دەیکە  و چۆ  دەیکە  و بەکاری دەهێنهن

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 

جیاوازییا  نهیهیە تها بهاس لە ئهاڵهوگهۆڕی زەمهیهنەی .  بڕێت رده سیاسی و یەک ئاراستەی سیاسی ده
سیاسی لە دوو مانگی ڕابردودا بکەین، بەڵکو ناوەڕۆکی هەردوو بەیهانەکە پهێهداگهریهی لەسهەر ئەوە 
دەکات ڕیفراندۆم جدیتر عەمەلی بکرێتەوە، لەهەما  کاتدا ئسوڵهی پهیهادەکهردنهی ڕیهفهرانهدۆمهیها  لە 

بهۆیە جهیهاوازیەک نهیهیە لە نهێهوا  هەڵهوێسهتهی سهیهاسهی .  هەردوو  بەیهانەکەدا ڕۆشهن کهردۆتەوە
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 

بەیهانههی دوەمههی ئههێهیە جەخههت کههردنە لەسههەر چههۆنهیەتههی چههونە پههای .  ڕیهفهرانههدۆم بەڕێههوە بههچهێههت
ڕیفراندۆمێکی ئازاد و تەبلیغە بۆ دەنگدا  بە سەربەخۆیی کوردستا  و دیاری کردنی چۆنیەتی ئەو 

لەهەما  کهاتهدا پهێهداگهری و فشهارههێهنهانە بهۆ ڕێهزگهرتهن لە .  دەوڵەتە لەسەر بنەمای هاوواڵتی بو 
 .ئەنجامی دەەنگدانی خەڵک و جێگەجێ کردنی ئەنجامەکەی

 
ئایا ئەم هەڵوێستە و بەیانی حیزب لە ئێستهادا لەبەرامهگەر سهیهاسهەتهێهک کە :  دیدگای سۆشیالیستی
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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 

ئێستا  سیاسەتەکانی پارتی و بارزانهی لەپەیهوەنهد بە ڕیهفهرانهدۆم و .  سیاسیەکانی دەباتە پێشەوە
سەربەخۆیی کوردستانەوە هەر بەو ئامانجە و بەو جۆرە مامەڵەدەکات کە چەند پێگە و مەوقعیەتهی 

بەاڵم ئەوەی لە بەیانەکە و سیهاسهەتهی ئهێهیەدا مەبەسهتە ئەوەیە کە .  سیاسی خۆی دەباتە سەرەوە
کێشەیەک لە ئارادایە چەندیهن سهاڵە خەڵهکهی کهوردسهتهانهی تهێهوە گهاوە و سهەرقهاڵهیها  کهردووە، 
حیزبەکانی کوردایەتی لەسەروهەمویانەوە پارتی ئەم مەسهەلەیە لەسهەرەتهای دروسهت بهونهیهانەوە 

ئەوە ڕاسهتە کە چەوسهانهدنەوەی نەتەوایەتهی بەدوای دەسهەاڵتهی .  بەکاری دێنن و نانی لێ دەخۆ 
بۆرجواناسیۆنالیستی کورد لە کوردستانی عێراقدا نەماوە، بەاڵم مەسەلەی نەتەوایەتی بە ناجێگیهری 
سیاسی و ڕاگرتنی کوردستا  بە حکومەتی فیدڕاڵی لەپاڵ دەوڵەتێکی  عێراقی نهاسهراو بە دەوڵەتهی 

بی، دیارنەبونی چارەنوسی کوردستها  و دانەمەزرانهدنهی دەوڵەت و هەلهومەرجهی نهالەبهاری  عەره
هەروەهها .  سیاسی لە عێران و شەڕی قەومی هەمیشە پانتایی کێشەی نەتەوایەتی کوردی ڕاگرتووە

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 

لەم .  کەچەندین ساڵە کهابهوسهێهکە و مهایەی دەردەسهەری و بەاڵیە بەسهەر خەڵهکهی کهوردسهانەوە
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 

هەڵگەتە پرۆسەی بەجێ گەیاندنی ئەم ڕیهفهرانهدۆمە و .  کوردستا  بڕۆ  دەنگ بدە  بە جیابوونەوە
لە ڕەوتی چوونە پێشەوەیدا پێهویسهتە .  هەر ڕیفراندۆمێکی تریو بێ کێشە و بێ دەردی سەری نییە

ئاگاداری ئەوەبین کە ڕیفراندۆمێکی گونجاو بە دابینکردنی هاتنە مەیدا  و دەورو دەخالەتهی خەڵهک 
هەر الدانهێهک بەمهانهای پهێهشهێهلهکهردنهی .  و چاودێری خەڵک و بێ کێشە و کارەسات بەڕێوە بهچهێهت

 ڕیفراندۆم   ت به باره سه
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ئیرادەی خەڵک و یاری کرد  بەچارەنوسی خەڵک مەحکومە و دەبێت بەری پێ بگهیهرێهت و پهوچەڵ 
  بۆرجوانهاسهیهۆنهالهیهزمهی کهورد كهه  ستی ده  له  یه و بیانوه رهێنانی ئه یە  ده چاره م ڕێگه بکرێتەوە، ئه

 .ژین ری ئه سه له  ند ساڵه چه
 

باشە هاوڕێ عوسیا  ئێوە پێتا  وایە کە مەسهعهود بهارزانهی ئەچهێهتە پهای :  دیدگای سۆشیالیستی
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 

ئەوە  ئاشکرایە کەالیەنی الوازی ئەم ڕیفراندۆمە لەوەدایە کە . حیزبەکانی کوردایەتیدا زۆر زیاترە
سهاڵەی دەسهەاڵتهی ٧٧لەالیە  حزبەکانی دەسەاڵتدارەوە مەترە  کراوە، چونکە بەڕاستی ئەزمهونهی 

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 

بەاڵم وەک لە بەشهی .  نەخشە و سیاسەتەکانیاندا نەبووە، بەڵهکهو چهاوبهرسهیهتهرو مەتهرسهیهدارتهر 
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  

سهیهاسهەتهێهک کە ئهێهسهتها بەرامهگەر ئەم .  هاتونەتە پای ڕیفراندۆم و  ئامادە   کاری لەسهەر بهکە 
ڕیفراندۆمە ئێیە مەبەستیانە لەسەر بنەمای متیانەو هیچ ڕێککەوتنهێهک نهیە لەگەڵ ههیهچ الیەنهێهکهدا، 

لەم .  لەسەر ئەو بنەمایە نییە کە بارزانی و پارتی یا یەکێتی ئاکامەکەی جێگەجێ دەکات یا  نهایهکهات
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 

بەاڵم ئهێهسهتها ئەمە نهابهێهتە مەرجهی بەشهداربهو  یها  .  خەڵک و ئێیەیە دەبێت شەڕی لەسەر بکەین
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 

وە خودی ڕیفراندۆم کە تەرحی ئهێهیەبهووە، ئهێهسهتها  لە الیە  .  ئێیەیە چۆ  کاری لەسەر دەکەین
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 

وەک فهرسهەتهێهک دەوربهگهیهنهیهن لەبهردنە پهێهشهی .  مەسەلەکە بچینە پێشەوە و کاری لەسهەر بهکەیهن
لەهەما  کاتدا وەک الیەنهی بەرپهرس هەوڵهگهدەیهن کهار لەسهەر بەڕێهوەچهونهی .  تەرحەکانی خۆما 

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 
 

تهاكهو ڕیهفهرانهدۆمهێهكهی   رجێكی دانهاوه ند مه هاوڕێ عوسیا  حزب چه  باشه:  دیدگای سۆشیالیستی
  و ڕیهفهرانهدۆمهه دی ئهایها ئهه  ههاتهنهه یها  نهه یهانهی زۆریهنهه  رجانهه و مه ر ئه بەڕێوە بگرێت، گه  ئازادانه
نهاسهن  سەروهەمویانەوە  پهارتهی ئهه   حزابی بۆرژوازی كورد و له مووا  ئه تی هه تایگه ؟ به ره به موعته

  .ڵكدا نگی خه ر ده سه پاندنی خۆیانە به كارین و سه ندازیاری ساخته ئه   كه
 

 : عوسیانی حاجی مارف
هەڵگەتە هیچ گوما  لەسەر ئەوە نییە کە حزبەکانی کوردایەتی مامۆستا و داهێنەری سهاخهتەکهاریهن، 

هەروەک پێشتر ئامهاژەم پهێ .  بە تایگەتی لە هەر توندپێچی و کێشەو قەیرانێکدا کە دەرگیریا  ئەبێت
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 

هەر .  خۆیا  هەیە و هەموو هەوڵێک ئەدە  بەو شێوەیەی بهۆیها  دەگهونهجهێ کهاری لەسهەر بهکە 
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 

واتە با پرسیارەکە بە شهێهوەیەکهی تهر بهکەیهن، بهارزانهی و پهارتهی ڕیهفهرانهدۆمهیها  بهۆ .  کوردستا 
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 
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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 

بە بۆچونی من ڕێهگهای دروسهت لە ئهێهسهتهادا کهارکهرد  و .  تەنها بە بەڵێ یا  نەخێر ڕۆشن نابێت
هەوڵدا  و دەخالەتە لە ناو پرۆسەی ڕیفهرانهۆمهدا وەک خهاوەنهی ئەم مەسهەلەیە بهۆ دەرکهێهشهانهی 

هەرکات لەو پرۆسهەیەدا .  کوردستا  لە ناجێگیری سیاسی و یەکایی کردنەوەی کێشەی نەتەوایەتی
مامەڵە بەڕیفراندۆم لەڕێگەی واقعی خۆی الیدا و دەور و جێگاوڕێگای خەڵک وەالخراو مەرجەکانهی 

بەاڵم کهارو .  ڕیفراندۆمێکی ئازاد ژێر پێ خرا، بەڵگە نەویستە کەدەبهێهت ڕیسهواو مەحهکهوم بهکهرێهت
دەوری ئێیە ئەوەیە بچینە ناو پرۆسەکەوە و بەر بە گرفتەکانی بگرین و هەوڵهگهدەیهن لە فەازیەکهی 

داوتریو ڕێگە نەدەین بێ ئعتهگهاری بە ئهاکهامهی .  سالم و ئازاد و بێ فشار ڕیفراندۆم بەڕێوە بگرێت
بەکورتی ئێستا لەسەر پێشداوەری ئەوەی ئەوا  ئەندازیاری سهاخهتەکهاریهن و . دەنگی خەڵک بکرێت

دوپاتی دەکەمەوە ئەو جهۆرە هەڵهویسهتە .  مەرجەکا  جێگەجێ  ئەکە  یا  نایکە  هەڵویست نەگرین
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 

ئەوەی .  چاوەڕوانیانەی پێشگینی دەکە  کە پارتی چی دەکهات هەڵهویسهتهی سهیهاسهی بەیها  دەکە 
دەبێت خۆیا  چی بکە  قسەیەکیا  نییە، هەر ئەوەندە  دەسەاڵتیا  هەیە و دەستیها  دەڕوات کە 

ئێیە بەو مانهایە بهاس لەبەشهداری .  هەر لەئێستاوە بەخەڵک بڵین بەشداری لەم ڕیفراندۆمەدا مەکە 
. 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
 

بۆچونێک هەیە دەڵێت لەبەر ئەوەی هەلهومەرجهی سهیهاسهی و کهۆمەاڵیەتهی :  دیدگای سۆشیالیستی
عێران و کوردستا  ئاڵهوگهۆڕی جهدی بەسهەردا ههاتهووە، هەروەک ئهێهوە  لەوەاڵمهی پهرسهیهاری 
یەکەمدا ئاماژەتا  بەو ئهاڵهوگهۆڕانەدا، نهاکهرێهت کهۆپهی هەمها  ئەو ڕیهفهرانهدۆمە بهۆ سهەربەخهۆیهی 

هەر لەسهەر بهنەمهای ئەو ئهاڵهوگهۆرانەو .  دا مەتهرە  کهراوە٠٩٩١کوردستا  بکرێت کە لە سهاڵهی 
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 

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له 
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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 

نەکەین کە مەسەلەکە  بۆ خۆی کۆپی نهیهیە و  ٠٩٩١تەرحی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی کورستانی 
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 

؟ گەر نەماوە ئیتر پێویستیەکیا  بە پرسی ڕیفهرانهدۆم نهیەو  کوردستا  کۆتاییا  پێ هاتووە یا ماوه
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 

پێهنهاسهەی دەکهات، لەالیەکهی تهرەوە  لە سهەر بهنەمهای بەرزبهونەوەی ئهاسهتهی  ٠٩٩١ڕیفراندۆمی 
مەوقعیەت و پهێهگەی دەسهەاڵتهی بهۆرجهوانهاسهێهۆنهالسهتهی کهورد، بەتهایهگەتهی پهارتهی کە بە دەورو 
کێشیەکێشی پارتی  لەبەرامگەر خەباتی چینی کرێکارو چەوسهانەوەی کهرێهکهارا  و خەڵهکهدا  ئەم 

واتە دەبهێهت بە ئهاکهام و سهیهاسهەتهێهکهی تهر لەبەرامهگەر بە کهێهشهەو .  ڕیفراندۆمە مەحکوم دەکهات
ڕیفراندۆم و سهەربەخهۆیهی مهافهی خەڵهکهی "  چارەنوسی کوردستا  بگات، نەک سوڕانەوە لەبازنەی 

چونکە سەیر لەوەدایە ئەو بۆچونە لەهەما  کاتدا ڕیفراندۆم و سهەربەخهۆیهی بە مهافهی "  کوردستانە
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  و ههیهچ کهات 
بە خواست و ئایدیاڵی ئێیە نایکات، هەر بەو مانایە  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  یها پهێهگەو مەوقهعهیەت و 
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بەرژەوەندی پارتی  هەڵوێست دەگرێت، بەڵکو ئەو جۆرە هەڵوێستە  لە مەوقعهیەتهی تەمهاشهاکەر یها 
ڕێت ئاخۆ ئەم پرۆسەیە بە  چاودێرێکی سیاسی بەدەر نییە کە بە لێکدانەوەکانی بەدوای ئەوەدا دەگه

تەر  و دەور و ساتوسەوداو مامەڵەی پارتی سەردەکەوێت یها شهکهسهت دەخهوات، یها بەقهازانهجهی 
ئەتهوانهم بهڵهێهم بهێ .  پارتیە، دەوری خەڵک و حزب دەخاتە ناو چهاوەڕوانهیەک و دەسهتهی قەدەرەوە

 .دەخالەتی و نەهاتنە مەیدانە بۆ گۆڕینی ئەو پرۆسەیە بە قازانجی خەڵك
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 ڕیفراندۆم،   ت به باره سه

 ریم ڵ محسن كه گه گفتوگۆ له
 

 
رانی  بژێوی و گوزه  نییه  ئاماده  ساڵه ٧٢اڵتی بۆرژوازی كورد  سه ده :دیدگای سۆشیالیستی 

كانی بۆ  یراندا هێرشه ژێر بیانووی قه له  وه وانه پێچه  ژار و برسی دابین بكات و به ری هه ماوه جه
خۆیا  بۆ   ر بۆ ڕیفراندۆمێك كه ماوه وێ جه یه چی هێشتا ئه ، كه ڵك زیاتریو كردووه ر قوتی خه سه

كی  هایه اڵت چ به سه ی ده وازه م بانگه ئه  كه  یه وه پرسیار ئه.  ڵرڕێنێ هێنن هه كاری ئه ئامانجێكی تر به
  وه بوونیه ژاری و برسێتی و نه ناو هه    ڕۆچۆته رینی بێگه ری به ماوه بژێوی و ژیانی جه  كه  یه هه

 ڵگا پایەماڵ كراو ؟ كانی ژیانی كۆمه كا  و پێداویستیه تگوزاریه واوی خزمه و ته
 

 : 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 

واتە ئەگەر ئەو هێزانە بزانن .  مەسەلەی ریفراندۆمیو هەما  پێودانگ حوکیی بەسەردا دەکات
پێشنیاری ریفراندۆم و ئەنجامدانی لە بەرژەوەندی سیاسی و درێژەکێشا  و جێگیربوونی 

هەروەکو چۆ  سااڵنێکی زۆر کاتێك .  دەسەاڵتەکەیا  ناشکێتەوە، ئامادەنین ئاماژەشی پێگکە 

 

١١ 

 ریم موحسین که
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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 

 .یا  لەقەڵەم داو دژی وەستانەوە"ئاسایشی نەتەوەیی کورد"بۆسەر 
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 

ئەوەتا کێشەو ملیانێی نێوانیشیا  لەسەر ئەم پرسەو الیەنگری و دژایەتیکردنی، راستەوخۆ .  بکات
گرێداراوەتەوە بەوەی کە هەرکامیا  چ پێگەو جێگایەك بەدەست دەهێنن لە پێکهاتەی دەسەاڵتی 

بەاڵم بۆ خەڵکی !  سیاسی کوردستاندا، بەشیا  چەند دەبێت لە دابەشکاری سیاسی و دەسەاڵتدا
ئەو مانایەی هەیە کە کێشەیەکی سیاسی .  کوردستا  ئەم مەسەلەیە مانایەکی دیکەی هەیە

کۆمەاڵیەتی گرێرواردووی کۆمەڵگای کوردستا  و عێران یەکابکاتەوە؛ مەسەلەی نەتەوەیی 
کوردو کۆتاییهێنا  بەو بارودۆخە سیاسیە ناجێگیرو شڵەقاوەی کۆمەڵگای کوردستانی لەناو خۆیدا 

ناوبەناویو گرفت و .  نقوم کردوەو تووشی کێشەو گرفتی نەبڕاوەو بەردەوامی کردووە
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
ئەگەر کەسێك پێیوایە .  لەو روانگەیەوەیە کە دەبێ مەسەلەی ریفراندۆم مامەڵەو تەماشا بکرێت

دەوڵەتی کوردی یا  هەرجۆرە دەوڵەتێکی بۆرژوایی )دوای ریفراندۆم و دروستگوونی دەوڵەت
هەروەکو .  کوردستا  دەبێت بە بەهەشت، ئەوا بە دڵنیاییەوە لەناو خەیااڵتی خۆیدا دەژی(  کوردی

چۆ  کاتی خۆی خەڵک بەوە خۆشگاوەڕ بوو  کە ئەگەرلەدەسەاڵتی سەرکوتگەری بەعس 
کەچی .  رزگاربگن، ئیتر دەرگای بەهەشتیا  لەژێر سایەی حکومەتی خۆماڵی کوردیدا بۆ دەکرێتەوە

هەروەکو ئێوە  .  ئەزمونی ژیانی راستەقینەو مادی خەڵکی کوردستا  پێچەوانەکەی سەلیاند
ساڵە ئەم دەسەاڵتەی بۆرژوازی کورد ژیانی لەو خەڵکە کردوە بە دۆزەخ و خەڵکیو  ٧٢دەڵێن، 

رەنگە ئێیە کۆمۆنیستەکا  دەیا  ساڵ .  ئەمە دەزانێ و بە خوێن و ئێسکی خۆیا  تاقییا  کردۆتەوە
بەخەڵکیا  بوتایە دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد تەنها کۆپیەکی کوردیی دەسەاڵتی چینایەتی و 
چەوسێنەرانەی بۆرژوازی عەرەبی دەبێت، بەرادەی ئەوە کاریگەری لەسەر هوشیارکردنەوەو 

ساڵە لەدەسەالتی بەکردەوەی بۆرژوازی کوردی  ٧٢قەناعەت پەیداکردنی خەڵك دانەنایە کە ئەو 
 . 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 

رێگای .  نێوا  بۆرژوازی و کرێکارو زەحیەتكێشی کورد دا بەپێی پێویست شەفاف و روو  بێت
گرتوە لە گەشەو پەرەسەندنی بیروبۆچوونی سۆشیالیستی و کۆمۆنیستی لەناو کرێکاری کورد و 

رێگای گرتوە لە رێکرراوبوونی چینایەتی و ریزبەستنی سیاسی .  خەڵکی چەوساوەی کوردستاندا

 ریم ڵ موحسین که گه گفتوگۆ له
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هەمیشە روبەرێك .  هوشیارانەو سەربەخۆی چینی کرێکارو جەماوەری زەحیەتكێو و بێگە   –
دەبێ ئەو مەسەلەیە !  دەهێڵێتەوە بۆ تێکەڵگوونی بەرژەوەندیە جیاوازە چیینایەتیەکا  و لێڵ کردنی

. 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 

جەماوەر دەبێت خۆی لەمەیدانا بێت بۆ باشکردنی .  ئەو مافە و ئەو سەنگەرە لەخەڵك بسەنێتەوە
بەاڵم هاوکات دەورو .  ژیا  و نابێ چاوی لە بەرنامەو سیاسەتی هیچ حزبێکی بۆرژوایی بێت

نەخشی هەبێت لەوەی کە چارەنوسی سیاسی کوردستا  لەم فەوزای دەسەاڵتی میلیشیایی و 
ئەوەندەی .  هەوڵ بدات مۆری خۆی بدات لە پرۆسەی ریفراندۆم.  فیدراڵیزمە قەومیەدا دەربکێشێ

پێی دەکرێت دەوری هەبێت لە سازکردنی ئەو زەمینە سیاسی و فکریانەی باشترین فرسەت 
 . دەکاتەوە بۆئەوەی ریفراندۆمێکی ئازاد و لە کەشوهەوایەکی ئارام دا ئەنجام بدرێت

  
   كانی كه سعود بارزانی و حزبه ی مه كه یاندنه م دوای ڕاگه كی كه یه ماوه  به:  دیدگای سۆشیالیستی 

ڵیانیا و توركیا و  مریكا و ئه دا، ئه ٧١٠٧یلولی  ی ئه ٧١  بۆ سازدانی ڕیفرانۆدم له  وه كۆی كردبوونه
.  وه یی خاكی عێران دووپات كرده كپارچه هتد پشتگیری خۆیا  بۆ یه...  ریتانیا و ئێرا  و ڕوسیا و به

لە دوا .     كانی ڕیفراندۆم ناكه نجامه ئه  كار به  دوای ئەوە بەرپرسانی پارتی رایا  گەیاند کە
دوای ئەنجامدانی :"  لێدوانیدا مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی  قسەیەکی دیکە دەکات و دەڵێت

ئێوە ئەو هەڵوێست گۆڕینانەی پارتی ".   ریفراندۆم دانوسا  لەگەڵ بەغدا دەکە  بۆ جێگەجێکردنی
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 

کێشەی نێوا  حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی یەکێك دەبێت لە .  جدی بەخۆوە دەبینێ
ناوچە کێشە "مەسەلەی خاوەندارێتی.  کێشەو پرسە هەرە گەرمەکانی شانۆی سیاسی عێران

ئەوەی کە .  دیسانەوە دەبنەوە بابەتی گرێکوێرەیی پەیوەندی نێوا  هەرێم و ناوەند"  لەسەرەکا 
لەماوەی شەڕی داعو کەوتۆتە ژێردەستی هێزەکانی پارتی و یەکێتیەوە، بە تەوابوونی شەڕی 

ئەمە  .  داعو دوبارە فایلەکەی دەکرێتەوەو حکومەتی عێران داوای مافی خاوەندارێتی دەکاتەوە
دەبێتە فاکتەرێکی گرنگی کێشەو بگرە سەردەکێشێتە بارگرژی و جەنگ لەنێوا  دەسەاڵتدارانی 

 ڕیفراندۆم   ت به باره سه
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ئیسامیەکانی عەرەبیەوە   -بۆرژوازی کورد و حکومەتی ناوەندی کە ئێستا لەالیە  هێزە  بۆرژوا
لەم حاڵەتەدا هێزەکانی بۆرژوازی کورد و یەکێتی و پارتی کە حوکیڕانی !  بەڕێوەدەبرێت

راستەقینەی کوردستا  و ئەو ناوچانەشن کە کێشەیا  لەسەرە، دەبێت شەرعیەتێکی جەماوەری 
بۆخۆیا  و سیاسەتەکانیا  پەیدا بکە  تا لە پێگەیەکی سایسی بەهێزترەوە رووبەرووی حکومەتی 

لەو .  ناوەند و هێزە ئیسامی و ناسیۆنالیستە عەرەبیەکانی دەسەاڵتدار لە عێراقدا بگنەوە
دەتوانرێ لەالیە  پارتی و یەکێتی و بۆرژوازی .  روانگەیەوە ریفراندۆم بایەخی سیاسی هەیە

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 

" پێشیەرگە وکورد"کوردستا  ناوەستنەوەو بگرە پشتیوانیشی لێدەکە  بەهۆی ئەو دەورەی کە 
خوێندنەوەی پارتی بۆئەو هەڵوێستەی دەوڵەتا  و هەروەها .  هەیانگوە لە شەڕی دژی داعو دا

پێداویستی سیاسی ئەو پرسە بۆ یەکاکردنەوەی کێشە سیاسیەکانی نێوا  هەرێم و حکومەتی 
ناوەندی لەدوای تەواوبوونی شەڕی سەربازی لەگەڵ داعو، مەسەلەی ئەنجامدانی ریفراندۆمی 

بەو ئاراستەیەشدا هەوڵی دا حزبەکانی دیکە قایل بکات، .  هێنایە پێشەوەی ئەجندای سیاسی پارتی
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 

روو، ئیتر ئەوا  هەڵوێستی راستەقینەی خۆیا  خستەروو لە پەیوەند بەو  پێشنیارکراو برەنه
ئەوە  پارتی و بارزانی بەو ئاکامە گەیاند کە بڵێت ئێیە مەرد نیە کار بە ئاکامی .  پرسەوە

چونکە پارتی لە پەیوەند بە چارەسەری کێشەی کوردەوە خۆی بە سیاسەتی !  دەنگدانەکە بکەین
ئییپریالیستیەوە بەستۆتەوەو لە چوارچێوەی سیاسەت و بەرژەوەندی ئەواندا بۆ چارەسەری 
کێشەی کورد دەگەرێ، نەك چارەسەرێكی عادیانەو مرۆیی کە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستا  

ئەو قسەیەی بارزانی بۆ خاترجەم کردنی ئەو دەوڵەتانەیە تا پێیا  بڵێت کە پێچەوانەی !  بنەما بێت
بەاڵم راگەیاندنەکەی دواتری بەجۆرێك ئەوە پیشا  دەدات کە !  بڕیاری ئەوا  هەنگاو نانێت

دەستگەرداری سەربەخۆی نابن و بۆئەو مەبەستە دوای ئاکامی دەنگدا  لەگەڵ حکومەتی ناوەندی 
ئەم قسەیەی دوەمیا  بۆ رازیکردنی خەڵک و هێزەکانی دیکەیە کە .  گفتوگۆ و دانوسا  دەکە 

ئەگەر کار بە ئاکامەکەی ناکەیت !  وەکو باسم کرد بە دودڵیەوە شوێن پرۆژەکەی بارزانی کەوتو 
؟ ئەمە پرسیارێکی لۆجیکیە کە خەڵك دەیکات و پارتی دەبێت !ئیتر بۆچی دەنگی خەڵك وەردەگریت

ئەو قسەیەی بارزانی بۆئەوەیە کە بڵیت ئێیە ریفراندۆمی خۆما  دەکەین و دواتر !  وەاڵمی بداتەوە
بەم قسەیەی، .  لەگەڵ حکومەتی ناوەندی وتووێژ لەسەر جیگەجێکردنی  بڕیارو ئاکامەکەی دەکەین

یەکەمیا  تەئکیدکرد  لەسەر پابەندبوونی بە .  بارزانی دوو مەسەلەی پێکەوە گرێداوەتەوە
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 

بەیاننامەکەی حکومەتی عێران دەربارەی .  بۆ شکست پێهێنا  و ترساندنی خەڵك لەو پرۆسەیە
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 

ئەم سیناریۆ تەلرەی دەخرێتە بەردەم خەڵکی کوردستا   کاریگەری دەبێت لەسەر !  دەمێننەوە
 .  بە دوودڵیەوە بەرەو ریفراندۆم دەچن و ناتوانن بەشێوەیەکی ئازادانە دەنگ بدە . بڕیاری خەڵك

  
کەس دژی ریفراندۆم نیەو " بارزانی دەربارەی هەڵوێستی وواڵتانیو دەڵێت :دیدگای سۆشیالیستی 

ئەگەریو دژی ریفراندۆم بن ئەوە پێچەوانەی بانگەشەکانی "تەنیا کێشەیا  لەگەڵ کاتەکەیە و 
تی بەرپاکردنی ڕیفراندۆمدا  حاڵه  بە بڕوای ئێوە لە".  خۆیا  دەربارەی دییوکراسی دەوەستنەوە

بێ؟ تا چ رادەیەك ئەو قسەیەی بارزانی دەتوانێ بەڵگەیەکی  چۆ  ئه  تانه وڵه م ده كرداری ئه رچه په
ڵكی  ڕووی خه گونجاو بێت لەدژی کاردانەوەی نێگەتیڤی ئەو الیەنانەو سەرەنجام چی ڕووبه

 ؟ وه بێته كوردستا  ئه
 

 : موحسین کەریم
ئەو قسەیەی بارزانی بەرواڵەت رووی لە وواڵتانی ئەوروپاو ئەمریکایە کە ئەو پشتی پێگەستوو  

لە "  کورد"بۆ جێگەجێکردنی ریفراندۆم و راگەیاندنی سەربەخۆیی وەکو پاداشتێکی بەشداری 
دژی داعو جەنگاو  "کوردو پێشیەرگە"وەکو خۆیا  دەڵێن بە نوێنەرایەتی ئەوا  .  شەڕی داعشدا

بەاڵم بەبڕوای من ئەو قسەیەی بارزانی هیچ پەیام و !  و جێگای رێزو ستایشی ئەو وواڵتانە بوو 
مانایەك ناگەیەنێ، چونکە گوما  لەوەدا نیە کە وواڵتانی ئەوروپاو ئەمریکا دژی سەربەخۆیی 
کوردستا  ناوەستنەوەو لەشکرکێشی ناکەنەسەری و گەمارۆی ئابوری نادە ، تا وەکو ئەو 

 ". پێچەوانەی بانگەشەی خۆیا  بێت دژی دییوکراسی"دەڵیت
 

گەر کەمیك زیاتر روونی بکەیتەوە کە چۆ  دژی سەربەخۆیی کوردستا  ئە :دیدگای سۆشیالیستی
جندای  ندیە سیاسی و ئابوری و بگرە ئه وه رژه ؟ ئایا به وه ستنه و راگەیاندنی دەوڵەت ناوه

 ڕیفراندۆم   ت به باره سه
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 دا تووشی گرفت و کێشە نابێتەوە؟ یه م ناوچه ستراتیژیا  له
 

 :  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 

ئیداری خۆی لەگەڵ دەوڵەتی   -کوردستانە بۆ بڕیاردا  لەسەر دیاریکردنی پەیوەندی سیاسی
من پێیوایە ئەو دەوڵەتانە پێویستیا  بەوە نیە هیچ زەحیەتێك بکێشن دژی .  ناوەندی عێراقدا

هێزو دەوڵەتە هەرێییەکانی دۆستی .  ئەگەر هاتوو بڕیاری لێدرا و راگەیەنرا"  دەوڵەتی کوردستا "
ئەوا  کە خۆیا  بەرژەوەندی راستەوخۆیا  لە سەرکوتی خەڵکی کوردستانی عێران لەژێرپێنانی 

بۆیە دەوڵەتانی ئەمریکاو .  ئیرادەو بڕیاری ئەواندا هەیە ئەو ئەرکە بۆ ئەوانیو جێگەجێ دەکە 
زۆر بەسادەیی ئەوا  دەڵێن ئەو .  پێویستیا  بە هێزنواند  نییە بەرامگەر بەم کەیسە.  تاد...ئەوروپاو

کێشەیە مەسەلەیەکی ناوخۆییەو ئێیە هیچ دەستێوەردانێك ناکەین و داواکارین حکومەتی هەرێم و 
ئەوە  شتێکی نامۆ نییە بۆ دەوڵەتانی وەکو !  ناوەند کێشەکانی خۆیا  بە دانوسا  چارەسەر بکە 

بەدەر لەوەی چەندە رێز !  ئەمریکاو ئەوروپاو بەوجۆرە  ئەوا  رێز لەیاسای نێودەوڵەتی دەگر 
لە دییوکراسیەکەی خۆیا  دەگر  و دەیا  نیونە لەبەردەستدایە کە دییوکراسیەکەیا  بەپێوانەی 

ئەو هەڵوێستەی ئەمریکاو ئەوروپا خەڵکی کوردستا  و !  بەرژەوەندی خۆیا  کورت و درێژ دەکە 
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 

گومانی تێدا نیە هەرچیەكیا  پێ بکرێت لە دژی .  دوژمنکارانە دژی خەڵکی کوردستا  دەگرنەبەر
ئەوەتا هەریەکە لەو دەوڵەتانە بەجۆرێك دژایەتی خۆی بۆ .  خەڵکی کوردستانی عێران دەیگرنەبەر

ئەو مەسەلەیە راگەیاندوەو توندترینیا  هەڵوێستی دەوڵەتی عێراقە کە دەڵێ ئەگەر کوردستا  جیا 
ی عێراقیا  لێ "جنسیە"بکەنەوە ئەوکاتە هاواڵتیانی کورد زمانی دانیشتووی شارەکانی عێران 

بەوپێیە  ئەو هاواڵتیە کوردزمانانەی لە شارەکانی دەرەوەی هەرێم دەژین وەکو .  دەسەنرێتەوە
 !مامەڵە دەکرێن" موقیم"

 
نیگەرانیەك هەیە لەناو خەڵکدا کە پێیانوایە ریفراندۆم لە بەرژەوەندی  :دیدگای سۆشیالیستی 

بەوجۆرە دەسەاڵتی .  پارتیەو ئەگەر دەوڵەتی سەربەخۆ  پێك بێت ئەوا دەوڵەتی پارتی دەبێت
بنەماڵەیی و سەرکوتگەری پارتی بۆ هەتا هەتایە بەسەر خەڵکدا دەسەپێنرێ و بێیافی و برسێتی و 

بۆیە مانەوەی هەلومەرجی .  هەژاری و  پێشێلکردنی ئازادیەکانیا  لەئێستا زۆر خراپتردەبێ
ئێوە لەوبارەوە بۆچونتا  چیە؟ ئایا ئەم بارودۆخە دەکرێ .  سیاسی ئێستا بە گونجاوتر دەزانن

هەتا هەتایە بەمجۆرە بیێنێ؟ ئایا ئەو نیگەرانیەی خەڵك راستی و هەقانیەتی تێدایە؟ رێگاچارە 

 ریم ڵ موحسین که گه گفتوگۆ له
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 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 

هێزو بزوتنەوە سیاسیەکا  و هاوسەنگی نیوانیا  .  بەهۆکاری ئەو جەنگەوە هاتوتە ئاراوە
بێجگە لە دەستێوەردانی دەوڵەتا  لە کاروباری .  بەوجۆرە نامێنێتەوە وئاڵۆگۆڕی بەسەردا دێت

سیاسی عێراقدا کە ئەوانە هیچیا  پاشەرۆژو ئاسۆیەکی سیاسی روناك ناخەنە بەردەم خەڵکی 
ئەو هەموو بێیافی و نەبونی و هەژاریەی بەسەر خەڵکی !  کوردستا  و بگرە عێراقیو بەگشتی

خەڵک !  کوردستاندا هاتوە بەرهەمی هەلومەرجی ئێستایە نەك هەلومەرجێك کە هێشتا روی نەداوە
دەسەاڵتی ئیستا تەنها قۆرخی پارتی نیە، بەڵکو یەکێتی نیشتیانی .  ئێستای بەدڵ نیەو لێی نارازیە

شەریکی سەرەکی و حزبەکانی دیکەی بۆرژوازی کوردیو هەریەکەو بەجۆرێك شەریکە بەشی 
بێجگە لەوەی کە ئەم هەلومەرجە سیاسیەی کوردستا  .  پارتین و بەشدار  لە دەسەاڵتەکەیدا

بیانوی بەردەوامی داوەتە دەست هەر خودی ئەو حزبانەی کەخەڵك لێیا  توڕەیە تا خەتای 
هەموشیا  خەتاکە .  بارودۆخەکە برەنە سەر یەکتری و خۆیانی لێ بێگەری و پاکانە بکە 

بۆیە ئەم !  دەخەنەسەر دەوڵەتی ناوەندی و بەوجۆرە خۆیا  پاك دەکەنەوە لە هەموو گوناهێك
هەلومەرجە هیچ خاڵێکی پۆزەتیڤ و ئەرێنی تێدا نیە لەرووی ژیا  و گوزەرا  و 

ناکرێ .  بەرفراوانگوونەوەی ئازادیەکا  و بەرژەوەندی خەڵکی بێگە  و چەوساوەی کوردستانەوە
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 

هەڵگەتە من کاتێك ئەم .)  پەیدا دەکە  لە ئایندەی راگەیاندنی سەربەخۆیی و دامەزراندنی دەوڵەتدا
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 

بەداخەوە ئەو هۆکارەی وایکردوە !(.  بگر  بۆ سواڵی سیاسی لە دەوڵەتا  و حکومەتی ناوەندی
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 

ئەو الوازیە هۆکاری .  دەورو نەخشی ئەوانە لە مەیدانی کێشەو ملیانێ سیاسیەکانی کوردستاندا
ئەم گرفتەیە .  زاڵگوونی گوتاری ناسیۆنالیستی و بۆرژوایە لەئاستی کۆمەڵگای کوردستاندا

پارتی وەکو هێزی !  وایکردوە داهاتوی سیاسی کوردستانیو زۆرتر مۆری ئەوانی لێگدرێ
سەرەکی بۆرژوازی کورد لەناو هێزەکانی دیکەدا پلەیەکی بەرزتری هەیە، ئەوە  وایکردوە کە 

 . سییای دەوڵەتەکەی داهاتوو، ئەگەر دابیەزرێ، رەنگو روخساری پارتی و بارزانی پێوە دیاربێت

 ڕیفراندۆم   ت به باره سه
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کەواتە لەنێوا  دەستگرتن بە ئێستاوە لەگەڵ قگوڵکردنی داهاتودا کە دەوڵەتێکی تێدا دابیەزرێ  
؟  بە بڕوای من چارەسەر ئەوە !رەنگە پارتی تێدا بااڵدەست بێت، چ رێگایەك دەمێنێتەوە بۆ خەڵك

. 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 

دەبێ نەخشیا  هەبێ .  مەرجەکانی خۆیا  بۆ بەڕێوەچوونی رایفراندۆمیکی واقعی و ئازاد بسەپێنن
لەوەی ریفراندۆم هەرچی زیاتر ئیرادەی جەماوەری کوردستا  بۆ سەربەخۆیی و پێکهێنانی 
دەوڵەتێکی مەدەنی و سیکوالر لە کوردستا  بەرجەستە بکات، نەك شەرعیەت بدات بەو 

ئەوە  بە هاتنە مەیدانی رێکرراوو هوشیارانەی جەماوەر مومکینە و .  دەسەاڵتەی کە ئێستا هەیە
دەورو نەخشی جەماوەر لە پرۆسەی ریفراندۆمدا !  هیچ ئاسۆیەکەی دیکەی بەدەر لەوە نیە

بەجۆرێك کە مەرجەکانی خۆی بسەپێنێ رێگری لەوە دەکات کە سگەینێ پارتی و حزبەکانی 
ئەو مەرجانەی کە دەبێ خەڵك و هێزە !  دیکەی بۆرژوازی کورد سوار بن و خەڵکیو پیادە

 :سیاسیە شۆرشگێڕو پێشکەوتنروازەکا  پێداگری لەسەر بکە  ئەوەیە کە
ریفراندۆم لە هەلومەرجی شەڕ و هەڕەشەو تۆقاند  دا ناکرێت و دەبێ هەلومەرجێکی  :یەکەم 

ئارام بۆ خەڵك دابین بکرێ تا ئازادنەو دوور لەهەر فشارو زەخت و ترسێك دەنگی خۆی بە 
کەواتە دەبێ هەم دەوڵەتی عێران و هەم پارتی و الیەنەکانی دیکە ناچار بکرێن بە .  ئازادانە بدات

 . دابینکردنی هەلومەرجێکی لەو جۆرە
پێویستە هەموو ئەو ناوچانەی کورد نشینن ریفراندۆمیا  تێدا ئەنجام بدرێ، نەك تەنها  :دووەم

دوای ئەوە لە ریفراندۆمێکی تایگەت .  هەرێیی کوردستا  وەکو دەوڵەتی عێران رایگەیاندوە
بەخەڵکی ئەو ناوچانە مەسەلەی هاتنیا  بۆسەر کوردستانی سەربەخۆ یا  مانەوەیا  لەناو 

 . دەوڵەتی عێراقدا یەکایی بکرێتەوە
دەبێ فرسەتی گونجاو بۆ خەڵك فەراهەم بکرێت کە بە بەرنامەی هێزو حزبە سیاسیەکا  :  سێهەم

. 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 

پێویستە هەلومەرجێکی گونجاو برەخسێنرێ بۆ بیستنی هەموو جۆرە .  زەبەالحی خۆیا  هەیە
 . بۆچوو  و سیاسەتێك لەو بارەوە

دەبێ هەوڵ بدرێ الیەنی نێو دەوڵەتی رازی بکرێن بۆئەوەی سەرپەرشتی پرۆسەکە :  چوارەم
یا  هەر دەزگایەکی دیکەی جیهانی وەکو یەکێتی (  UN)سەرپەرشتی الیەنێکی وەکو .  بکە 

تاد بۆ پرۆسەکە، مەشروعیەتی پێدەدات و بەرپرسیا  دەکات لە بەرەسیی ناسینی ...ئەوروپاو 
بەوە  تارادەیەکی با  دەستی دەوڵەتی ناوەندی و دەوڵەتانی ناوچەکە .  ئەنجامەکەی

 . دەبەستێتەوە لە ئەنجامدانی پا  دژی خەڵكی کوردستا 
بڕیاری خەڵکی کوردستا  هەرچی بێت دەبی هەموو الیەك پێوەی پابەند بن و جێگەجێی  :پێنجەم

بکە  نەك وەکو کارتی فشار لەالیە  پارتی و هێزەکانی دیکەوە بەکاربهێنرێ بۆ بەدەست هێنانی 

 ریم ڵ موحسین که گه گفتوگۆ له

 ٧١٠٧ئابی  /  ٧ژمارە / دیدگای سۆشیالیستی ١٢



 ....ئییتیازاتی سیاسی لە حکومەتی ناوەندی 
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ریفراندۆم مافی خەڵکە، بەاڵم بارزانی و 

 !ناسیۆنالیزم خاڵی الوازین
 

زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە دوو حزبی بورژوا ناسیۆنالیهسهتهی بهنەمهاڵەیهی، یەکهێهتهی و پهارتهی، بە 
بانی و بارزانی کۆمەڵگای کوردستانیا  لە ناو سهەرگەردانهی و گهێهژوای فهیهدراڵهیهزمهی  رابەری تاڵه

لەم چارەکە سەدەیەدا دەرد و بەاڵ و بهێهدەرەتهانهی و نەههامەتهی .  کۆنەپەرستانەی قەمیدا راگرتووە
نەما بەسەر خەڵکی کوردستاندا نەیهێنن، تەنها لە پێناوی بەرژەوەندی کهۆنەپەرسهتهانەی خهۆیها  و 

زیهاتهر لە چهارەکە .  بەهرەمەندبوو  لە بەشە دەسەاڵت و سهامهانهی بەتهااڵنهگهراوی ئەم کهۆمەڵهگهایە
سەدەیەکە چارەنوسی چەند ملهیهۆ  خەڵهکهیها  کهردوەتە پهاشهکهۆی سهیهاسهەتهی کهۆنەپەرسهتهانە و 

یاریکردنی ئەم حزبە بنەماڵەییانە .  دەستەمۆیی خۆیا  بۆ دەوڵەتانی کۆنەپەرستی ناوچەکە و جیها 
کهانهیها  لە  نهده سهتهوپهێهوه رێگایەک بوو بۆ نقومکردنی هەردوو بهنەمهاڵە و ده  بە چارەنوسی خەڵک،

لەم چهارەکە سهەدەیەدا گەلهێهک دەریهچە بهۆ .  سەروەت و سامانی بێسنور و لە حیهسهاب نەههاتهوو
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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بەاڵم لەم چارەکە سەدەیەدا لە جهیهاتهی تهێهپەڕیهن بە نهاو ئەو .  لە ئاستی نێودەوڵەتیدا مسۆگەربێت
دەریچانەدا بهۆ سهەربەخهۆیهی کهوردسهتها ، تهاڵەبهانهی و بهارزانهی بەردەوام سهوێهنهدیها  بە سهەر 

و کهردیها  بە   مهداوه ڵهه قهه تهاوا  لهه یەکپارچەیی خاکی عێران خوارد و خواستی سەربەخۆیهیها  بهه
 .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 

ردوو حزبی دەسەاڵتدار لە ئاستێکی فهراوانهی جەمهاوەریهدا خهۆی نهیهشها   نەبوو  بە بارزانی و هه
بەاڵم ئەمە هێشتا لەو ئاستەی بەدەرکەوتووە نهاتهوانهێ زەمهانەتهی نهاکهام کهردنەوەی یهاری .  دەدات

لە راسهتهیهدا نەبهوونهی مهتهیهانە .  بارزانی و ئەحزابی ناسیۆنالیست و ئیسامی بێت بەم پرسە گرنگە
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  

لە کاتێکدا کە ریفراندۆمێکی واقعی کە گوزارشت لە ئیرادە و بڕیاری هوشیهارانەی .  بەسەر خەڵکەوە
خەڵهکهی کهوردسههتها  بههکهات، دەشهتهوانههێ سههەرەتهای رەوەنههدێهک بهێهت بهۆ هەڵهگهیههرانەوەی دۆخههی 
کارەساتگاری ئێستا و چونەپێو لە رێگای لە کارخستنی دەسهەاڵتهی مهیهلهیهشهایهی و تهااڵنهچهی ئەم 

 لەم بارەیەوە جەختکرد  لەسەر چەند خاڵ پێویستە؛. حزبانە
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 
بەمپێیە ئەوە دژایەتی دەیا  سهاڵەی ئەحهزابهی نهاسهیهۆنهالهیهسهت و خهودی بهارزانهیە لەگەڵ .  ستەم

ریفراندۆم و جیابونەوە و دواخستنی تا ئێستای کە خەتایەکە و دەبێ بهکەوێهتە بەردەم نەفهرەت و 
سهاڵ پهێهو  ٧٧.  ناڕەزایەتی خەڵک، نەک ملدانی ئەمرۆیا  بە ریفراندۆم بە هەر ههۆکهارێهکەوە بهێهت

ئێستا لە جەرگەی دۆخی ئەوکهاتەی کهوردسهتهانهدا، حهزبهی کهۆمهۆنهیهسهتهی کهرێهکهاری عهێهران ئەم 
سهاڵ لەمەوبەر  ٨مەسەلەیەی وەکو رێگاچارەیەکهی گهونهجهاو کهارسهاز خسهتهوەتەڕوو، هەروەهها 

لە رۆژی دامەزرانی ئەم حزبەوە، وەکهو بەڵهگەنهامەیەکهی گهرنهگهی (  بەیانی سەربەخۆیی کوردستا ) 
لە هەموو مێژووی کۆمەڵگای کوردستاندا و بەر لە کۆمۆنیزمی کهرێهکهاری .  ئەم حزبە پەسەندکراوە

هیچ حزب و سەرکردەیەکی ناسیۆنالیستی کورد وشەی ریفهرانهدۆم بەسهەر زمهانهیهدا نەههاتهووە و 

 !ڕیفراندۆم مافی خەڵکە، بەاڵم بارزانی و ناسیۆنالیزم خاڵی الوازین 
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هیچ کات هیچ یەک لەم دوو حهزبەی کهۆمهۆنهیهزمهی .  رەنگە زۆربەیا  هەر نەیانزانیگێت مانای چیە
کرێکاریو لە بەڵگەنامەکانهی خهۆیهانهدا بهاسهیها  لە ههیهچ جهۆرە مەرجهێهکهی ئەوتهۆ نەکهردووە کە 
بەرپههاکههردنههی ریههفههرانههدۆم بههۆ جههیههابههونەوەی کههوردسههتهها  بههرههرێههتە گههرەوی ئەوەوە کە ئەحههزبههی 

بەاڵم هەمهیهشهە هەردوو حهزبهی کهۆمهۆنهیهسهتهی کهرێهکهاری .  ناسیۆنالیست لەدژی بهن یها  لەگەڵهی
. حزابی تر تا ئەم مافەی خەڵکی کهوردسهتها  بەڕەسهیهی بهنهاسهن هەوڵیانداوە و گوشاریهێناوە بۆ ئه

بۆیە خودی ملدانی ئەو حزبانە بە ریفراندۆم خۆی لە خۆیدا نەک سلگی نییە بەڵکو پهێهویسهتە وەکهو 
ی  لهه سهه مهه ری سەرنجی بدرێ و بەدەستەوە بگیرێ بۆ کۆتاییهێنا  بهه ماوه باتی جه دەریچەیەکی خه

  ، کهه وه یهه لهه سهه م مهه وداکرد  بهه تی ساتوسه کورد و دەسکۆتاکردنی ناسیونالیزمی کورد و سیاسه
ڵهکهیها  پهێهی  خهه  وه نهاوی فهیهدراڵهیهزمهه و جهارێهک بهه  وه تهه زیه رکه ناوی ئۆتۆنۆمی و المه جارێک به

بەاڵم دیسهانهیهو لە روانهگەی کهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاریەوە کهۆمەڵهێهک پهرەنسهیه  .   کردووه شه چەوا
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  */  

تهی و بهێهکهاری و  ی چهیهانهیهه رابهه خۆیدا خەڵکی کوردستا  لە زوڵم و ستەم و چەوسانەوە و نهابهه
. ، رزگهار نهاکهات ڵهک گهرتهووه خهه  یها  بهه خهه ئهێهسهتهادا یهه  لهه یها  نەههامەتهی تهر کهه  داری و ده نه

چەوسههانەوەی چههیههنههایەتههی و هەژاری و هەاڵواردنههی جههنههسههی و پههێههشههێههلههکههردنههی مههافە فەردی و 
. هیچ یەک لەوانە خۆبەخۆ بە ریفراندم و پێکهاتنی دەوڵەتی سەربەخۆ لە نهاونهاچهن... و... مەدەنیەکا  

ریفراندۆم بڕیارە کێشەیەکی دایهاریهکهراو چهارەسهەر بهکهات کە دەیها  سهاڵە کهۆمەڵهگهای عهێهراقهی 
بوەتە هۆکاری ستەم و هەاڵوارد  و نهاکهۆکهی و   ک که یه خستوەتە ژێر کاریگەری خۆیەوە، کێشه

کی لە نێوا  خەڵکی ستەمدیدە و کرێهکهارا  لەسهەر بهنهاغەی ئەو شهونهاسهە قەومهیەی کە  دووبەره
  ومی و ئیسامی پهێهدراوه کی قه یه تی عێران ناسنامه وڵه ده  ی که وه خودی ئه.  داویانە لە ناوچەوانیا 

ومهی  تۆزی قهه ، دەستەبەندی هاواڵتیا  و کێنه ستوری عێراقیدا جێگیرکراوه ده    له یه م ناسنامه و ئه
ڵکی کهوردسهتها   ژیانی ئازادانەی خه وه نتیگراسیۆ  و پێکه ر ئه ک هه نه قوڵکردوەتەوە، بە جۆرێک که 

تها   وه بهاری ههێهشهتهۆتهه کی لهه یه مینه بەڵکو هاوکات زه  و باقی خەڵکی عێراقی گەلێک دژوار کردووە،
. راکهانهی خهۆی بهتهرۆکهێهنهێ ومهی گهه ی قهه بهڕاوه ر کێشەی نهه سه فایرۆسی ناسیونالیزم بەردەوام له

ههاوکهات هەنهگهاوێهکهی پهێهویسهتە بهۆ   اڵمێکی گونجاوە بهۆ ئەو کهێهشهەیە، ی وه وه له ریفراندۆم جگه 
دەرهێنانی کوردستا  لە گێژوای فیدراڵیزمی شکسترواردووی ئێستا و هەڵتەکاندنهی کهۆسهپهێهک لە 

ریهفهرامهدۆم پهێهویسهتە بهۆ ئەوەی .  بەردەم خەباتی چینایەتی کرێکارا  و رەوتی شۆڕشی کرێکاری
بەهانەی مەسەلەی قەومی لە دەستی ناسیۆنالیزم دەربێت کە دەیا  ساڵە حزبە ناسیۆنهالهیهسهتەکها  
بۆ فریودانی خەڵک و هەڵرڕاندنیا  لە دەوری ئامانجە کۆنەپەرستانەکانی خۆیا  و بەکارههێهنهانهیها  

ئەوەی کە ریهفهرانهدۆم و پهاشها  .  وەکو لەشکری پیادەی کێشیەکێشەکانیا  کەڵکی لێ وەردەگهر 
پهێهکههههێههنهانههی دەوڵەتههی سههەربەخهۆ چەنههدە کههاریهگەری دەبهێههت لە رێهگهای بهاشههتهرکههردنهی مهاف و 
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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 

هەروەها بە دیاریکراوی پێوسیتە هەم لە ناوخۆی کوردستا  و هەم لە ئهاسهتهی .  زەخت و فشارێک
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 

بێ دەربەستی نیشاندا  لەالیە  نەتەوە یەکگرتوەکانەوە بەرامهگەر .  بۆ جێگەجێ کردنی ئەنجامەکەی
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 
وەکهو لە دوو .  پێویستە پێداگری لەسەر پیادەکردنی دەم و دەستی ئەنجامی ریفراندۆم بکهرێهت */  

دا باڵوکراونەتەوە بهاسهم کهردوە، دەبهێ هەمهیهشهە "ی بۆپێشەوە باڵوکراوه"وتاری پێشووترم کە لە 
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 

ئەمههانە لەوە بههودەڵەتههر  کە بەرامههگەر تەحەدیههاتههی جههیههابههونەوە راوەسههتههن، لەوە  .  خههۆیهها 
بەکرێگیراوتر  کە جەسارەتی هەنگاوێکی وا گەورەیا  هەبێت بەبێ رەزامەندی دەوڵەتانی زلههێهزی 

بارزانی لە کۆتا لێدوانیدا باسی لەوە کردووە کە دوای ریفرانهدۆم بهۆ .  جیها  و دەوڵەتانی ناوچەکە
جێگەجێکردنی ئەنجامەکەی لەگەڵ بەغدا و تارا  و ئەنهقەرا و دەوڵەتهانهی زلهههێهزی دنهیها دەکەونە 

. ئەم قسەیە مانای ئەوەیە بەبێ رەزامەنهدی ئەوا  هەنهگهاو بهۆ سهەربەخهۆیهی هەڵهنهاگهرێ.  گفتوگۆ
سیناریۆیەکی لەم بابەتە دەبێ لەالیە  خەڵکی کوردستانەوە وەاڵمی توند وەرگهرێهتەوە و دوچهاری 

بریاردەری ئەوەڵ و ئاخر لەسەر چارەنوسی کۆمەڵگای کوردسهتها  تەنههها خەڵهکهی .  ناکامی بێتەوە
کوردستانە، ریفراندۆم دروستکەری بڕیاری ئەم خەڵکەیە و پهێهویسهتە بهێ ههیهچ ئەمها و ئەگەرێهک 

بهارزانهی .  جیگەجێ بکرێت بەبێ گوێدا  بەوەی هەڵوێستی دەوڵەتانی ناوچەکە و جیها  چی دەبهێهت
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 

بەم جهۆرە ئەو راسهتهیەی .  پرۆسەیە دەسکۆتاکرد  و لەکارخستنی رۆڵی بارزانی و حهزبەکەیەتهی
بەرجەستە کردووە کە؛ خۆی و حزبەکەی نەک هەر پهاڵەوانهی ئەم پهرۆسهەیە نهیهن بەڵهکهو خهاڵهی 

 . الوازین
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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 

هەڵوێستهی ئەوا  بە .  فریودەرانەیە بە ژیا  و چارەنوس و هەستی خەڵکی بەشیەینەتی کوردستا 
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  

ئەوەی .  بکە  بە قوربانی داسەپاندنی مەرد و بەرژەوەندیە حزبهی و کهۆنەپەرسهتهانەکهانهی خهۆیها 
کهاراکهردنەوەی پەرلەمها  "ئەوا  وەکو مەرجی بەرپاکردنی ریفراندۆم پێداگری لەسەر دەکە ، واتە 

بە ئەندازەی تاڵە مویەک پەیهوەنهدی بە خسهتهنەکهاری ئهیهرادەی  "بە دەستەی سەرۆکایەتی ئێستاوە
پەرلەما  و هەڵگژاردنی پەرلەمانی و خەبهاتهی پەرلەمهانهی .  خەڵک و بەرژەوەندیەکانی ئەوانەوە نییە

لە کوردستاندا هەمیشە چەواشەکاریەک بووە بۆ رتو  کردنی دەسەاڵتی میلیشیایی و بهنەمهاڵەیەی 
پەرلەما  وەکو دەزگایەکی کارتۆنی نەک هیچ رۆڵێکی نەبووە لە بەرگریهکهرد  لە .  بورژوازی کورد

مافەکانی خەڵک و هەرگیز ئەجەندایەکهی وەههای نەبهووە، بەڵهکهو رۆلهی زۆر گەورەی بهیهنهیهوە لە 
لە مهاوەی چەنهد .  قەباڵندنی دەسەاڵتی میلیشیایی بە خەڵکی کوردستها  بە نهاوی دیهیهوکهراسهیەوە

خولی پەرلەماندا، بەو خوالنەشەوە کە گۆڕا  و ئیسامیەکا  سەنگیا  تیادا هەبووە و بانهگەوازیها  
، هەروەهها "باشی رۆڵی خهۆی بهگهێهڕێهت"کردووە بۆ ئەوەی پەرلەما  بە  "ئارام راگرتنی شەقام"بۆ 

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 

ئەوەی کە بە ئەنهدازەی .  برینی موچە و تەفروتوناکردنی سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکها  نهایەوە
کهاراکهردنەوەی "تاڵە مویەک لە بڕیاردا  لەسەر ریفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستا  رۆڵی نەبهێهت 

 "بەکهارنەخسهتهنەوەی پەرلەمها  "لەوە  زیاتر دژایەتی کردنی ریفراندۆم بە بەههانەی  ."پەرلەمانە
جگە لە بە فیداکردنی چارەنوسی خەڵک لە پێناو بەدەستهێنانەوەی بەشهە دەسهەاڵت و بەشهیها  لە 

بە گشتی ئەو بۆچهونەی کە راوەسهتهانهی بهارزانهی و پهارتهی لە .  سامانی بە تااڵنگراو هیچی تر نیە
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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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  

هەڵویستی حکومەتی عەبادی و الیەنە بۆرژوازیە عێراقیەکها  لە بهابەت سهەنهدنەوەی هەمهوو .  بوو
مافێک لە هاواڵتیانی کوردزما  بەوانەشەوە کە لە دەرەوەی نهاوچە کهوردنشهیهنەکهانهدا ، هەروەهها 
خستنەکاری گوشاری ئابوری و نانگڕین، جەخهت لەسهەر پهێهویسهتهی ریهفهرانهدۆم و جهیهابهونەوەی 

جەخهت لەسهەر ئەو راسهتهیە دەکەنەوە کە لە سهایەی .  کوردستا  دەکەنەوە نەک بە پهێهچەوانەوە
عێراقی ژێر دەسهەاڵتهی ئەم ههێهزانەدا دەرفەتهێهک بهۆ مهانەوەی خەڵهکهی کهوردسهتها  بە دوور لە 

دیارە هیچ کاتێک هەڵوێسهتهێهکهی جهیهاواز لەمە لە .  هەرجۆرە جیاکاری و هەاڵواردنێک لە ئارادا نییە
هەمهیهشهە و لە هەمهوو دەورانهێهکهدا رەنهگە بەههانە و .  ناسیۆنالیزمی عەرەب چهاوەڕوا  نهاکهرێهت

پاساوەکانیا  بگۆڕێ بەاڵم پێشگینی گۆڕانی هەڵوێستی شۆڤێنیستهی ئەم بهزووتهنەوە کهۆنەپەرسهتە 
هەڕەشە و گوشارەکانی ناسیۆنالیزمی عەرەب و حکومەتی عێران دەبێ وەکهو بەشهێهک لە .  ناکرێت

لەمپەر و تەحدیاتەکانی بەردەم بڕیاری ئازادانەی خەڵکی کوردستا  چهاویها  لهێهگهکهرێهت کە دەبهێ 
لەم بهارەیەوە ئەوە ئەرکهێهکهی گهرنهگهی جەمهاوەری کهرێهکهار و .  هەڵتەکێنرێن و نهاکهام بهکهرێهنەوە

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 

شهۆڤهێهنهیهسهتهی -ئێستا کاتی ئەوەیە کە خەڵکی کوردستا  جگە لە هەڵوێست و بانگیشەی ناسهیهۆنهال
عەرەب، دەنگێکی تر لە روانگەیەکی ئازادیروازانە و سۆسیالیستی و ئەنتەرناسیۆنالیستیەوە بهگهیهنهن 

تەنهها و بەتەنههها ئەم هەڵهوێسهتەیە کە .  و بگیستن بۆ بەرگری لە مافێکی رەوای خەڵکی کوردستا 
دەتوانێ بە ئاراستەیەکی پێچەوانەی ئەو ئاراستانەی قڵشت و دووبەرەکیا  لە نهێهوا  کهرێهکهارا  و 
خەڵکی کوردزما  و عەرەبزماندا سازکردوە، کاریگەری دابهنهێهت و گهیهانهی ههاوپشهتهی چهیهنهایەتهی 

دژی ناسیۆنهالهیهزمهی عەرەب و  کرێکار و کۆمۆنیستی عێران، له  که  یه وه ئێستا کاتی ئه.  بگوژێنێتەوە
ڕ و  ی شهه تهه عهره مارۆی ئابوری و نهه تی گه نەدە  سیاسه  نگ و ڕێگه ده بادی بێنه ی عه که ته حکومه

ی بە ناچاری خەڵکهی کهوردسهتها   وه ک بۆ مانه ڕیگایه  ڵکی کوردستا  بکرێته دژی خه  الماردا  له په
ری وەکهو مهێهشهومەگەز  گهه فهه ومی ئیسامی و تهایهه و تاقیی قه سته  ده ی که  لکاوه و راگرتنی ئەو زه

 . ڕێن وه له ری ده سه له
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 
و بەرەو سفر چونی خزمەتگوزاریەکا  و پێداویستیە سادەکانی  "پاشەکەوتی موچە"قەرەقوشیانەی 
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بێگوما  دوای ریفراندۆمیو کوتانی دەهۆڵی جیابهوونەوە دەکە  .  ژیانی رۆژانەی خەڵک لە ئارادایە
بە پاساوێک و ئەگەر بۆیا  بلوێت چارەکە سەدەیەکی تریو بەم هۆکارە بێدەرەتانی خەڵک پهاسهاو 

لە کاتێکدا هیچ شتێک لەوە ئاشکهراتهر نهیهیە کە .  دەدە  و هەوڵدەدە  ناڕەزایەتیەکا  دەمکوت بکە 
بهۆ .  ئەو سامانەی بە تااڵ  بردویانە بەشی دامەزراندنی چەنهد دەوڵەت دەکهات نەک یەک دەوڵەت

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 

لە بەرامهگەردا پهێهویسهتە ههێهزی جەمهاوەری .  مەسەلە و کێشەکانی تری کهۆمەڵهگهای پهێهداپهۆشهێهت
ستەمدیدە هاوکات لەگەڵ پێداگری لەسەر ریفراندۆم، بەردەوام لە مەیهدا  راوەسهتهی و دەسهەاڵت 
براتە ژێرگوشاری توندەوە بۆ وەاڵمدانەوەی داخوازیەکا ؛ بە تایگەتی هەڵوەشانەوەی دەستگەجهێهی 

. هتهد.. و.. ، دابینکردنی خزمەتگوزاریەکا  و ئازادیە سیاسی و مەدەنیەکا "پاشەکەوتی موچە"بڕیاری 
بەرپاکردنی بزووتنەوەی دژی هەژاری کە هەر ئێستا دەستی بەکارکهردووە، بهاشهتهریهن وەاڵمە بهۆ 
هەوڵەکانی ئەحزابی دەسەاڵتدار بە مەبەستهی ونهکهردنهی خهواسهتەکهانهی بهزووتهنەوەی نهاڕەزایەتهی 

هەردوو ئەم مەیهدانە واتە .  جەماوەری لە ناو فەزای ریفراندۆم و باسی جیابونەوەی کهوردسهتهانهدا
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 

لەوانە کۆتایهێنا  بە دەسەاڵتی میلیشیایی ئەحهزابهی نهاسهیهۆنهالهیهسهت و بەرپهاکهردنهی .  کوردستاندا
 .دەسەاڵتێکی پشتگەستو بە ئیرادەی خەڵک

سیاسەتی تەخوین سیاسەتێکی ریسوا و ملهوڕانەیە و پێویسهتە خەڵهکهی ئهازادیهرهواز و الیەنە  */ 
پرۆسەی ریفراندۆم و جیابوونەوەی کوردستا  پرسهێهکهی .  سیاسیەکا  بە توندی سەرکۆنەی بکە 

گرنگ و چارەنوسسازە، ناوەرۆکی ئەم پرۆسە شتێهک نهیهیە جهگە لە بهواردا  بە دەربهڕیهنهی رای 
ئەوە مافی هەر هاواڵتی و هەر الیەنێکهی سهیهاسهیە .  ئازادانەی خەڵک لەسەر ئایندەی ئەم کۆمەڵگایە

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 

هەرجهۆرە سهنهوردارکهردنهێهکهی ئهازادی رادەربهڕیهن پهێهچەوانەی نهاوەرۆکهی .  الیەنەکانی تر بگرێهت
ئەو سهیهاسهەتهی تەخهویهنەی .  ریفراندۆمە و مەشروعیەتی پرۆسەکە دەخاتە ژێر پرسیاری گەورەوە

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 

تهاوانهگهارکهردنهی هەرکەس کە پهێهچەوانەی .  زۆری پەنجەمۆری خەڵکهی کهوردسهتها  بەرپها دەکە 
لە  'خهائهیهن"، لە کاتێکدا ئاشکرایە کە سزای "خائین"سیاسەتی پارتی هەڵویستی خۆی دەردەبڕێت بە 

 د حمه ڕێبوار ئه 
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پهێهویسهتە بهارزانهی و پهارتهی .  فەرهەنگی ئەم حزبانەدا چیە، هیچ مانایەک بۆ ریفراندۆم ناهێڵهێهتەوە
 .بررێنە ژێر گوشاری توند و پەشییا  بکرێنەوە لەم خەتا گەورەیە

٧١٠٧-٧-٢  

 !ڕیفراندۆم مافی خەڵکە، بەاڵم بارزانی و ناسیۆنالیزم خاڵی الوازین 
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تی  خۆیی، کام سیاسه ربه ڕیفراندۆم و سه

 !کۆمۆنیستی

 ریم هاوڕێ سامان که اڵمێک به وه
 

  و سایه سره خه  ی م وتاره ڕیفراندۆمدا ئه  ت به باره ری سه وه ته  ر له هه
و   وه ته م بابه ست به یوه ی په له سه ندێ مه هه  به  اڵمه وه  كه  وه ینه که باڵوده

ش  دوو به  ی به كه ته بابه  ریم كه ری سامان كه زه ندێ نه هاوكاتیش هه
قی  ، ده وه جیاوازه  ره سته م دوو به ڕێگای ئه  توانێ له ر ده ، خوێنه وه باڵوبۆته

 :ست بهێننێت ده  کان به وتاره
 دیدگای سۆشیالیستی
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 : زانم پێویست ده ک به یه ڵوێسته هه   وه که ناو باسه  ی بچیه وه رله به
خسی و  کی شه یه وه اڵمدانه بۆ وه  ستگردنه ستم، ده ستم نییه پێی هه به ی مه وه دا ئه اڵمه م وه له

  

٢٢ 

 و سایه رسه خه  
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ی ڕیفراندۆم و  له سه مه  ند به یوه په هاوڕێ ساما  له  که  ی تانه و بابه موو ئه ی هه نه الیه مه هه
ڵکو  ، به  وه ته کۆی کردونه  دا"تی کۆمۆنیستی سیاسه"ناوی  ژێر  و له  کردوه باسی لێوه  وه، خۆییه ربه سه
تێکی  کانی سیاسه نه ی الیه وه ڕۆشنکردنه له  شداریکردنه رشتێک به هه ر له ، به ستی منه به ی مه وه ئه

. وری ده ما  له که وه کانی حزب و جواڵنه کگرتووکردنی هێزه بۆ یه  وڵدا  کۆمۆنیستی و هه
بە مانایەکی تر من وەکو .  کیه تی حزبدا الوه چاو سیاسه ردی من له بۆچونی فه    مجۆره به

  ك به کەکۆمه  یه گرنگی هه  ئاسته  و خسیم تا ئه کۆمۆنیستێک کە لەڕابەری حزبێکدام، بۆچونی شه
، بۆیە  حزب ئامڕازی کاره  ڵگژێرێ، چونکه سیاسەت یا  تاکتیکێکی دروست هه  حزب بکات تا

، نەک بەر لەم هەوڵە لە  ی ئەم ئاڕاستەیەیه وه پێشه  رشتێک هەموو هەوڵی من بۆ بردنه هه رله به
 .ئەمە بەشێکە لە سوننەتی حزبی و تەحزوب. بیری ئەوە دابم بۆچونی خۆم بەیا  بکەم

کی تاکتیکی،  یه له سه ر مه سه کا  له جیاوازی بۆچوونه که  یه وه یگینین ئه ئێستادا ده ی له وه ئه   وه داخه به
یاندبێت،  سیی خۆی ڕاگه ڵوێستی ڕه ی حزب هه وه رله به  که  مهێناوه رهه شی به ته و سوننه ئه
پێو  خسی خۆیا  له ری شه زه نوسینی وتارو نه   ته ستیا  داوه تیدا ده رایه ڕابه کا  له تیه سایه که

یشتن  وڵگدرێ بۆ گه ی هه وه باتی ئه له  مه ئه.  خوێنێت باخێک ده   له سه ر که وهه  داناوه  وه حزبه
ڵ  گه تێکی ئاوا له ئایا سونه..  ری بکرێ  ی پێ ڕابه که وه جواڵنه  کگرتوو که تێکی یه سیاسه به
  وه رپرسیارێتیه وقعی به مه له  نده چه  ئێیه له  سه ر که هه  که   وه وڕوما  ناکاته ره به  دا وپرسیاره ئه
م  ر له و هه وه  ینه که ت ڕۆشن ده سیاسه  ریکین خه  ما  که وه کا  و جواڵنه حزبه ر به رامگه به
زانین  رپرسیار ده به ئایا خۆما  به.  ین؟ که یانده کانی خۆشیا  به خسیه شدا بۆچونه شه نده یوه په
چاو  خی له بایه کی تاکتیکی که یه له سه ڕ مه مه بوونی حزب له  سته نده ترسی چه مه ر به رامگه به
یا  حزب   پێشتره خسی گرنگتر و له یه؟ ئایا ڕای شه وه خواره ر له رابه د به کاندا سه یی حزبه کپارچه یه

بی سیاسی و سکرتێری حزب  کته ندامی مه ی ئه وه رله به  دروستر نییه  ؟ ئایا باشتر نییه وه وجواڵنه
رێکی  زه ر نه وپاشا  گه  وه تێک کۆبکاته وری سیاسه ده خسی خۆی بڵێت، حزب له ڕای شه

کات یا   هێزده  حزب به  یه م شێوه خسی به ری شه زه یانکردنی نه  ؟ ئایا به بوو بیده تیشیا  هه تایگه
خسێنێ؟  ڕه ما  ده که وه رونی بزوتنه کگرتووبوو  وتێکدانی ئینسجامی ده یه  دا  له ربه ری زه گه ئه
  وه رپرسیارێتیه تی به وقعیه مه ر له گه وئه  وه ته رگای باسێکی گرنگ کراوه ده کاتێکدایه که له  تی تایگه به

م  ی به هیوادارم هاوڕێ ساما  په!.  واوبێت ته  وره زیانی گه به  ین، موکینه که ڵ نه گه ی له ڵه مامه
 .. بردبێ  رپرسیارێتیه به
ر، شێوازێکی  به هاوڕێ ساما  گرتویەتیه  باسکرد  که شێوازێک له   بڵێم  وه دا ئه رلێره اڵم هه به
ند  یوه اڵم ناپه ڕای گرنگیا ، به ره سه ندین باس، که ڵکردنی چه ر، تێکه مومژاوی، دورودرێژ وماندوکه ته

ی  ژماره  چارەکه کرا له ده کی سیاسی که  یه له سه مه ر به رامگه   به مانه موو ئه هه..  ر و ڕێ لێ ونکه
  له سه زۆر مه من ناچارم له  وه م هۆیه به..   یا  بکرایه به  وه ته بۆی ڕەشکراوه دا که ڕانه والپه ئه

ی  وه پێشه خۆیی وهێنانه  ربه ی باسی ڕیفراندۆم وسه وه جیاکردنه شم به که اڵمه م و وه خۆپارێزی بکه
ر  م خوێنه م تا منیو هه ئیکتفا بکه  سته، یوه په  وه یه ره وه م دوو ته ک له ریه هه به ی که نه ته و بابه ئه

ئەوە  بڵێم کە لە قەڵەمدانی هەڵوێستی حزبی .  شم ڕۆشنگێت که اڵمه م وه م وهه که ماندوونه

 !تی کۆمۆنیستی خۆیی، کام سیاسه ربه ڕیفراندۆم و سه
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ڵوێستێکی ناسیونالیستی لەالیە  هاوڕێ سامانەوە، هۆکاری  هه کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستا  به
 .سەرەکی بوو لە دەست بردنم  بۆ ئەم وەاڵمە

 
 ی ڕیفراندۆم  ره وه ته
 : ریم تیکردنی ڕیفراندۆم الی هاوڕێ سامان که مای دژایه نتی پارتی بوون، بنه ئه

ریدا،  رامگه به هاوڕێ ساما  له تێک که تیکردنی ڕیفراندۆم وسیاسه ستانی دژایه هه تی لێوه ڕه خاڵی بنه
وازی  بانگه  وه رزانی و پارتیه   با الیه له که  ، ڕیفراندۆمێکه تی کۆمۆنیستی ناوی بردووه سیاسه به

فۆڕمێکی ڕادیکاڵ وئۆپۆزسیۆنێکی  گر، له خنه ک کۆمۆنیستێکی ڕه وی وه   ئه م خاڵه ر ئه بۆکراوه، هه
ری و  تگه خاله تی کۆمۆنیستی ده مای سیاسه کاتێکدا بنه له.   ر پارتیدا، داناوه رامگه به ڕگردا له په
تکێو  حیه ری زه ماوه ڵگاو جه کۆمه رۆکی به به دا که و گرفتانه  و کێشه ر ئه رامگه به له  تیه رپرسیاریه به

 .   و گرفتانه وکێشه ڵگا له ی واقعی بۆ ڕزگارکردنی کۆمه پێشی ڕێگاچاره ی گرتنه ئاڕاسته ، به گرتووه
ک  نێت و هاوکاتیو ڕیفراندۆم وه ی کورددا ده له سه بوونی مه دا  به دا که وه ڵ ئه گه هاوڕێ ساما  له

رزانی و  با که  وه و هۆیه به  اڵم زانێت، به دروست ده به  یه م کێشه ری ئه سه کی سیاسی بۆ چاره ڕێگایه
   م پێیه به.  یناسێنێ تێکی پارتی ده سیاسه و به  وه کاته ت ده ، ڕیفراندۆم ڕه یاندووه پارتی ڕای گه

ر  سه ستا  له ک ڕاوه نه  رزانییه تی کردنی پارتی و با دژایه  ستاوه ری وه سه و له ئه ک که مایه بنه
ر ڕێگای  وکۆسپێکی سه  ڵگاوه ی کۆمه سته جه برینێک به بۆته    های ساڵه ساڵه  گرفێتکی سیاسی که

و   رانه تگه خاله تی ده وقعیه مه  وێت له بیه  سێک که بۆ که.  و سۆشیالیزم ره به  تی باتی چینایه خه
ما  بنه خۆی به  که بێ خودی کێشه ڵگا، ڕۆڵگگێڕێ، ده ژیانی کۆمه ر به رامگه به  وه رپرسیارێتیه به
و بۆچی   ندی چییه وه رژه   به کام الیه ی که وه کا  و ئه ی ملیانێی حزبه وه ره ده ربگری و له وه

ڵگا  ڵک و کۆمه ر ژیانی خه تی بۆسه اڵو موسیگه یا  به ده بڕوانێ، گرفتێک که  که پای بۆ گرفته  هاتۆته
  وه ئه  ستاوه ری وه سه له هاوڕێ ساما   ک که مایه نتی پارتی بوو  و بنه ئه  وه داخه به.   زیاد کردووه

رزانی بۆ ڕێگای ڕیفراندۆم،  پای پارتی و به فیدراڵیزم و هاتنه  له   وه ستکێشانه خودی ده  نابینێ که
ڵکو کاڵ  نییه، به  یه م کێشه ری ئه سه زیانی چاره ر به ک هه بێت، نه  وه ست و ئامانجێکه به ر مه هه جا به
  م ڕێگایه ستگرد  بۆ ئه ر ڕێگای ده سه کا  له ناسیونالیسته  خودی حزبه که  ستێکه ربه ی به وه بوونه

بوعدی سیاسی  ری کۆمۆنیستی له تگه خاڵه تێکی بۆ ده رگای فرسه   ده مه ، ئه دایا  ناوه
کا   کۆمۆنیسته  بێگوما  بۆ ئێیه.   وه دژی خودی پارتی وگشت ناسیونالیزم کردۆته تیدا، له اڵیه وکۆمه

،  تی شۆڕشی کرێکاری و سۆشیالیزمه اڵیه ری و گرفتێکی کۆمه رابه م و نابه ر سته هه به  وه اڵمدانه وه
ی کورد،  له سه بۆ مه  کی سیاسه یه دا، ڕیفراندۆم ڕێگاچاره م شۆڕشه ستی ئه مو ده غیابی ده اڵم له به
ی  وه کرانه چۆ  له دات که وه گرێ ده تێکه واقعیه کا  به کۆمۆنیسته  پێویست ئێیه   به مه ئه

  که یی کێشه ری ڕیشه سه ری سیاسی وچاره تگه خاله یدانێک بۆ ده ک مه کاندا، ڕیفراندۆم وه ته فرسه
نتی  هاوڕێ ساما  ئه  وه وانه پێچه اڵم به به.   وه یدانه مه ری بۆ بهێنینه  ماوه بگرین وجه وه  سته ده به

م  هه وه، که ی ڕیفراندۆم وجیابوونه وه تکردنه بۆ ڕه  ماو پێوانه بنه  بۆته  ی تا ئاوئاسته که پارتی بوونه

  و سایه سره خه
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تیو بۆ  وپێکهێنانی دوڵه  وه م جیابونه هه  وه"   وه رزانیه نێو مێژووی پارتی و با  باته ڕیفراندۆم ده"
 :ڵێت ده  وه مگاره ردوک ئه هه تا له وه ئه! ومی نازانێ ی قه له سه مه کۆتاییهێنا  به
باسی پارتی و بارزانی و باسی ئەم ڕیفراندۆمە دیاریکراوە لە پایەیەکی سەرەکیدا، "

هێزێک مێژووی ئەم هێزە و سیاسەت و پراتیکی  ، هەر الیە  و مێژووی ئەم هێزەیە
وەک هێزێکی بورژوایی کورد لە بەرچاو نەگرێت هەڵەیەکی گەورە دەکات، لە بەرانگەر 

 -م که شی یه به-"زۆربەی هەرەزۆری خەڵکی کوردوستاندا
سەربەخۆیی و جیابونەوەی کوردوستا  هیچ پەیوەندی نیە بە باسی ما  و نەمانی "  

لە ڕوانگەی منەوە بە گرییانەی ئەوەی کە کوردوستا  جیادەبێتەوە  .  ئەم کێشەیەوە
"پارتی بااڵدەستە و بارزانی ڕابەریەتی مەبەستم ئەوەیە باسێکی لەو چەشنە کە گوایا  " 

بەاڵم کەی وە "  ،"نامێنێت لە خەیالیو کەمترە "  کێشەی نەتەوەیی"  دوای دەوڵەتی کوردی
"  لەکوێ دەوڵەت و سەربەخۆیی ئەم کێشەیەی چارەسەر کردوەو؟  -م شی دووه به! 

 -کا  هی منن هێڵه
کرد   ڵه هاوڕێ ساما  بۆ مامه  ی که م میتۆده نتی پارتی بوو  وئه ئه مایه له م بنه ڕاستیدا ئه له
ی بۆچونێکی  وه ره ی نوێنه وه له ر، جگه به تیه گرتویه  وه ی کورده ری کێشه سه ڕیفراندۆم و چاره به

حزاب  ک ئه ما  وه که وه وی لێکردنی حزب و جواڵنه یڕه ، هاوکات په تیه اڵیه ناسیاسی و ناکۆمه
  هوشیارانه نێ که  پارتیدا داده حزابێکی ناڕازی به ڕیزی ئه  ر له تگه خاڵه کی و نا ده کی الوه یه وه وجواڵنه

ڵک  ر ژیانی خه ی سه که کیه ره سه  و گرفته له سه وێت مه و نایانه ڵگژاردووه گریا  هه خنه وقعی ڕه مه
ی  ڕه یا  الپه ده  دا که وه ڵ ئه گه هاوڕێ ساما  له.   ر به مانی بگرنه خۆی بگینن وڕێگای نه

تی کۆمۆنیستی  سیاسه کانی به نجامه تیۆریزه بکاو ئه  م میتۆده ئه  و تێکۆشاوه  وه شکردۆته ڕه 
کی  یه ڵه هه ری له سه  وه ریه ڵێک ناکۆکی سیاسی و تیوه کۆمه ئاکامدا به له  وه داخه اڵم به بناسێنی، به

 . ین رخه ی ده که ین ڕاستیه ده وڵده دا هه اڵمه وه  م دوتوێی ئه له که..  هێناوه ر دا ده سته رجه به
 

    وه رجه مه ڕیفراندۆم به
ی هاوڕێ ساما  لیستێکی دوورودرێژ  که شی باسه ردوو به دڕیژایی هه به دا که وه ڵ ئه گه له
ی  نیونه ڕوو له ته خراوه  وه م ڕیفراندۆمه پشتی ئه کانی بارزانی له پارتی و ئامانجه گرتن له خنه ڕه له
 :  ی که وه ئه

بۆ قۆرغکردنی مافی   رزانیه ی با کانه نگاوێکی سیاسی زیره هه  م ڕیفراندۆمه ئه"
ڕزگاری )ی  رکرده تائاستی سه  رزانیه تی با سایه ی که قه ره وه"، "دانیشتوا 

زعی  ڵکو داپۆشینی وه وجکردنی خه بۆ که"،  " ڵگژاردنی داهاتوه قی گرنگی هه ره وه"،("خو به
ریفراندۆم یا  سیاسەتی   "،" ی ناوخۆییه زمه رکردنی ئه بۆ تێپه"، " ڵکه ری خه نالەبا

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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ئەوانە ئامانجی .  هێزە ئیسامی و قەومیە عەرەبیەکا  بەکاریگهێنێت حکومەتی بەغداو 
 ".. سەرەکیین

ی ڕیفراندۆم پێیا  بڵێ  وه تکردنه بۆ ڕه   که ریه خه  وه بێته درێژ ده  هێنده  که   زیاتر لیسته مانه له
 :ڵێت ده  تا وه ئه"  و بارزانی خۆی ڕیفراندۆمه ڕیفراندۆم خۆی بارزانیه"   که

لەم سیاسەتەی پارتی دییوکراتی کوردوستا  بەسەرۆکایەتی بارزانی، ڕیفراندۆم خۆی "   
یەکێک لە کۆس  و تەنگەژەکانی ئەم سیاسەتەی بارزانی ئەوەیە کە ڕیفراندۆم .   ته سیاسه

باسی ئەم ڕیفراندۆمە دیاریکراوە لە پایەیەکی سەرەکیدا، "، "هەر خۆی کراوەتە سیاسەتێک
 "... باسی پارتی و بارزانی و مێژووی ئەم هێزەیە

ت  ڕه گشتی بهچی هاوڕێ ساما  هێشتا ڕیفراندۆم  که  وه خنانه موو ڕه م هه ر  با بگینن به وه
ر فۆرمی  بوڵ بکرێت وبۆ سه قه  و دایناوه ئه رجێک که ر مه گه یانی ئه.  بۆی  یه رجی هه و مه وه ناکاته
ی  وه لیلی ئه ده ئایا تۆ ڕیفراندۆم به  یه وه دا پرسیار ئه لێره.  پای بێته   یه وا ئاماده نگدا  زیاد بکرێ ئه ده
رجت بۆی  بینی ومه واو ده ناته به  ، یا  میکانیزمێکه وه یته که ت ده ڕه  وه ته ڕه نه به پای له  رزانی هاتۆته با
و ڕیفراندۆم  م پرسیاره می ئه که شی یه ر به سه له  رسوره ڕاستی هاوڕێ ساما  هه ر به گه ؟ ئه یه هه
ی  وه ئه  ناکاته  مه ئایا ئه!  ؟ وه کایه رد دێنیته  ومه  وه  یته ده ردا با ده و سه ئیتر بۆچی به  وه، کاته ت ده ڕه
ی ڕیفراندۆم ناڕاستن وشوێنی خۆیا   وه تکردنه بۆ ڕه  وه هێناوتنه  ی  و قسانه موو ئه هه  که
(  ری گرتووه وه که)گرێ  رده وه  م پرسیاره می ئه ر هاوڕێ ساما  الی دووهه گه ؟ خۆ ئه گرتووه نه

و  پێویست ئه وا به ڕوو، ئه ته  خراوه ڵ ڕیفراندۆمێکدا که گه کرد  له ڵه مای مامه بنه  یکاته وده
کی  ، الوه ستی بۆ بردووه گری ده خنه ڕه له  و لیسته تی وئه ڕیفراندۆم گرتویه ی له نتێزگرتنه سه

و ئیتر  وه کرێته بۆ چاڵنجێکی سیاسی ده  رگا ئیتر ده  وه کایه رد هاته مه تی که  تایگه به.   ویه ڕه وزێده
تێکی ئاواشدا ئیتر هاوڕێ  حاڵه له.  مێنێت کی ئه کانی مانایه پاساوه  ونه"  تی ڕه ی بنه وه تکردنه ڕه" نه

هێزێک مێژووی ئەم هێزە و سیاسەت و  هەر الیە  و "  پێیا  بڵێت که  ی نییه وه ساما  مافێکی ئه
پراتیکی وەک هێزێکی بۆرژوایی کورد لە بەرچاو نەگرێت هەڵەیەکی گەورە دەکات، لە بەرانگەر 

ی خۆی ئاوا  ر قسه سه له  ر جدیه گه ئه  چونکه"..  زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی کوردوستاندا
  ئێیه به که   ی نییه وه ت مافی ئه نانه ته.   بوڵکردووه رزانی قه ی با که ڕیفراندۆمه  وه رجه مه به

 "....ڕاستەوخۆ هوشیارانە یا  ناهوشیارانە دەبێتە سیاسەتی دواکەوتنی پارتی: "کا  بڵێت کۆمۆنیسته
و چۆ   یه رجێکی هه با بزانین چ مه  وتووه هاوڕێ ساما  تێیکه که  م ناکۆکیه ر له ده اڵم به به
 :ڵێت و ده گرێ؟ ئه ڵوێستی لێده هه

، وە هوشیارانە ڕوبەڕووی خەڵکی کوردوستا ، پێویستە بەشداری ئەم یاری یە نەکە "
ئەم سیاسەتە بگنەوە و لەمگارەوە لە هەلومەرجی ئێستادا، ئەگەر دەیانەوێت ڕیفراندۆمێک 
بکرێت کە ڕیفراندۆمی خۆیا  بێت و ئەنجامەکەی بەپێی دەنگی ئەوا  بێت و نەکرێتە 

لەم :  وەرقەیەکی سیاسی بۆ بەند و بەست و سازانی ژێر بەژێری سیاسی ئەوا پیویستە
لە فۆرمی :  مەرجێکی رۆشن ئەویو ئەوەیە کە، ریفراندۆمەدا بە مەرجەوە بەشداری بکە 
دەست بەجێ ئەنجامی ڕیفراندۆمەکە دەخرێتە :  دەنگداندا خاڵێک زیاد بکرێت بەم شێوەیە

  و سایه سره خه
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مانگدا  ٠٧-٢بواری جێگەجێکردنەوە، ئەنجامی ڕیفراندۆم هەر چیەک بێت، ئەوە لەماوەی 
واتە ئەگەر خەڵک دەنگیا  دا بە جیابوونەوە لە عێران ئەوە لەو ماوەیەدا  .ڕادەگەیەنرێت

 -کا  هی منن هێڵی ژێر نوسینه– ".سەربەخۆیی و دەوڵەت لە کوردوستا  ڕادەگەیەنرێت
ر  سه ر هاوڕێ ساما  له گه اڵم ئه رچاو بگیرێ، به به بێ له و ده واقعیه  رجه م مه گرییا  ئه..   زۆرباشه

گرێک  خنه ک ره وێت وه وچیتر نایه  ڵک بڕیوه ندی خه وه رژه به و چاوی له ی خۆی جدیه م بۆچونه ئه
 .جێگیر بکرێ؟  رجه م مه چی بکرێ تا ئه بێ پێیا  بڵێ که وێ ده رکه ده
ڵکی  موو خه رو هه سه له  وه یه که رجه خۆیی و مه بێت به نه وه  نها ئه ته!!.  اڵمدا هیچیا  پێناڵێت وه له

و  ر ئه گه ئه که  وه کاته ی ده و خێرا خێرا دووباره  ستاوه وه  وه مانه که وه نه کوردستا  و حزب و جواڵ
با بڵێین "!!..   ئارادا نییه ر له  ڕیفراندۆمێک هه"وا ئیتر  ت ئه یه دی نه به  ی من دامناوه رجه مه

بەاڵم ئەو لیستێک !!  ی زامن کرد که مەرجەکەشی بەو جۆرە پیادەکردنی ئەنجامی ڕیفراندۆمه
ڵک  رنجی خه اڵڕێدا بردنی سه ر ڕیفراندۆمدا بۆ به رامگه به ک فاکتێک له کێشەی تری ڕیز کردوە و وه

   یه ڕاستی ئینسا  نازانێ کام قسه به.  ؟!ئەی بۆ ئەوانە چی دەڵێت.   کاری هێناوه وجاندنیا  به وگه
بۆ ڕیفراندۆم  رجێک که گری، یا  مه خنه ڕه له  م لیسته شوێن ئه  وێته ربگرێ ئایا بکه جدی وه به

 !.   پێشنیارت کردووه
ی  له سه ک مه کی سیاسی وه یه ری کێشه سه ک میکانیزمێک بۆ چاره ر ڕیفراندۆم وه گه واقعدا ئه له

پرسیارێکی  به  اڵمه ڕیفراندۆم خۆی وه  ، چونکه رد پێویست نییه بۆی وا دانانی مه ربگرین ئه کورد وه
خۆشی  ر  هاوڕێ ساما  هه  نده رچه هه)،"یا  نا  وه عێران جیابینه وێ له مانه ئایا ده"کی،  ره و سه ساده
زامنکردنی   ی گرنگه وه شدا، ئه نده یوه م په له!!"(.  - بۆی داناوه که  -رد دانانرێت بۆ ڕیفراندۆم مه"ڵێت ده
دور  تی، به ڕه پرسیارێکی بنه به  وه اڵمدانه ڵک و وه ی خه بڕیاردانی گشتی وئازادانه که  رجێکه لومه هه
  وه ر حزبێکه ی هه ڕوانگه   له رجه لومه م هه ئه.  سازێنێ موا  ده غت و زۆر وپشێوی بۆ هه زه له
)یا  بکرێ ند خاڵدا به چه توانرێ له ده ند  چه  وه م باره ڕۆشنی له ی حزب به یاننامه به  بۆ نیونه. 
  رجێک نییه لومه دیاریکردنی هه  ی هاوڕێ ساما  دایناوه وه اڵم ئه به.   (یاندووه رجێکی ڕاگه مه
ڵگڕینی شیشێرێکه  ڵکو هه  ، به شداری بکه ڕیفراندۆمێکی گشتیدا به له  ڵکدا تا ئازادانه م خه رده به له
شی  وانه م ئه هه بدات وه  نه نگه مه ی پێ له"بوونی خودی ڕیفراندۆم ئارادابو  ونه له"ی  وه م بۆ ئه هه

رۆکی  ناوه  مه ئه.  قاویا  بدات له  رجه م مه   به که ڕیفراندۆمدا ده شداری کرد  له به باس له
ی  چێت کێشه اڵم پێده به.  ما  که وه پێو پای بزوتنه  تیه و خستویه ئه که  تێکی کۆمۆنیستیه سیاسه

 !. تی و خوازیاریه ئه که  ڕیفراندۆمێکه" تی ویه هه"ویو  شوێنێکی تربێت، ئه هاوڕێ ساما  له
 
 "     کان ڕیفراندۆمی کۆمۆنیسته"و " کان رزانیه ڕیفراندۆمی به"

،  بگینێ"  وه کانه رو چینه سه ڕیفراندۆم له"   وه بۆرژوازیه  یااڵتی ورده خه به  وێت هاوڕێ ساما  نایه
  یه تی هه نگو بۆی چینایه موشتێک ڕه تیدا هه ڵگای چینایه کۆمه له   ی که وه مای ئه ربنه سه له  چونکه

ڕیفراندۆمی "و دژی  کانه ڕیفراندۆمی کۆمۆنیسته"نگری  و الیه ئه  ، بۆیه رنییه ده وڕیفراندۆمیو لێی به
 :نوسێت ده  وه مگاره له!..  "کانه بارزانیه
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، وە تا ئێستا خاوەنەکەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بوو1995 ڕیفراندۆمی چۆ  "
بەهەما  شێوە خاوەنی ئەم باسدەکرێت و لە هەموو بەیا  و نوسینەکاندا هەیە، 

 .  " ڕیفراندۆمە وڕابەرەکەی بارزانی و پارتی یە
ئەو رێفراندۆمە لە جیاتی پارتی ، حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری  ٧١٠٧ئەگەر ئەمساڵ "

پێشنیازی بکردایە، هێزی هەبوایە کە دەتوانێت الیەنی کەم بیکاتە هێزیکی کۆمەاڵیەتی، 
 -کا  هی منن هێڵه-". ئەنجامەکەی هەر چۆنێک بوایە ئەوکات باسەکە بەتەواوی دەگۆڕا

ر  ڕوو، هه ته  خراونه  وه ره سه له ی خۆی که  م قسانه موو ئه ی هه وانه پێچه هاوڕێ ساما  ڕێک به
 –  66/2/7/61-"  !جیابونەوەی کوردستا ، سیاسەتێکی کۆمۆنیستی"ناونیشانی  وتارێکدا به خۆی له

  به  اڵمه پێم وابێت باشترین وه ، که وه کاته ت ده ی ڕیفراندۆم ڕه شکردنه م دابه و ئه یه وه م جیاکردنه ئه
 :  تی نوسیویه  و ئه. کانی ئێستای بۆچونه

ئەوەی کە جیابونەوە و ریفراندۆم سیاسەتی لە کۆتاییدا چەند دێڕێک لەسەر "
، پارتی خەریکی  وابێت من تا ئێستا وای نابینممومکنە !!  ناسیونالیستەکانە یا  پارتییە

هێزە ئیسامی و قەومیەکا  ڕێککەوتو     ی مانگەوە ٠١پێکهێنانی حکومەتە لە بەغداو لە 
لە مێژوودا   یەکەمجار نابێتئەوکات .  بەاڵم گرییا  وایە.  لەسەر پێکهێنانی حکومەتی بەغدا 

کا  هی منن هێڵه-"..  کە سیاسەتی کۆمۆنیستی و سیاسەتی بورژوایی لە پۆینتێکدا یەکگگر 
- 

ک  ر یه رامگه به هاوڕێ ساما  له  ربگرین، چونکه سڵ وه ئه وکام بۆچونه به  نازانین کام حوکیه  ئێیه
 !.  رگرتووه ڵوێستێکی جیای لێوه شیا  هه که ریه وهه  دا، دو تیۆری داڕشتووه دیارده

شکردنی  کی سیاسی ودابه یه ری کێشه سه بۆ چاره  ما  پێدا ڕیفراندۆم میکانیزمێکه ک ئاماژه روه هه
میا  بێ  نگری ئه ، تا ئینسا  الیه تی نییه وزوعیه کانی بۆرژوایی وکۆمۆنیستیدا، مه ر جۆره سه به
چ حزب  که  نییه  وێوه ڕیفراندۆم له ڵوێست له ک وتیا  هه روه ت هه نانه ته.   وه تکاته وی تریا  ڕه وئه
مێژووی واڵتاندا   له تی که تایگه به.  کا  ، بۆرژواکا ، یا  کۆمۆنیسته وازی بۆ کردووه وتێک بانگه وڕه
وا  سازدرابێت،  تی ئه رایه ڕابه کا  وبه وازی کۆمۆنیسته بانگه به  وه   ڕیفراندۆمێک بگینینه مه گه ده به
تا   وڵه ستی ده ر ده سه کا ، له سیاسیه ر کێشه  سه کانی دونیا له واوی ڕیفراندۆمه ته  وه وانه پێچه به
.  وه ته کا کراونه کانیو یه و کێشه وا  سازدراوه ری ئه ڕابه حزابی جیاوازی بۆرژوازی وبه وئه
ین  وه رجه لومه و هه شوێن ئه ر ڕیفراندۆمێکدا به هه کا  له کۆمۆنیسته  ک وتیا  ئێیه روه هه
توندوتیژی  ر له ده کاو به بێ گوشارو ئییتیازادا ، زامن ده ڵک به ی خه بڕیاردانی گشتی و ئازادانه که
رکێکی  و ده ڵه مامه  وه ئه  پێیا  وایه  چونکه.  ر به گرێته ده که  ری گرفته سه و چاره ره نگاو به هه

ڵێ بۆ ڕیفراندۆمی  کا  وبه بڵێێن نا بۆ ڕیفراندۆمی ناسیونالیسته  که  تی و نا سیاسیه اڵیه ناکۆمه
دیار  ڵک به ڵگاو ژێانی خه وکۆمه  رییه رخوردێکی ئایدیۆلۆژیگه کارێکی وا به.  کا  کۆمۆنیسته

حزابی  ست ئه ده دات به تی زیاتریو ده وفرسه  وه هێڵێته ده  وه ومیه ی قه کانی کێشه ساته کاره
 .   بکه تا یاری سیاسی خۆیانی پێوه   وه ناسیونالیستیه

ی تر  وانه زانێ وئه ڕیفراندۆم ده کا  به نها ڕیفراندۆمی کۆمۆنیسته ته به هاوڕێ ساما  که
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" ماو  نه 6991می  هێزی سێهه 7/62کانی  کۆمۆنیسته "  که  وه و حاڵه   به مه ، ئه وه کاته تده ڕه
تێکی نا  ی سیاسه بازنه  وتۆته وێت یا  نا که ریکردنی ڕیفراندۆمدا نین، بیه وقعی ڕابه مه وله
ڵکی کوردستا   و خه ئێیه  کاته ڕوو ده    چونکه  ڕوانیه تێکی چاوه سیاسه.   ڕوانییه و چاوه سئوالنه مه

ڕێ  سعود بارزانی چاوه ی مه که پاشکۆی ناسیونالیزم و ڕیفراندۆمه  بنه ی نه وه بۆ ئه: "ڵێت وپێیا  ده
ڵواسراوی  هه به  که گرفتو کێشه  چونکه  یه سئوالنه نامه!  تیا  دێت رایه کا  کاتی ڕابه بن تا کۆمۆنیسته

گرییا  کەسانێک کۆمۆنیزمیا  کردوە بە ئایدۆلۆژی .  دات وجود ده دۆخی مه به  ودرێژه  وه هێڵێته ده
خۆیا  و لە ڕوانگەی وەفاداریا  بە دینەکەیانەوە ڕیفراندۆمیا  بەڕابەری کۆمۆنیستەکا  

، بەاڵم بۆ جەماوەری کرێکار و زەحیەتێکیو کە بەم مانایە کۆمۆنیزمیا  هەڵنەبژاردوە،  الپەسەنده
هاوڕێ   وه شه م باره ک دەبێ لەسەر ڕیفراندۆم بە ڕابەری کۆمۆنیستەکا  ڕاوەستن؟ له یه ڵگه بە چ به

 !.ساما  هیچ بەڵگەیەکی بۆ ئەوا  ڕو  نەکردوەتەوە

دا هاوڕێ ساما  ڕیفراندۆمی پۆلێن کردووە بۆ ڕیفراندۆمی کۆمۆنیستەکا  و  ک ووته یه له
. ناسیۆنالیستەکا ، ئەمە  پۆلێنکردنێکی ئایدۆلۆژیە و ئەم جۆرە پۆلێنکردنە سیاسی و واقعی نیە
ڕیفراندۆم بە زەمینە و زەرورەتەکەی، بەو پرسیارەی دەیراتە ڕوو، بە ئەلتەرناتیڤەکا  کەخەڵک 

ر و بەم جۆرە قابیلی هەڵسەنگاندنە،  به گیرێته بۆ بەڕێوەبردنی ده بژێرێ، بەو پرەنسیپانەی که ڵێده هه
 .. پای   وکێ هاتۆته  وازی بۆ کردووه نەک ئەوەی کێ بانگه

ین ڕۆژێک بارزانی  رزکه پێشچاوی خۆت وا فه  یی بیهێنه ساده هاوڕێی ئازیزم ساما  زۆر به
یا  ی بێکاری وه ی بییه وه پای ئه    وبێنه بێت بڕیاربده  وه که ندیه وه رژه ت و به ر نیه هه بانی به وتاڵه
مو  ر که هه ناسێنن، سائیتر به ده  م واڵته سیی بۆ بێکارا  وبییارانی ئه ڕه رمانی به ی ده بییه

گر   ری مه ڵکی بڵێین وه خه به بێت که ده  وه ئه  ڵوێستی کۆمۆنیستی ئێوه بێت، ئایا هه  وه کیشه کوڕیه
؟  دراوه کا  نه ری کۆمۆنیسته ڕابه یا  به!.. یه ستیا  تێدا هه به کا  مه بارزانی وناسیونالسیته  چونکه

  تا  ڕێکه ، چاوه وه کانه ی ناسیونالیسته داوی پرۆژه ونه  که ی نه وه ڵک بڵێین بۆ ئه خه به  ئایا دروسته
ت  سییه ڕه و به پاو ئه  م هاتنه ئه  یه وه ست؟ یا  دورستر ئه ده وێته  که ریا  ده کا  ڕابه کۆمۆنیسته

کرێ  ی پێیا  ده و شوێنه ربگرین و تا ئه ری کۆمۆنیستی وه تگه خاله تێک بۆ ده فرسه به  ناسینه
ری بۆ  ماوه تێگکۆشێن وجه  کا  بییه ندنی ئاستێکی گونجاو له په شکێ بۆ داسه وزۆرما  ده

 .. ؟ وه ینه مکه کا  که خۆشه رمانی نه بێده بێکارا  وئاهێک له مێک له ڵرڕێنین، تابتوانین خه هه
 

 ی جیای حزبدا،  یاننامه دوو به  ڕیفراندۆم، له
 ؟ کوێدایه گرفتی هاوڕێ سامان له 

ڕ  مه کانی حزبدا، له ڵوێسته ت وهه سیاسه و نیشاندانی ناکۆکی له وه ستی دۆزینه به مه هاوڕێ ساما  به
 : تی نوسیویه  وه مگاره وله  وه کانی حزبه یاننامه شوێن به  وتۆته خۆیی، که ربه پرسی ڕیفراندۆم و سه

لەسەرەتای هاتنە پێشەوەی ئەم باسەدا حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردوستا  لە "
ریفراندۆم، پڕۆژە و هەوڵێکە بۆ جڵەوکردنی ناڕەزایەتی جەماوەری "بەیاننامەی  
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دوای ئەوە کەمتر لە دوو   بە دروست دژ بە ڕیفراندۆمی پارتی دەوەستێتەوە،!  کوردستا 
.  مانگ تەواوی هاوکێشەکا  الی حزب دەگۆڕێت لە دژەوە دەبێت بە بەشێک لەم پڕۆژەیە

کا  هی  هێڵه  -."  حزب دەبێت بە خەڵک بڵێت لەکام هەلوێستیاندا ڕاستە و لەکامیاندا هەڵەیە
 -منن

ناوی  بینی به کم نه یه یاننامه ڕاستیدا به کانی حزب، له یاننامه رشیفی به م بۆ ئه وه ڕانه دوای گه به
ی  وه ک ئه روه هه!"  ری کوردستا  ماوه تی جه زایه وکردنی ناڕه بۆ جڵه  وڵێکه و هه  ڕیفراندۆم، پڕۆژه"

حزب  بێت که  یه یاننامه و به ر ئه و هه ستی ئه به چێت مه اڵم پێده ، به هاوڕێ ساما  تایتڵی بۆ داناوه
،  ڵکی کوردستا  نوسی خه ماف و چاره یاری کرد  به"  ژێر ناوی له(  2/1/7/62)مانگی نیسانیدا  له
ک  یه یاننامه به به   یدا ئاماژه وه ره ی سه و تێکسته و له ئه تی که تایگه به.  وه دا، باڵوی کردۆته!"  حکومه مه
" ناوی  یراندا به ڕاستی حوزه ناوه  له ی حزبدا که یاننامه چاو دواین به له"  دوومانگ متر له که"دات  ده

"   !ئەنجامدانی ڕیفراندۆم:  بەیاننامەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستا  سەبارەت بە
  وه دا ئه ستی من لێره به مه  وه دڵنیاییه به.  شتێکیتر وجودی نییه  یاننامانه م به ر له ده به".   وه ته باڵوکراوه
  که سته به ڵکو مه ، به ستێک بووه به کانی حزبدا، بۆ مه یاننامه ناوهێنانی به له  قیقیه م ناده بڵێم ئه نییه که

ی  یاننامه به حزب له  واته:  تی هاوڕێ ساما  داویه م که نیشا  بده  و حوکیدانه ڕاستی ئه  یه وه ئه
" دوای ئەوە کەمتر لە دوو مانگ"ر وهه"  دژ بە ڕیفراندۆمی پارتی دەوەستێتەوە"می خۆیدا  که یه
تەواوی هاوکێشەکا  الی حزب دەگۆڕێت، لە دژەوە دەبێت بە بەشێک لەم "کی تردا،  یه یاننامه به له

ست،  به مه به  که یه وه ڕانه ڵگه یا  هه  ی هاوڕێ ساما  ڕاست و واقعیه م حوکیدانه ئایا ئه"!!..  پڕۆژەیە
. ؟ یه یه یاننامه و به کانی نێوا  ئه رجه لومه جیاوازی نێوا  هه  کردنی رک نه برد  و ده ی نه یاخود په وه
و بڵیم  وه ت بگرشیه وێت تۆمه من نامه.  ستدا ماو  رده به کا  له دۆکۆمینته تی که هێشتا  تایگه به
ڵکو ئینتراب  برێ، به نای بۆ ده لی سیاسیدا زۆر جار په ده جه  له که"   یه حریفێکی ئامانجدارانه ته"

کانی  ڵوێسته بۆچو  و هه به   وانه یارو پێچه تی نه ی ویستویه وه ک ئه وه  یه کی دڵروازانه یه وه ولێکدانه
. بکات"ی پارتی پرۆژه شێک له به بوو  به"لکاوی  و نوقیی زه وه ڵکه خه ر به رامگه به  خۆی براته

و  ردوو ئه می جیاوازی هه رده وێت کات و سه و نایه  یویستووه هاوڕێ ساما  نه  وه داخه به
بگینێت   وه وێت ئه نایه.  بگینێ  ی بۆ کردووه وه ک خویندنه یه و دژ به وانه پێچه و به ئه ی که یه یاننامه به
ڵوێستی  و هه چی گۆڕدراوه  -ڵێت ک خۆی ده دوومانگ وه متر له که  -یراندا نێوا  نیسا  و حوزه له که
  رک به دورستی ده ، تا به یشتووه کوێ گه به  پرسی ڕیفراندۆمه که  وه که ته بابه ند به یوه په کا  له نه الیه
بۆچی حزب دوو   وایه که.  کا  بکات یاننامه به ک له ریه ی دیاریکراوی هه ست و ئاڕاسته به مه
رۆکی  ڕاستی ناوه کات؟ ئایا به رده ده"  دوومانگدا متر له که"ی  ماوه ت له ما  بابه ر هه سه ی له یاننامه به
 تی؟ هاوڕێ ساما  بینیویه  کن که یه دژ به  نده وه ئه  یانه م دووبه ئه
نگۆی سازدانی ڕیفراندۆم  ی ده وه رم بوونه گه ند به یوه په م مانگی نیسا  له که ی یه یاننامه به

ئەوکات لە دەمی چەندین کەس لە ڕابەرانی .  بۆی  نده پڕوپاگه   وتگووه پارتی که بوو که  وه که اڵیه وهه
وێ ڕای میللەتەکەما   پارتیەوە ڕاشکاوانە دەوترا کە ڕیفراندۆم بۆ جیابونەوە نیە و تەنها دەمانه

   ده ڕیگا نه ی  وه ر و بۆئه ماوه ی جه وه وئاگادار کردنه  وه ستی هوشیارکردنه به مه به حزب    ..بزانین
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ک  وێشدا حزب پرسی ڕیفراندۆم وه ر له هه.  ی دا یه یاننامه م به بکرێ ئه    وه یانه ئاینده یاری به 
کانی خۆی بۆ سازدانی ڕیفراندۆم  کاو پێشنیاره ر ده سه تێکی پێشووی خۆی پێداگری له سیاسه

ی  یاننامه به ند به یوه په اڵم له به.   ی نیسانه یاننامه ی به ست و ئاراسته به ی مه کورته مه  ئه.  ڕوو خاته ده
حزب وریفراندۆم "  دوو مانگ متر له دوای که"ئاستێکی تر، ئیتر   چێته ده  که دۆخه  وه یرانه حوزه
ویو  گرێ، ئه رده تی خۆی وه مانای تایگه  بۆیه"  وه ی کاتو شوێنی دیاری کراوه بازنه" وێته که ده
   ئێیه تیدا، که اڵیه سعود بارزانی وپارتی راستەوخۆ لە ژێر گوشارێکی فراوانی کۆمه مه که  یه وه ئه

پای سازدانی ڕیفراندۆم و    ، هاته" نییه  وه ڕیفراندۆم بۆ جیابوونه" ی که وه دژی ئه شداربووین، له تیا به
و گۆڕا  و  ئێیه  له کا  جگه موو حزبه دواتریو هه.  ری دیاری کرد مگه ی سیگته71  وه یه که پۆسته به

کانی  ڵگژاردنه رشتی هه رپه زگای سه ها ده روه ، هه وه ی خۆیه یاندنه م ڕاگه کات به ند ده ڵ، پابه کۆمه
  زیاتر  مه له.  دات ی ڕیفراندۆم ده بۆ سازدانی پڕۆسه  بودجه و بڕیاری  وه کاته کوردستا  ئاگادار ده

پرسیاری  به  یه وه اڵمدانه کاندا بۆ وه کوردنشینه  موو ناوچه هه ڕیفراندۆم له  یاند که بارزانی ڕای گه
ڵ  گه ئایا له کا  که جێناکۆکه  پاشا  ڕیفراندۆمێکی تر بۆ ناوچه...  خۆیی ئا یا  نا ربه و سه وه جیابونه

ما بۆ  بنه  بوونه  تازانه  گۆڕانکاریه  م موو ئه هه..  خۆ ربه ڵ کوردستانی سه گه یا  له  وه مێننه عێران ده
وی پێشوتر  ڵ ئه گه له  یانه م به رۆکی ئه ئایا ناوه  وه اڵم دیسانه به.  نی حزب یرا ی حوزه یاننامه به 

ک بۆ  ک ڕێگایه نگری بۆ ریفراندۆم وه الیه که   وه وڕوه له  که یانه ر دوو به هه.  یه؟ جیاوازیا  هه
ی  یاننامه اڵم به ، به شه ی هاوبه که رجێک بۆ سازدانه لومه ڕووی هه ی کورد وخستنه ری کێشه سه چاره
ڵوێست  ما  پێدا، وردتر وڕۆشنتر، هه ئاماژه  ئاستێکی تر که  چۆته  که ی دۆخه وجۆره یرا  به حوزه
تر  بێ واوه دا حزب ده یانه م به له  کات، چونکه یانی پێشووتر ده جاوازی به   ته م جۆره گرێ وبه ده
،  وه یا  مانه  وه ر جیابوونه سه ڵوێستی خۆی له ڕۆشنی هه ری و ئاگاهیدا  زیاتر بڕواو به ئیفشاگه له

ماکانی  نێ وبنه یه ڵک ڕابگه خه   کراوه، به تره دا مه که ڕیفراندۆمه له ی که  و پرسیاره ئه  واته
م دوو  اڵم هاوڕێ ساما  بۆ چی ئه به.  یه که یانه ردوو به تی هه قیقه و هه کورته  مه ئه...   وه ڕوونکاته

 ؟ کوێدایه و له ؟ گرفتی ئه وه که یه ر به رامگه به  ی خستۆته یانه به
" ڕیفراندۆمی بارزانی"و "  نتی پارتی ئه"ی نیساندا،  یاننامه به هاوڕێ ساما  له که  یه وه ت ئه واقعیه

ڵێت  پێیا  ده  ربۆیه ، هه وه نادۆزیته"  ی خۆی کۆکا کۆالیه"م یراندا، ئه ی حوزه وه بینێ و له ده
دوای ئەوە کەمتر لە "الم  به ،"دروست دژ بە ڕیفراندۆمی پارتی دەوەستێتەوە"ی نیسا   یاننامه به

.". دوو مانگ تەواوی هاوکێشەکا  الی حزب دەگۆڕێت لە دژەوە دەبێت بە بەشێک لەم پڕۆژەیە
ڵکو گرفتی هاوڕێ  وه، به کانیشیانه جیاوازیه  ت به نانه ، ته نیه  یاننامه دانی دوو به  که گرفته  وایه که

شوێن   ته وتوینه زانین و که ی بارزانی ده پڕۆژه مدا ڕیفراندۆم به که یه له  ئێیه که  یه وه ساما  ئه
" کانیا  ڕیفراندۆمی بارزانیه"و  وه ته شییا  بوینه مدا په ی دوه وه و له "وه کانه ڕیفراندۆمی کۆمۆنیسته"

   م دابه ی ئه خانه  ینه ڕیفراندۆم ناخه  ئێیه  چونکه.  هێکیا  نییه گونا  دا ئیتر ئێیه مه له!.   ڵگژرادووه هه
   ..  وه بوونه
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 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق،ی  یاننامه به
  وه کاته وڕوو ده ره کی تر به ڵ ناکۆکیه گه هاوڕێ سامان له
ر  سه سیی خۆی له ڵوێستی ڕه ی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێران هه وه رله هاوڕێ ساما  به

یانکرد  خسی خۆی به ری شه زه نه  وه پێشه و له نێت، ئه یه ی کوردستا  ڕاگه وه ڕیفراندۆم وجیابوونه
ر حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی  سه تی بۆ بارزانی به وحوکیی ناسیونالیست بو  و پاشکۆیه

ی حزبی  که یاننامه ی به وه باڵوبونه ر  سه ڕبوو  به تێپه  فته اڵم پا  دووهه به.  رکرد کوردستاندا ده
ی کوردستا ، حزبی کۆمۆنیستی  وه ر ڕیفراندۆم وجیابوونه سه کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستاندا له

دوو  له  که  وه دا باڵوکرده نده یوه م په کی له یه یاننامه به  دا ،7/62موزی  ی ته67 له  کرێکاریی عێران 
 : کانی هاوڕێ ساما   حوکم و بۆچونه به  یه وانه پێچه   وه ره سه
رزانی  تی بۆ ا ر حوکیی ناسیونالیست بوو  وپاشکۆیه هه  ک یانەکەی حزبی عێران نه به  وه رێکه سه له
  بڕیوه، بگره رنه ر، ده به تیه گرتویه  ڕیفراندۆمێکدا حزبی کوردستا  له ڵوێستێکدا که ر هه رامگه به له

 : نێ یه گه ی خۆی بۆ حزبی کوردستا  ڕاده هاوپشتی لێگڕاوانه  ڕاشکاوانه
وجماهير العمال  تضامننا االممي الحازم مع الحزب الشيوعي العمالي في كوردستانكما ونعلن عن  "

والكادحين وجميع الشيوعيين في كوردستان في نضالهم ضد البرجوازية القومية الكوردية واحزابها 
 ".  .في جميع ميادين النضال الطبقيالحاكمة 

 -کان هی منن هێڵه

  ی هاوڕێ ساما  و بۆچونه به  وانه ، پێچه بەڕۆشنی وڕاشکاوانه  که یانه به  وه رێکی تره سه له  وه
  ، وه"نیە  وه ندی بە چارەسەری کێشەی کورده یوه ئەم ڕیفراندۆمە هی پارتیە وپه: "دەڵێت دوێ که ده
ی حزبی  که ، کەچی بەیاننامه!ی خودی ریفراندۆمە وه ت کردنه ی ڕه یه م قسه نتقیو له نجامگیری مه ئه

 : ڵێت ی ده که وانه ڕۆشنی پێچه به  ره عێران دوبا

يؤكد على ان االستفتاء حق من حقوق العمال والجماهير في كوردستان ونحترم راي ان حزبنا "  
يضاف الى ذلك نقف .  استقالل او ال:  الجماهير في كوردستان وندافع عنه مهما كانت نتجية االستفتاء

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 

 -کان هی منن هێڵه -."االلتزام بنتائجه

ڕوو، نەک ریفراندۆم بە گشتی،  ته ڕیفراندۆمێکی دیاریکراوە خراوه  ند به یوه په  له که  ربڕینانه م ده ئه
، یا  وردتر بڵێم  وه یه که وبۆچونی حزبه  ڵوێست هه ر به رامگه به  خاته پێویست هاوڕێ ساما  ده به
ئایا کرێکارو .   وه خۆیه ر به رامگه به  خاته ردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێكاریی کوردستا  وعێران ده هه
کانی  خسیه شه  ڵوێسته ربگرێ، بۆچو  وهه کۆمۆنیستی وه ت و بۆچو  به تکێشێک کام سیاسه حیه زه

  یه خسیت هه رێکی شه زه خۆت نه:  ناوبنێم چی  وه اڵم من نازانم ئه به.  ی؟ هاوڕێ ساما  یا  حزبەکه
وانی تردا،  ر ئه سه تی به بۆ سادرکردنی حوکیی ناسیونالسیت بوو  وپاشکۆیه  پێوانه به  وکردوته

  وه کانته خسیه شه زەره  کسی نه عه به ستیت، که وه ڕاده  وه که یه یاننامه پشت به رخۆشت له هه  چی که
       !!. ڵوێستی گرتووه هه

 

  و سایه سره خه
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 :خۆیی ربه ی سه ره وه ته
ی  له سه مه ، که یدا، ئیعانی کردووه که می باسه شی دووه تای به ره سه ک له روه هاوڕێ ساما  هه

  وه رنجدانه سه  دووباره کی یه پرۆسه   پێویستی به  وه وه الی ئه خۆیی کوردستانی عێران، به ربه سه
تێزو تەوەرەکانی کە پەیوەندیا  هەیە بەم باسەوە یا  لە نێو بزوتنەوەی کۆمۆنیزمی "  له   یه هه

باس دەکرێن بە قازانجی جیابونەوە و  خاڵێکی پۆزەتیڤکرێکاری و کۆمۆنیستی بەگشتی وەک 
ستیار  تی هه لێک بابه کاو گه شتێک ده گه ست به شدا ده م ڕاستایه ، له"پێکهێنانی دەوڵەتی کوردی

قۆناغی "، "هەلومەرد و قۆناغی دیاریکراوی مێژوویی"ی  باره له"   :کڕوزێنێ ڵده وگرنگ هه
نوسی  کا  بۆ چاره وه ته لینین ومافی دیاریکردنی نه"، "ت تو سیاده وڵه ت، ده وڵه پرسی ده"،"ئینقالی
ڵ  گه ئێستا دونیا له ی خۆیا ، ئایا له نوسه و کام مافی چاره !  کا   وه ته نه  کامانانه)  -"خۆیا 

-(! ی کورده نها کێشه ته  که له سه ، یا  مه وه ته وڕوو ماوه ره مکێکی ئاوادا به عیییدانی چه ته
یدا  که مه ڵه قه چی به..  ی گڵۆباڵ رمایه و سه رمایه ی سه ، ئاڕاسته"وجیها   که ی ناوچه وه شکردنه دابه"

خۆیی  ربه سه" که  رکێشاوه ی لێده گشتیه  و حوکیه نجام ئه ره ز وسه ر کاغه سه تیه  خستویه  هاتووه
وتۆما   شتێکی ئه  وه داخه بهچۆ ،   مه اڵم ئه به"!!  دا ناسیونالیستیه م قۆناغه ت له هوڵ زراندنی ده ودامه
ڵگاو   واقعیاتی کۆمه ند به یوه مێشی بێ په کی خۆڵه ریه ی تیۆ حوکیێکی ئاوا، نیونه  وه دڵناییه به..  پێناڵێت
  هاییه ڕه  وشێوه وه، به پێکه"ت وڵه ده"و"  خۆیی ربه سه"دات، هاوکات دانانی وه نیشانده کانیه و گرفته کێشه

کی  یه ر کردنی کێشه سه چاره خۆیی له ربه سه  ی که وه ستێ له به کی ناسیونالیستیدا، ڕێگا ده یه خانه له
خۆیی بتوانێ  ربه ر سه گه  ، ئه م قسانه ر له ده اڵم به به.  دروست و ئوسوڵی بزانرێ ییدا به وه ته نه
ری وخوێنڕیژی  به ڕقه ومی وکۆتاییهێنا  به کی قه یه ری کێشه سه کی واقعی بۆ چاره ک ڕێگایه وه
  یه کی هه ، چ خراپیه وه وێته تێکی ناسیونالسیتیشی لێگکه وڵه نتیق ده پێی مه ر به گه تا ئه ومی هه قه

ڵگاو  زیانی کۆمه ئایا تیۆرێکی ئاوا به.  ردا بدرێت سه بێ حوکیی ناسیونالیست بوونی به وبۆچی ده
 .ڵک نابێت؟ خه
ی  ر ئاینده سه   له ر ڕۆژێک بڕیاردرا ڕیفراندۆمێک بکرێت بۆ بڕیاردا گه ستیندا، ئه له ی فه له سه مه له
  دی ڕێگاچاره ر ئا ئه گه ؟ ئه ت ناسیونالیستیه وڵه زرانی ده خۆیی ودامه ربه ستین، ئایا خواستی سه له فه
.  یه ڵکیکی هه ، چ که عییییداوه هاوڕێ ساما  ته حوکیێک که  وایه که  نیه  ر نا ناسیۆنالسیتانه گه ؟ ئه چیه
ی  وه تکردنه بۆ ڕه  ، چونکه یه هه  لیاوانه سه نه  رو حوکیه م تیۆ اڵم هاوڕێ ساما  پێویستی به به
ی  که حوکیه  وه کوردستانه ند به یوه په و دواتر له ئه تی که تایگه به.  تی ی کورد پێویستی پێیه له سه مه
مەسەلەی "کەواتە هەموو ئەم باسانە پەیوەندی چییە بە "  پرسێ  ده  گرێ و ده وه  سته ده به

ئایا ئاڕاستەی سەرمایە لەم هەلومەرجە دیاریکراوەدا شتێکی !  لە کوردوستا ؟"  سەربەخۆیییەوە
اڵم  رخۆی وه هه."..  دیکەی جیاواز دەخاتە سەر باسەکانی مارکس وە لینین یا  مەنسور حیکیەت

 : وه داته ده
لەم بارەوە پرسیارگەلی دیکە دێتە پێشەوە بەتایگەت ئەگەر باسی مەنسور حیکیەت وەک "

ساڵ لەمەوبەر  22.  دوا باسێکی گونجاوی مارکسیستی لەم بارەوە لە قەڵەم بدەین

 !تی کۆمۆنیستی خۆیی، کام سیاسه ربه ڕیفراندۆم و سه
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باسەکەی مەنسور نوسراوە، ئەوکات جیهانی سەرمایەداری بە کام قۆناغی خۆیدا تێپەڕ 
ئایا  ئاڵوگۆڕە گەورەکانی ئەم دوو دەیە کامانە  کە کاریگەری !  دەبوو، وە ئێستا چۆنە؟

وە ئایا کاریگەری دەخەنە سەر !  دەکەنە سەر ئەم باسەی ئێیە و پەیوندییا  هەیە پێوەی؟
لە "  سەربەخۆیی"و "  مافی دیاریکردنی چارەنوس"یا  "  مەسەلەی نەتەوەیی"باسی 

و "  ناسنامەی نەتەوەیی"  و "  نەتەوە"هەروەها ئایا پەیوەندی نێوا  !  ؟...  کوردستانی عێران
! 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؟
مەنسور حیکیەت، "  ى كۆمۆنيزمى كرێكاریی رنامه و به   و ناسيۆناليزم  ت  ميلله"باسی 

مافی دیاریکردنی "باسێکی تیۆری سیاسی چڕووپڕە لە پەیوەند بە کێشەی نەتەوەیی و
کە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ درکی ڕۆشن نیشا  دەدات لە تێگەیشتنی "  چارەنوس

هەلومەرجی ئەوکاتەی سەرمایە و سەرمایەداری و جێگا و ڕیگای سەربەخۆیی و 
 . " جیابوونەوە و پێكهاتنی وواڵتی نەتەوەیی بۆ سەرمایە لە ئاستی جیهانیدا

وڕوو  ره پرسیارو تێراما  و گومانێکدا به  ڵه ڵ کۆمه گه ی له دا ئێیه وه ڵ ئه گه له  وه ره ی سه م قسانه ئه
  ر دێته کسه یه  وه ته اڵمیا  پێگداوه خودی هاوڕێ ساما  خۆی وه  ی وه بێ ئه چی به ، که وه کردۆته

"ڵێت ت وده نسور حیکیه باسی مه !   ه"سەربەخۆیی ئەمڕۆ دژە سەربەخۆیی مەنسور حیکیەت:" 
ک  خۆیی کوردستا  وه ربه سه"   ی پێیا  بڵێ وه بۆ ئه  اڵم دیاره به!.  تعیتر   حوکیێکی قه مه ئه
م  بابزانین چۆ  له  وایه که!..   رچووه سه ناسیۆنالسیتی وبه عێراقدا،   ی کورد له له سه مه اڵمێک به وه

کوردستانی  ت له وڵه زراندنی ده خۆیی ودامه ربه ت وخواستی سه یدا مەنسور حیکیه تعیه قه  حوکیه
 ؟ وه خوێنێته عێراقدا ده

 
 : م و هێزی سێهەم که ت و هێزی یه نسور حیکمه مه

  خۆیی، داوه ربه خواستی سه ت به باره ت، سه نسور حیکیه مه له   ڵه یشتنێکی هه تێگه هاوڕێ ساما  
م  که م بۆ یه مای گۆڕینی هێزی سێهه ر بنه سه ت له نسور حیکیه مه  پێیوایه  ، چونکه  وه سته ده به

 :    ڵێت ڕۆشنی ده تا به وه م خواسته کردووه، ئه داکۆکی له
یا   باسی مەنسور ئەگەر باسی گۆرینی هێزی سێهەم بۆ یەکەمی لێدەربکێشێت، نامێنێت،"

پەیوەندی نامێنیت نە بە  .باسێکی دیکەیە کە سەربەخۆیی خوازەئیتر باسی ئەو نیە، بەڵکو 
مەنسور حیکیەت بەبێ بوونی حزبی .   وە 6991مەنسور حیکیەتەوە  ونە بە ساڵی 

هێزی سێهەم وە لە هەمانکاتدا و بە پێچەوانەی ئێستاوە،  کۆمۆنیستی کرێکاریی وەک 
هێزەکانی ناسیونالێزمی دەسەالتداری کوردی  سیاسەتێک بوو کە ڕاستەوخۆ یەخەی 

لە ڕوانگەی دەگرت و دەیهێنانە خوارەوە، بەبێ ئەو واقعیەتە و پایە کۆمەاڵیەتیەکانی، 
 -کا  هی منن  هێڵه –" مارکسستیەوە تاکتیکی سەربەخۆیی پێشنیاز نەدەکرد

  و سایه سره خه
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"  هێزی سێهەمه  واته  - گرنگه و پایه  ئه"و  هێزی کۆمۆنیستی الوازه ئێستادا که له بینێت  ها وا ده روه هه
هەڵەیەکی کوشندەی "  و  کی ناسیۆنالیستیه داوایه  وه خۆیی وجیابوونه ربه وا، سه ئه  ئارادا نییه له

سیاسیە و برەو بە ناسیۆنالیزم دەدات، لە ڕێگای پاشکۆکردنی کۆمۆنیزمەوە بە هێزێکی 
 "..ناسیۆنالیستی

کی سیاسی  یه ر کێشه سه ت له نسور حیکیه مه رحێک که  بۆ ته  یه ڵه ر هه به رله سه  یه وه م خوێندنه ئه
خۆیی کوردستانی  ربه باسی سه که  ڕاسته  وه ئه.  تی کورد کردویه  ناوی کێشەی تی به اڵیه وکۆمه

تاکتیک و گۆڕینی هێزێکی  به  یه ندی هه یوه کی خۆیدا، په یه گۆشه ت له الی حیکیه عێران، له
ڵکو بۆ  کات، به ده ساما  باسی لێوه  که  نییه  و جۆره شدا به مه اڵم له به.  م که کۆمۆنیستی بۆ هێزی یه

رکێشانی حزبێکی  مانای ده م به که بۆ یه  ی گۆڕینی هێزی سێهەم له سه مه  وه ته ڕه بنه ت له حیکیه
  وه گروپی فشاره له  ڕینه مانای تێپه و حزبێک سیاسی، به ره به  گری ناسیۆنالیزمه خنه ر و ڕه ئیفشاگه

  ڵگاوه کانی کۆمه سیاسیه  وگرفته  له سه مه به  وه اڵمدانه وه   ند به یوه په له تی، که اڵیه بۆ حزبێکی کۆمه
   مه له.   وه پێشه سۆشیالیزم بگاته  یشتن به ئیستراتیژی گه توانێ  ی واقعی ئه ری ڕێگاچاره به گرتنه وبه

بێ  ده که  وه وه وی ئه گره   خستۆته خۆیی نه ربه رگیز باسی ڕیفراندۆم وسه ت هه نسور حیکیه مه  زیاتر
ک  روه ، هه وا ناسیۆنالیستیه ر نا ئه گه ، ئه رحێکی کۆمۆنیستیه وجا ته م ئه که هێزی یه حزب بگێت به

هێز  بۆ به وێک ک ڕێره وهت  ڵکو بۆ حیکیه ، به کات ر ده سه پێداگری له  وه حرسه هاوڕێ ساما  به
ی  هیچ شوێنێک نه ت له نسور حیکیه ت مه نانه ته.   یرکراوه ی سه که وتی کۆمۆنیستی وحزبه بوونی ڕه

تێکی دروسته،  وجا سیاسه کا  بکرێت ئه ری کۆمۆنیسته ڕابه خۆیی به به ر بێ ڕیفراندۆم وسه ده  وتوه
ڵگاو ڕۆڵی  کانی کۆمه تیه چینایه  وازنی هێزه ژیر حوکیی ته خۆیی له ربه ڕیفراندۆم و سه  چونکه
داشکاندنی باسی  هاوڕێ ساما  له ی که و بۆچوونه ی ئه وانه پێچه نجام به ره سه.  کاندایه حزبه
تیه  هێناویه"  م که تاکتیک وهێزی یه" نها بۆ باسی ته ر و به به  تیه تدا گرتویه نسور حیکیه خۆیی مه ربه سه
ر  کانی سه و گرفته رکردنی کێشه سه چاره  ر به رامگه رپرسیارێتی کۆمۆنیزم به ی به له سه ، مه وه خواره 

.. تی باتی چینایه ر ڕێگای خه کانی سه سته ربه ڵگرتنی به تی و هه اڵیه وی کۆمه ڵک، پێشڕه ژیانی خه
خۆیی کوردستانی  ربه داکۆکی کردنیدا بۆ سه تن له ری حیکیه خالەتگه ی ده ما و پێوانه بنه  مانه ئه

ری  سه ر چاره رامگه به له  ما  شێوه هه ت به بێ چی بڵێت کاتێک حیکیه ریم ده هاوڕێ ساما  که. عێران
خۆ بۆ  ربه تێکی سه وڵه زراندنی ده خۆیی ودامه ربه خواستی سه ستیندا، داکۆکی له له ی فه کێشه
میو  هه مو ده وته ڵکو حه مێکی کۆمۆنیستی، به ک هێزی سێهه کاتێکدا نه کات، له کا  ده ستینیه له فه

 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 

ئەو پێی وابوو ڕێگای گونجاو و کارساز بۆ ئەوکاتەی .  هەڵگژێردرێت  وه ڵکه   خه الیه سیاسی، له
کوردستا  جیابوونەوە و دەوڵەتی سەربەخۆیە، بەدەر لەوەی کە پێگەی هێزی کۆمۆنیست لە 

؟ هاوکات ئەوەشی دەبینی کە کۆمۆنیستەکا  باسی تەبدیدل بوو  بە هێزی سێهەم  ساحەکەدا چۆنه
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نیە، ئێوە   که ی دۆخه وه ره اڵمده خۆتا  هێزی سێهەمن، بەاڵم ئەمە وه  دەکە ، ئەو وتی ئێستا ئێوه
دەبێ بگن بە هێزی یەکەم، بۆ ئەم مەبەستە  دەبێ وەاڵمێکی کارساز بەگرفتی ئێستای کۆمەڵگای 

  واتای بەهێزبونی کۆمۆنیزم و جیابونەوەی کوردستا  لە  م جۆره کوردستا  بدەنەوە، به
الزم و مەلزومی یەکتر نەبو    ته م دوو بابه ڕوانگەی ئەوە لێکهەڵپێکرا ، بەاڵم بە هیچ جۆریک ئه

دا، ئەوەیە کە ڕیفراندۆم  نده یوه م په بەڵگەی ڕۆشنتریو له.  بەوجۆرەی هاوڕێ ساما  باسی دەکات
و مافی جیابونەوە بەندێکی بەرنامەییە لە بزوتنەوەی ئێیەدا، ڕەنگە لە هەلومەرجی جیاجیادا 

ڵک دەنگ بەچی بدە ؟ بەاڵم  پێشنیاری ئێیە بۆ خەڵکی کوردستا  بگۆڕدرێت کە لە ڕیفراندۆمدا خه
 . خودی ڕیفراندۆم مافی جیابونەوە بەدەر لە هەلومەرد لە جێگای خۆیەتی

 
 ؟ چی گۆڕدراوه.. وه ی کورد و خواستی جیابوونه له سه مه 

ئەمڕۆ لەم قۆناغەدا ئەگەر واز لە تەواوی : " کات که ده وه  بۆ ئه  دروست ئاماژه هاوڕێ ساما  به 
دا، هیچ پایەیەک لەو پایانەی مەنسور حیکیەت 7/62ئاڵوگۆڕەکانی دیکە بهێنین، لەهاوین و پایزی  

و  و باس له ئه  وه کی تره الیه له.  ردانی سیاسی رگه سه  تی و نه وایه ته می نه سته نه  واته".  بوونی نەماوە
... هێزبوونی پارتی مریکا، به کانی ئه ته ڕی داعو، سیاسه شه  وانه له  ڕوویا  داوه  کات که ده  فاکتۆرانه

  ی کوردیا  کۆتایی پێ هێناوە له سه موو گۆرانکاریانه مه م هه  ئایا ئه  یه وه ئه  که دا پرسیاره اڵم لێره به
ڵکو  به  ر ماوه ی کورد هه هێشتا کێشه که  بڕوای وایه ر  ک هه اڵمدا هاوڕێ ساما  نه وه یا  نا؟ له

خۆ ڕیفراندۆم و  ر ئالۆگۆێێک هاتگێت، ناتوانێت خۆبه ئیتر هه  وایه ، که" فراوانی ماوه به  که کێشه"
کاتێک   کی تر واتایه به.  کێشێت ر کانی ده ستوری کۆمۆنیسته ده وله    وه ت بکاته خۆیی ڕه ربه سه
م  ، لهی کورد نەمابێت که خودی کێشه کهتوانرێ بڵێین زەمینەی ڕیفراندۆم و سەربەخۆی نەماوە،  ده

اڵم مادام  به   . ماوه تیا  نه وزوعیه خۆیی، مه ربه ڕیفراندۆم و سه کرێ بڵێین که شدا ئه ته حاڵه
  ر بڵێیت ئاڵوگۆڕ ڕویداوه ئیتر ناکرێ هه  کردووه ر نه سه ومیا  چاره ی قه له سه کا  مه ئاڵوگۆڕه

..تێکی ناسیونالیستی سیاسه  و بۆته ماوه خۆیی شوێنی نه ربه وڕیفراندۆم وسه ر  زه نه له! 
موکاتێک  ومی هه ی قه ک بۆ کێشه یه ک ڕێگا چاره خۆیی وه ربه ریفراندۆم وسه  وه کانه کۆمۆنیسته

ڕیفراندۆم   باس له دا که رجه لومه م هه له  ئێیه..  ئارادا مابێت ومی له ی قه له سه ی مه وکاته تا ئه  حه تره مه
  داکۆکی  مایه و بنه ر ئه سه وله  چی گۆڕاوه ین که که ده  وه ین باسیو له که خۆیی ده ربه و سه

ین، ئێیە ڕۆشن وتومانە ستەمی میللی نەماوە بەاڵم ناکۆکی و ڕن و کینەو  که ما  ده که ته سیاسه له
کێشیەکێشی میللی و ناسیۆنالسیتی قوڵتربۆتەوە، هەروەها سەرگەردانی نەماوە بەاڵم گێژاوی 

لگۆیەکە بۆ بە ئەبەدی کردنی شەڕو کێشەی قەومی لەسەر هەموو  فیدراڵیزمی قەومی ماوە کە ئه
بۆیە ئەم کێشەیە چارەسەری دەوێت (  دوێم زیاتر ده  وه مگاره دواتر له. )بستە زەوی و تەپۆڵکەیەک

ڵێت  ر ده هه که  هاوڕێ سامانه  وه اڵم ئه به.  و چارەکەشی ڕیفراندۆم و لە ئێستادا جیابونەوەیە
تا گۆڕا    ی کورد گۆڕاوه له سه مه ی پێیا  بڵێت چ شتێک له وه بێ ئه به!..   گۆڕاوه، گۆڕاوه

 : که  وەیه یکات ئه دا ده نده یوه م په و له ئه ک که یه نها قسه ته!.  ر؟ به تیاندا بگرینه سیاسه له
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئەو رێفراندۆمە لە جیاتی پارتی،  ٧١٠٧ئەگەر ئەمساڵ "   

  و سایه سره خه
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هێزی هەبوایە کە دەتوانێت !(  کردبێت رگیز پێشنیازی نه ی هه وه کو ئه وه)، پێشنیازی بکردایە
الیەنی کەم بیکاتە هێزیکی کۆمەاڵیەتی، ئەنجامەکەی هەر چۆنێک بوایە ئەوکات باسەکە 

!!.. واژۆی بۆبکات  جه نه په  رده هه به..    م مانایه به"  ر شم هه ئاماده  بۆیه. "..  بەتەواوی دەگۆرا
 -  هی منن که وانه کانو نوسینی ناوکه هێڵه -

وگۆڕا    ماوه ت نه نسور حیکیه ماکانی مه ڵێت بنه دا ده وه ڵ ئه گه هاوڕێ ساما  له  م جۆره به
ری  ڕابه"ی  واڵه ، هه یه بوونی هه ک که یه کێشه ر به رامگه ڵک به وخه  ، جارێکی تر ئێیه ڕویداوه

خۆیی و  ربه سه ر به رامگه به  وه تی کۆمۆنیستی ئه ری سیاسه وهه جه  مه ئه!.   وه کاته ده"  کۆمۆنیستی
 ی کورد؟ له سه مه
چی گۆڕاوه،  ی که وه پرسیاری ئه  تووه، هاوڕێ ساما  تێیکه ی که رناتیڤیه ڵته و بێ ئه ر له ده اڵم به به 

شوێنی خۆیدا  ی کورد له له سه مه اڵمێکی دروست به ک وه خۆیی وه ربه ئایا هێشتا خواستی سه  وه
 :خوازێ   ده ری ئێیه زه پێویست نه ؟ به  ماوه

ڕوو، هاوکات  ته خۆیی خراونه ربه پێشتر بۆ باسی سه ی که مایانه و بنه مانی ئه نه ر له ده بێگوما  به
ستی  وخۆ هاواڵتیانی بنده وڕاسته  یشتووه اڵتی خۆی گه سه ده بۆرژوازی کورد به دا که وه ڵ ئه گه له

اڵم  بێ وه وده  شوێنی خۆیدا باقیه ی کورد له له سه مه  وه اڵم دیسانه ، به وه وسێنێته چه خۆی ده
  شگوونه ومی و دابه تی عێران وفیدراڵیزمێکی قه وڵه ده ند به یوه په له ک که یه له سه مه.   وه ربگرێته وه
  وه قلیدیه تێکی ته حاله بی له ره کێشی نێوا  ناسیونالیزمی کوردو عه ، کێشیه وه کانه دینیه  ریه گه فه تایه

تی  اڵیه ر حسابی ژیا  و ئارامی کۆمه سه ردووال له هه ومی که ی قه قه فره ته لکاوێک له زه  بۆ   گۆڕیوه
تێکی  وڵه مای ده ر بنه سه ومی له اڵم ناکۆکی قه ، به ماوه ومی نه می قه سته.  ڕێن وه له ری ده سه ڵک له خه

کانی  بۆرژوا ناسیۆنالسیته   ئیسامی حزبه/ی عروبی ومی و ناسنامه شگونی قه دابه ومی که فیدراڵی قه
  وه پێویست ئینتگراسیۆ  وپێکه ، به وه میه ی قه بڕاوه عوای نه نگ و ده جه   خستۆته  وه ره ر دوو سه هه له

اڵم  به  ماوه ردانی نه رگه سه.   ین بردووه به ب زمانی له ره ژیانی ئارامی نێوا  هاواڵتیانی کوردو عه
ی  چوارچێوه کوردستا  له ی که وه مانای ئه به  مه ، ئه  ئارادایه ومی له گێژاوی سیاسی فیدراڵیزمی قه

  مه ئه.   وه ته زی گرێ دراوه رکه تی مه وڵه ڵ ده گه ی ئیسامی له رستانه په ومی کۆنه فیدراڵیزمێکی قه
ڵکی عێراقی  خه  وه کرده کا ،  به ومیه دینیو قه  نگو ملیانێی هێزه نجامی جه رئه به که  کاتێکدایه له
ڵکی  نێو چاوانی خه می به ی قه وناسنامه  شکردوه دابه دا  و شیعه کانی کوردو سوننه ر ناوچه سه به

  وه ڕووی قانونیه رچی له گه جێگاو ڕێگای کوردستا ، ئه    کی تروه الیه له.   سپاندووه چه  وه کوردستانه
وخۆ  ی ڕاسته وه بێ ئه ، به خۆیه ربه رزی واقع، دووفاکتۆ سه ر ئه سه اڵم له عێران، به له  شێکه به
ک تابع  وه  میشه ڵکو هه ت ناسراو بێت، به سییه ڕه تێکی به وڵه کاندا، ده تیه وڵه نێو ده  ندیه یوه په له
ر  ک هه   نه تانه م واقعیه ئه...  کرێ تێکی فیدراڵی شکسترواردوو، چاوی لێده وڵه ده شێک له وبه
  ی که ڵکه نوسی خه ڵکو ژیانو چاره ، به  قاندووه گێژاوێکی سیاسیدا چه ڵگای کوردستانی له کۆمه

  یه مایانه م بنه ر ئه سه له.   کا  ناسیونالیسته  اڵڵی وقاچاغچێتی حزبه دیگلۆماسی وده  به  سپاردووه
هاوڕێ   وه داخه اڵم به به. ..  زانین ی کورد ده له سه ی مه ڕێگا چاره خۆیی به ربه ڕیفراندۆم و سه  ئێیه  که

ئیتر  کات، که ده  ریزه تیۆ  که ۆخه د  هێنده  دا ناچێت، بگره تانه م واقعیه الی ئه ر به ک هه ساما  نه

٤٣ 
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ر  هه ، وه ماوه کا  نه خۆیی، الی کۆمۆنیسته ربه گرتنی ڕیفراندۆم وسه وه  سته ده ک بۆ به جێگایه
 .کات   ده یی پێشکه وه ته ی نه له سه ی مه رباره تی کۆمۆنیستی ده سیاسه عینوانی   شیا  به مه ئه
 

 ! مڕۆ هاوڕێ سامان خۆی گۆڕراوه خۆیی، دوێنێ و ئه ربه ڕیفراندۆم وسه
جیابونەوەی "ناوی  ، دا هاوڕێ ساما  وتارێکی به66/2/7/61رواری  به  ئێستاو له ر له سێ ساڵ به

ڕی داعو  اڵیسانی شه تای هه ره سه وکات که ئه.  وه ، باڵوکرده"!کوردستا ، سیاسەتێکی کۆمۆنیستی
  ڵه ، کۆمه وه خۆیی کوردستانه ربه باسی ڕیفراندۆم وسه  ند به یوه په و له وداگیرکردنی موسڵ بوو، ئه

  وه کایه و داعو هێنابویه  که نگه جه وکات که  رجی ئه لومه هه  ر له ده ر به گه ئه ڕوو، که بۆچونێکی خسته
گرفتی .  ک منیشه سانێکی وه ندی که سه لێکی دروستن وجێگای په واوی بۆچونگه ته وا به رگرین، ئه وه

گرتگوو، کە تێیدا ڕیفراندۆم   ی نادیده که و دۆخه ئه  که  دایه وه ئەوباسەی ئەوکاتەی هاوێێ ساما  له
و سەربەخۆیی بۆ بارزانی ڕوپۆشی هودنە و تەفاهومێک بوو لەگەل داعو بە نێوانگیری تورکیا و 

داعو لەگەڵ کورد کێشەی نیە "ئۆردۆگا  کە بەو جۆرەی ئەوکات بارزانی تەعگیری لی کردو وتی 
و ئێیە  لەگەڵ داعو کێشەما  نیە، داعو ناوچەگەلێکی گرتوە و ئێیە  لەم فرسەتەدا ناوچە 

لە چوارچێوەی ئەم ."  کۆتایی پێدەهێنین ٠٤١کێشە لەسەرەکا  ئازاد دەکەین و ئیتر مادەی 
واتە .  هودنەیەدا شنگالی پێشکە  بە داعو کرد و بە هێزی پێشیەرگە  کەرکوکی کۆنترۆڵکردەوە

ئەوکات بە پێچەوانەی ئێستاوە کە دەڵێ ناوچە ناکۆکی لەسەرەکا  بە ڕای ئازادانەی خۆیا  
 . چارەسەر دەکەین، ئەوکات بە هێزی چەک یەکای کردەوە

ی کە ئێستا هاوڕێ ساما  کردویەتی بە بەڵگەی ڕەتکردنەوەی ڕیفراندۆم  تانه  ، ئەو بابه جگەلە مه
بە زیادەوە ...  و سەربەخۆیی و دەڵێ بارزانی بۆ گەوجکردنی خەڵک ئەم کارتە بەکار دەهێنی، 

لە کەپیتاڵیزمی گڵۆباڵەوە تا دەورەی ئینتقالی و ڕەوتی مێژوو، تا :  ئاردا بوو  دا له هەمووی لەوکاته
نگری بوو  هاوڕێ ساما  الیه وکاتیو که برسێتی و ناڕەزایەتی خەڵک، هەروەها ئەو ڕیفراندۆمەی ئه

بارزانی و پارتی  زانن که ده  وه کیو ئه موو الیه هه.  هەر بارزانی و پارتی بانگەوازیا  بۆ کردبوو
  و بۆچونانه شێک له به  باشتره  رنجانه م سه دوای ئه ئێستا به...  تن ک بابه ئەوکات و ئێستا  هەر یه

تا  ره سه.   یه تی هه ڕیزیاندا، ناکۆک ودژایه کانی ئێستای به ڵ بۆچوونه گه له  وه زۆر ڕوه له ڕوو که مه بره
 :ڵێت دا ده و وتاره هاوڕێ ساما  له

یا  دوو جۆر لە باسکرد  ”  کۆمۆنیزمی کرێکاریدا”  لە نیو بزوتنەوەی  دوو بیرکردنەوە"
کە پێم .  …پەیوەند بە باسی ریفراندۆم و جیابونەوەوەلەم ماوەیەدا سەرنجی ڕاکێشام لە 

وایە بەشیکی زۆری نارۆشنیەکا  وە دواجار دەرهاویشتە سیاسیەکانی لێرەوە سەرچاوە 
 :دەگرێت
باسی جیابونەوەی کوردوستا  و ریفراندۆم دەبێتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕێکی :  یەکەم

  .خوێناوی لە ناوچەکەدا و مانای دابەشکردنی عێراقە بەسەر سوننە و شیعەو کورددا
نای  په  وه ی خواستی جیابوونه وه تکردنه ئێستا هاوڕێ ساما  خۆی بۆ ڕه  م بۆ چونه ئه)

ئەم ڕوداوانە زۆر لەباسی جیابونەوە گەورەتر  و پەیوەندی هەیە بە دوبارە !!(   بۆبردوه
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دەبێتە هۆی لغاو بەربونی ڕەوتە .  …دارشتنەوەی خەریتەی سیاسی ناوچەکەوە
 هتد.…کۆنەپەرستە قەومیو ئیسامیەکا  

  وه رجه مه رخۆشی به هاوڕێ ساما  هه)…من جیابونەوەم ناوێت بە مەرد نەبێت:  دووەم
ئەمە  تیڕوانێەیکی دیکەیە واتە جیابونەوەی !(   کات تی کۆمۆنیستی ده سیاسه باس له

کوردوستا  کاتێک جیگای قگولە کە دەوڵەتێک بێتە کایەوە کە سکوالر، موتەمەد ، 
” دەوڵەتی کوردی “بێت یا  ”  هاوواڵتی”  مافەکانی کرێکار و ژنا  بپارێزێت و دەوڵەتی 

کا  و نوسینی نێو دوو  هێڵه  -  !یا  ئەمە سیاسەتی ناسیونالیستەکا  و پارتییە..  نەبێت
  -کا  هی منن وانه که

 : وه داته کا  ده اڵمی بۆچوونه دواتر هاوڕێ ساما  وه
 . .."پۆینتی لێوە هەستانی هەردوو بۆچوونەکە، لەباری تێڕوانینی سیاسیەوە هەڵەیە"
بەاڵم پێو ئەوە ..  کوردستا  بە بڕوای من دیسا  جیابوونەوەیەئەوەندەی بگەڕێتەوە بۆ "  

باسی دەوڵەت و ناوەرۆکی دەوڵەت   .با بڕێک لە سەر بۆچوونی دووەم قسەیەک بکەین
ڕیفراندۆمی   -  الی هاوڕێ ساما  بۆته  که مساڵ باسه اڵم ئه به..)  ،باسی ریفراندۆم نییە

باسی دەوڵەت و ناوەرۆکی دەوڵەت باسێکە وە کارێکە ، !!(تی کوردی وڵه پارتیو ده
. 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 

یا  .  …زمانەکا  دەبات و هەموو زمانەکا  بەرەسیی دەناسێت و دین جیایە لە دەوڵەت
دوای ریفراندۆم ڕاستەوخۆ تەنانەت پێو ئەوەی ناوەرۆکی هیچ دەوڵەتێک دیاری دەکرێت 

هەموو ئەمانە .  …شۆڕشی کرڕکاری دەکرێت، یا  نا دەوڵەتێکی ئیسامی پێک دێت
هاوسەنگی هێزی چینایەتی نێوا  چینی کرێکارو .  پەیوەندی بە هاوسەنگی هێزەوە هەیە

چینی بۆرژوایی، دواتر هاوسەنگی هێز لە نێوا  هێزە بۆرژواییەکا  خۆیاندا، هەروەها لە 
مساڵ بۆ  ڕیزتا  ئه به  وه داخه به)ریفراندۆم مەرجی لەگەڵدا نییە .  …ئاستی ناوچەیدا

و کێشانی باسی ریفراندۆم بۆ ماهیەتی دەوڵەت هەڵەیەکی  !!( رجتا  بۆ داناوه ڕیفراندۆم مه
دیسا  لەم باسەدا .  سیاسییە و پەیوەندی نییە بە میکانیزمێکەوە بۆ چارەسەری کێشەکە

الوازی خۆما  دەبێتە خاڵێک بۆ هەڵویستی سیاسی لە ئاستی کۆمەاڵیەتیدا و ئەمە 
  کانتانه ڵوێستگیریه مای هه مساڵ الوازی خۆما  بنه ئه  وه داخه به)  هەڵەیەکی گەورەیە

 !!("خۆیی ربه ڕیفراندۆم و سه له
 :ڵیت کا وده هاوڕی ساما  پێشگینی ده

 گرییا  لە چەند مانگی ئایندەدا بۆرژوایی کورد ریفراندۆم دەکاتە واقعێکباسەکە ئەوەیە "
رچوو، هاوڕێ ساما  بۆرژوازی کورد  ت ڕاست ده که یه پێشگینه)کە من بەدوری دەزانم 

لە دوا لێکدانەوەدا هەڵوێستی کۆمۆنیستی چییە (..  پای ڕیفراندۆم ساڵ هاتۆته  3دوای 

 !تی کۆمۆنیستی خۆیی، کام سیاسه ربه ڕیفراندۆم و سه
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ماوەیەک لە ملیانێ و خەباتی سیاسی تێپەر مەبەستم ئەوەیە پا  ئەوەی کە !  لەسەری؟
یا  بەڵێ و !  دوای ئەوە چی؟..  دەبیت لەسەر ریفراندۆم رەخنەگرتن لە کەموکوڕییەکا 

و رەتکردنەوەی ”  نا ”  بەشداریکردنە بەو سەرنو ورەخنانەی کە بوتە پێشتر یا  
(  !ماوه اڵم ئێستا وانه به..   زۆر ڕاسته)  .  لەوە تێناپەرێت…  و موقاتەعەکردنیەتی…ریفراندۆمە

بۆ جیابونەوە یا  بۆ مانەوە لە …  لە حاڵەتی بەشداریکردندا دیسا  بەڵێ و نایە 
. …لە هەموو ئەم بەڵێ و نایانەدا باسی ناوەرۆکی دەوڵەت نییە…  چوارچێوەی عێراقدا

لە مانگی سێپتیگەردا لە ئیسکۆتلەندا .  باسی پەیدا بوو  یا  نەبوونی وواڵتێکی تازەیە
ریفراندۆم دەکرێت کەسێک باسی ئەوەی نییە کە ناوەرۆکی دەوڵەتێک کە مومکنە پێک بێت 

باسەکە دەبێتە ئەوەی   .باسی جیابونەوە یا  مانەوەیە لەگەڵ بەریتانیا!!  چی یە
مانگی  ٢کۆمۆنیستەکا  سیاسەتیا  چی بێت ئەگەر ریفراندۆمێک بکرێت و گرییا  لە 

سیاسەت مانەوە بێت لە چوارچێوەی عێراقی ئێستادا؟ یا  .  داهاتودا؟ دیارە ئەوە گرییانەیە
رزگار   !کامیا  بە قازانجی کرێکارە وەکو چینێک؟.  جیابونەوە بێت؟ هەموو باسەک ئەوەیە

بونی بەشێک لە چینی کرێکار لە ئاگری تیرۆر کارێکی خراپە، ئەگەر نەتوانێ هەمووی 
 کۆتاییهێنا  بە هەراو شەڕو توندکردنەوەی نەتەوەپەرستی کارێکی خراپە؟!  رزگار بکەیت؟

ڕو  راو شه هه بۆ کۆتاییهینا  به  خراپه  وه مساڵ بۆچی جیابوونه ی هاوڕێ ساما  ئه ئه)
 !!(رستی په وه ته ی نه وه توندکردنه

نابێت کۆمۆنیزم چاوەڕێی ئەوە بێت کە ناسیۆنالستەکا  جاڕی ریفراندۆم من پێم وابیت 
بدە ، دەبێت وە هەر ئێستا کار بکرێت بۆسەر خستنی پرۆسەی ریفراندۆم و کردنی ئەم 

اڵم  به)، پرسە بە پرسی ڕاستەوخۆی خەڵک و دەرکێشانی لە دەست ناسیۆنالیستەکا 
.. بۆرژوازی  یاڵی ورده خۆشره  بۆته  واڵدانه هه  م جۆره مساڵ ئه ی بۆ ئه هاوڕێ ساما  ئه

وتنی بارزانی و  پاشکه  شداری کرد  بێت بۆته نگری به سێک الیه که  ی الی ئێوه وه یا  ئه
چێت بەڕای هاوڕێ ساما  لەم دوو ساڵەی دواییدا زەمینەو پێوسیتی  پێده!!  ناسیۆنالیستی

یەکی گەورەوە بۆ جیابونەوەی ”  بەڵی”  بە  !!(باسی جیابونەوەی منسور حیکیەت نەمابێت
ساڵ ئەم ٧١بەتایگەت کۆمۆنیستەکا  پێس نزیکەی .  کوردستا  و پێکهێنانی دەوڵەت تیایدا

  .پێشنیارەیا  بووەو لەسەر ئەمە دادگایی کراو  و دەرگیری شەڕ بوو 
لە کۆتاییدا چەند دێرێک لەسەر ئەوەی کە جیابونەوە و ریفراندۆم سیاسەتی 

مومکنە وابێت من تا ئێستا وای نابینم، پارتی خەریکی  !!ناسیۆنالیستەکانە یا  پارتییە
هێزە ئیسامی و قەومیەکا  ڕێککەوتو     ی مانگەوە ٠١پێکهێنانی حکومەتە لە بەغداو لە 
ئەوکات یەکەمجار نابێت لە مێژوودا .  بەاڵم گرییا  وایە.  لەسەر پێکهێنانی حکومەتی بەغدا 

 .کە سیاسەتی کۆمۆنیستی و سیاسەتی بۆرژوایی لە پۆینتێکدا یەکگگر 
ئەو !  باسەکە ئەوەیە پارتی ئەم سیاسەتەی بۆ چییە، وە تۆ وەک کۆمۆنیستێک بۆ چیتە؟

بەکام شێوازە لە کار سیاسەتەکەی دەباتە پێشەوە تۆ بەکام شێواز؟ هەموو باسەکە 
کا   هێڵه  -…  ئەوەیە ئایا ئێیە وەک کۆمۆنیستەکا  توانیومانە ئیرادە بگەڕێنینەوە بۆ خەڵک 
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 -کا  هی منن وانه ونوسینی نێو که
،  وه کاته مڕۆ  چۆ  بیرده و ئه وه ی دوێنی چۆنی بیرکردۆته وه له  بێگوما  هاوڕێ ساما  ئازاده

ر،  به کانی خۆیدا بگرێته ر بۆچوونه رامگه به ر له ک هه ، نه وه  رنجدانه سه  دووباره  و ئازاده ت ئه نانه ته
هیچ گرفتێکی   مه ، ئه وه ت وکۆمۆنیزمی کرێکارێدا بچێته نسور حیکیه کانی مه ڕه موو باوه هه  ڵکو به به

ر  سه یی سێ ساڵدا له ماوه  ، له که یه تی جیاوازو دژبه دانی دوو سیاسه  ی گرفته وه ڵکو ئه ، به تێیدا نییه
ئایا !.  ست رده به  ما  براته تیه م دژایه و ئه ت گۆڕێنه م سیاسه ماکانی ئه ی بنه وه بێ ئه ت به ک بابه یه
سانێک که    زیاتر که مه ماندا؟ له که وه ئاست جواڵنه و دردۆنگی له کێژه ره ی سه مایه  نابێته  مه ئه
بپرسن، ئایا سێ   قیانه ڕوانن هه ما  ده که وه رانی جواڵنه وتی ڕابه ڵسوکه و هه قسه له  وه ورد بینیه به 

ی  ئاڕاسته"تی کۆمۆنستیتا  کرد،  خۆیی و سیاسه ربه ڕیفراندۆم وسه  ر کاتێک باس له وبه مه ساڵ له
خودی خۆتا   ی که یشتنه و تێگه پێی ئه ربه ، هه"ورانی ئینتقالی ده"،"  داری گڵۆباڵ رمایه سه"،" رمایه سه

و  ر ؟ ئایا ئه نای بۆبه مڕۆتا  په تی ئه بوو، تا بۆ سیاسه رۆکدا جیاوازی هه ناوه ، شتێکی له داوتانه
ی کوردی مومکین کردبوو،  له سه  ری مه سه قۆناغێکی تردا بوو وا چاره مڕۆ مێژوو له ک ئه کات وه

؟ ئایا سێ ساڵ "یدا که وتوه پێشکه  قۆناغه وێو له ئه"ی سۆشیالیزم بکرێ  واڵه بێ هه مڕۆ ده اڵم ئه به
یی  ساده بوو  وا به گۆڕدا نه ، له"رد وزو زه کانی سه میلیشیاو زۆنه"، " ت وسیاده وڵه ده"ر  وبه مه له

ندی  یوه په  وه هێزه ی  هاوکێشه  تی داهاتوو به وڵه رۆکی ده ناوه"  و وتوتانه باسی ڕیفراندۆمتا  کردوه
و  ؟ ئایا ئه وانه تێکی پێچه ری سیاسه به پاساو بۆ گرتنه  ته مڕۆ بوونه چی ئه که"..  ک ڕیفراندۆم نه  یه هه

ئایا ڕیفراندۆم ..  دابوو  که ی ناوچه وه شکردنه مریکاو دابه تی ئه ی سیاسه وه ره ده کات ڕیفراندۆم، له
تی کۆمۆنیستی  سیاسه بوو، وا به نه   "تی کوردی وڵه ڕیفراندۆمی بارزانی  بۆ ده"وکات  ئه

،  وه کاته ی ڕونده ڵوێستگیریه م دوو هه راستیدا من نازانم هاوڕێ ساما  چۆ  ئه له..  ؟ ناساندوتانه
خۆییدا  ربه ڕ ڕیفراندۆم وسه مه مڕۆیدا له کانی دوێنێ و ئه جیاوازی تێکسته ی له وه اڵم ئه به
م    ئه و کاته تائه.  ی کورد له سه ک مه ، نه و خۆی گۆڕاوه ئه که  یه وه گیرێ ئه رده نجام وه رئه به به

 .     خوازێ ر ده سه ر کۆمۆنیست و کرێکارێک چاره هه   بیێنێ، له یه کێشه
 
  :         وتووه هاوڕێ سامان تێی که ک که تی کۆمۆنیستی و ناکۆکیه کۆتاییدا، سیاسه له
تی کۆمۆنیستی  ک سیاسه تێک وه رخه یدا سه که شی باسه دواین به نجام هاوڕێ ساما  له ره سه
 : نوسێت نێ و ده  یه گه خۆیدا، ڕاده ربه رامگەر ڕیفراندۆم وسه به له

بەرانگەر ئەم سیاسەتە و ئەم ڕیفراندۆمەی پارتی لەم هەلومەرجەدا ئەگەر  له"
وە (  7.  پێویستە لە ئێستاوە ئەم سیاسەتە و ناوەرۆکەکەی ئاشکرا بکرێت(  6...پیادەبکرێت

( 3.  پێ بەپێی ڕاگەیاندنی بارزانی و پارتی و حزبەکانی دیکە، وەالمی دروست بدرێنەوە
یەکی گەورە بۆ "  نا"لە هەمانکاتدا بانگەوازی خەڵک بکرێت بۆ بەشداریکرد  و دەنگدا  بە

خەڵکی کوردوستا  پێویستە خەباتی خۆی دژ (  1  .ئەم جیابونەوەیەی پارتی و بارزانی
کا   هێڵه  -..  بەهێزتر و ڕێکرراوتر بکات..  بە نەدانی موچە و دژ بە برسێتی و بێکاری و

 -کا  هێ منن ندیه وخاڵگه
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  یشت که گه  وه دا، به تێکی زیکزاکانه که ره ڕکردنی حه دوای تێپه هاوڕێ ساما  به  م جۆره به
ی  یه وه م جیابوونه بۆ ئه  وره کی گه یه"نا" نگدا  به شداریکرد  وده ڵک بکرێت بۆ به وازی خه بانگه"

یدا  که می باسه که شی یه به وله  تاوه ره سه  رما  خست چۆ  له تێک که ده که ره ، حه"!پارتی و بارزانی
پێویستە بەشداری ئەم یارییە نەکە ، وە هوشیارانە "  کات که خەڵکی کوردستا  ده" داوا له

دواتر پێیا  .   وازی بۆدراوه و بانگه ری ئه ڕابه و به رزانیه ڕیفراندۆم هی با  ، چونکه"ڕوبەڕووی بگنەوە
، !  ڕیفراندۆمدا بکه شداری له به  وه رجه مه بێ به کرێت ده ڵک نه نگی خه ده ی یاری به وه ڵێت بۆ ئه ده
ر  هه و به بوڵه کا ، پێ قه ری کۆمۆنیسته ڕابه من ڕێفراندۆمم به"ڵێت  شیدا پێیا  ده که خنی باسه نێوه له
ی  وره کا ، ده ی مێژوو، ئاڵوگۆڕه وه رنجدانه سه  وتێکی دووباره ڕه ، ئینجا له"م که واژۆی بۆده  نجه په ده

مریکاو  ، ئهسۆڤەرێنتی ت و وڵه داری گڵۆباڵ، ده رمایه و سه رمایه ی سه ئینتقالی، ئاڕاسته
ک  خۆی نه ربه و سه ت  وڵه ده که  گات  ده وه  به..   که ی دونیا وناوچه وه شکردنه دابه کا  و  ره مسه جه
  ر ناکات، بگره سه چاره..  ،"وز ردو سه کانی زه میلیشیا و زۆنه"، "یی وه ته ی نه له سه مه"ر  هه
موو  م هه نجام پا  ئه ره سه..   مڕۆدا ناسیۆنالیستیه داری ئه رمایه سه تسازی له وڵه خۆیی و ده ربه سه
"ڵێ پێیا  ده  زین وهێنا  و بردنه زو دابه ڵگه هه بانگەوازی خەڵک بکرێت بۆ بەشداریکرد  و : 

تی  سیاسه شیا  به مه ، و ئه "!!یەکی گەورە بۆ ئەم جیابونەوەیەی پارتی و بارزانی"  نا"دەنگدا  بە 
موو  م هه سێک به ، بۆ که یه وره ڕاستی جێگای تێڕامانێکی گه هب!.  ناسێنێت کۆمۆنیستی پێ ده

و  وه ستێته ، بووه یندراوه ڕاگه دژی ڕیفراندۆمێک که ، له وه ریه تیۆ  موو پاساوه م هه و به وه ختیه رسه سه
رزانی، بوو   تویی بۆ با ناسیونالسیت بوو ، پاشکه"جۆری  و حوکیی نادورست له  ت ک تۆمه ریایه ده
شداری  یی پێیا  بڵێ به ساده یتوانی به کاتێکدا، ده پاڵ هاوڕێکانی، له  ته برا"..  ومی کۆمۆنیزمی قه" به
چۆ    و ناکۆکیه ئایا هاوڕێ ساما  ئه.   وه   بۆ جیابوونه نگی نا بده اڵم ده  ، به ریفراندۆمدا بکه له

نگو بۆی  رزانی و پارتی ڕه راپا به با و سه وه کاته ت ده ڕیفراندۆم ڕه  وه که الیه له کات که  ر ده سه چاره
وتگێت و  ی هیچی نه وه ک ئه چی دواتریو وه ، که" ئارادا نییه خۆ ڕیفراندۆمێک له"ڵێت  کا و ده ده
تی  یا  سیاسه  یه گێژه ره سه  مه ئایا ئه!.  ؟"ڵک شدرای کردنی خه واز بکرێت بۆ به بانگه"ڵێت  ده

"  وره کی گه نا یه" تی کاتێک که تایگه واو نابێت، به نده ته وه ربه هه  که له سه اڵم مه به..  کۆمۆنیستی؟
کات، ئەم هەڵوێستە  بیەوێ  پێشنیار ده  وه تی کۆمۆنیستیه ناوی سیاسه وه به جیابوونه ر به رامگه به

واتە مانەوەی لە .  یا  نەیەوێ مانایەکی نیە جگە لە ڕاگرتنی کوردستا  لە دۆخی ئێستادا
ر  رامگه به له  ئێوه که    "وره کی گه نا یه"کی تر  واتایه به.  پەیوەندیەکی فیدراڵی قەومیدا لەگەڵ عێران

ڵکی کوردستا   ی خه وه مانه له  مانای داکۆکی کردنه ڵتا  بڕیوه، به ی کوردستاندا هه وه جیابوونه
ندی  عێران وکوردستا  و وپەیوه ما  دۆخێکدا که ومی وهه ما  فیدراڵیزمی قه ی هه چوارچێوه له

م  بۆ ئه کیا  پێناڵێت که یه ڵگه هاوڕێ ساما  هیچ به  وه داخه به.    تی یه گیرۆده  ندین ساڵه نێوانیا  چه
و  ڵ عێران به گه له  وه مانه ت پێیا  ناڵێت که نانه ، ته !!وه جیابوونه له  باشترو کۆمۆنیستی تره  ڵوێسته هه

ی  وه تکردنه بۆ ڕه ی که النه سه و مه له  وه کاته ده  وانه ک پێچه یه له سه تی، چ مه یه هه که  وه دۆخه
ڵکی کوردستا   ندی خه وه رژه به ڵ عێران له گه له  وه ؟ ئایا مانه تی دا داویه ڕوویی ئێیه به  وه جیابوونه

بایی  ته"  ڵوێسته م هه ئاست جیهانیدا؟ ئایا ئه ییداو چ له ڵی و ناوچه ئاست لۆکه ، چ له وچینی کرێکاره

  و سایه سره خه
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. کا  کۆتایی پێدێنێ؟ ومیه تائیفی وقه  ندیه به سته ومی و ده ری قه به وڕن وکینه"   یه دواوه کانی به وه ته نه
  وه وه ڕیگای مانه له..   با و موچه ی ئاو و کاره کا ، کێشه دابڕاوه  رکوک، ناوچه ی که ئایا کێشه

.. مریکا، ئیرا ، تورکیا و کانی ئه ته ی سیاسه بازنه بێ؟ ئایا کوردستا  و عێران له ر ده سه چاره
هۆی  و به ئه  م که رکه ده  و حوکیه ک هاوڕێ ساما  ئه وێت وه بێ؟ من نامه ڕزگاری ده

عێران  له  وێت بڵێم حزبی ئێیه ت نامه نانه ، ته نار کێدا ڕادەوەستیت که تی له یه هه که  وه ڵوێستێکه هه
وێت بڵێم  مه ڵکو ده ، به وه کانه شیعی وسونییه  جاته سته هاوشانی ناسیونال شۆڤێنیست وده  وتۆته که
  وه ساتگاره کاره  و ڕووداوه  تاریکه  و میژووه عێراقدا به له  وه هاوڕێ سامانی ئازیز مانه که
بۆ .  ی پێکرێ وه تی ڕێفراندۆم وجیابوونه دژایه  نییه روا ساده  مووما  ئاشناین پێیی، کارێکی هه هه که
وێت  یه ده سێک که کات، که ک ده ڵگایه ی کۆمه سته نی جه کا برین و ئازاره ست به هه سێکیو که که
ڵکی  ر ڕێگای ژیانی خه کانی سه گرفت وکێشه رکردنی  سه چاره چاو له  وه تیه اڵیه تی کۆمه عه نفه مه له
ساڵهای  ر که به ک بگرێته یه تی بۆ کێشه اڵیه ڕێگای واقعی وکۆمه  تا  بکات، ئاسانه ره و بێده وساوه چه

 ..  گرێت رده قوربانی وه  ساڵه
3//2/7/62  

 
 :تێبینی

ڕێگای سایتی حزبی کۆمۆنیستی  ی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێران، له یاننامه قی به ده*/ 
 . وه بروێننه  وه م لێنکه له  وه کرێکاریی کوردستانه

http://www.hkkurdistan.org/ 
م  ڕێگای ئه ریم كه له تێكی كۆمۆنیستی، ساما  كه ی كوردستا ، سیاسه وه وتارو جیابوونه*/ 
  :ستدێت ده دا به وه ی خواره لینکه
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 کۆمۆنیزم و سەربەخۆیی کوردستان
 

سەربەخۆیی کوردستا  مەسەلەیەکی تاکتیکیە بۆ بزوتنەوەی کۆمۆنیستی کە خهوازیهاری گهۆڕیهنهی 
بەاڵم لەهەر کهۆمەڵهگەیەکهدا کهۆمهۆنهیهزم .  سیستەمی سەرمایەداریە بە سیستەمێکی سۆشهیهالهیهسهتهی

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

ەوە بەشێوەی سیاسی و ڕیهکهرهراوەیهی و  ٠٩٩٠لە کوردستانیو کۆمۆنیزم بزوتنەوەیەکە لە ساڵی 
کۆمەاڵیەتی خۆی نیشانداوە ، جا لەدەورانێکدا بزوتنەوەی شورایی ڕێکرستوە و لەدەورانیک حزبهی 
کۆمۆنیستی کرێکاری و لە سەردەمانێکدا ڕیکرراوەی جەماوەری و ناڕەزایەتیەکا  بۆ خواستەکانهی 

شوبات و لە هەندێ کاتی تردا کاری لەسهەر مەسهەلەی ژنها  و  ٠٧باشگژێوی و خۆپیشاندانەکانی 
ئەم بهزوتهنەوە نهاڕازیە کهۆمهۆنهیهسهتهیە .  سێکوالریزم و رفراندۆم وسەربەخۆیی کوردسهتها  کهردوە

هەمیشە لەالیە  دەسەاڵتدارانی کوردستانەوە ڕێی لهێهگهیهراوە و مهۆڵەتهی ڕەسهیهی کهارکهردنهی پهێ 
بەکورتی  بەههێهزبهوبهێ یها الواز بهوبهێ .. نەدراوە و هێرشی چەکداری کراوەتە سەر بنکەکانی و هتد

 .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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هەڵهویسهت گهرتهنهی .  ناوچەییەکانەوە، مەسەلەی رفراندۆم و جهیهابهونەوە لە عهێهران ههاتهۆتە ئهاراوە
بزوتنەوە جیاوازە سهیهاسهیەکها  سهەبهارەت بەم مەسهەلەیە نهاکهۆکهی و دوبەرەیهی دروسهتهکهردوە 
لەکوردستا  و هەڵوێستی جیاوازی هێزە سیاسیەکانی عێران و ناوچەکە و جهیهههانهیهشهی بەرانهگەر 

لێرەدا گرنگە بەالمانەوە کە سەرنو بدەینە هەڵویستی کۆمۆنیستەکا  و جیاوازیەکانیها  .  دەربڕدراوە
 . 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 

هەربۆیە هەرچەند مەسەلەی رفراندۆم و سەربەخۆیی تاکهتهیهکهێهکە بەاڵم  .  دەیانەوێ کۆمەڵگە بگۆڕ 
هەرچۆ  تاکتیکی دژی شهەڕی یەکەمهی . ڕوداو و پراتیکێکە کە شکڵ و شیوەی کۆمۆنیزم دیاریدەکا

جیهانی ئییپریالیستی کۆمۆنیزمێکی جیاوازی لە کۆمۆنیزمی سوشیال دییوکراتی ئەنتەرناسهیهونهالهی 
جیاوازی و ملیانێکانی نێو بزوتنەوەی کۆمۆنیستیو لەسەر تاکتیکی رفراندۆم و .  دوەم دروستکرد

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 

ئێیە دژی ناسیونالیستەکانین کە خەڵک بەپێی ئەم بنەمایانە لەیەکتر جیادەکەنەوە و سنورەکا  .  ناکا
بۆ ئێیە سنوری عێران پیرۆز نیە هەروەک سنوری کوردستانیهو .  پیرۆزدەکە  یا  دروست دەکە 

پیرۆز نیە، ئەوەی بۆ ئێیە گرنگە ژیا  و خەباتی خەڵکهی کهرێهکهار و زەحهیەتهکهێهو بەمهانەوە یها  
دیفاعهکهرد  لە مهانەوە لەعهێهران بەهەر نهرخهێهک .  جیابونەوە لە عێران باشتر و سەرکەوتوتر دەبێ

کۆنەپەرستانەیە وەک سەربەخۆبو  لە عێران بە بیانوی ناسیونالیستانەی جیاوازی زما  و کهلهتهور 
بۆ ئێیە بونی نەوت نابێهتە ههۆی جهیهاکهردنەوەی خەڵهکهی کهوردسهتها  لە .  و مێژوو ڕەد دەکەینەوە
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بۆ ئێیە بهونهی زمهانهی جهیهاواز و کهلهتهوری جهیهاواز و مهێهژووی جهیهاواز نهابهنە ههۆکهاری .  عێران
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  

سهاڵهی ڕابهردودا ئەم ڕێهگهاچهارەیە دەیهتهوانهی  ٧٢لە .  دژایەتی و ملیانێ و نائارامی دروستکهردوە
بەاڵم .  خەڵکی کوردستا  لەو هەلومەرد و بارە گرانە سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەی دەربازبهکها

مانەوە لەسایەی ئەم بەدیلە فیدرالیەدا ڕێگەی پێ نەدا و خەباتی کرێکار و زەحیەتکهێهشهی کهۆمەڵهگە 
بۆ باشترکردنی گوزەرا  و ئازادیە سیاسیەکا  لەبەرانگەر حزبە ناسیونالهیهسهتە دەسهەاڵتهدارەکهانهدا 

لە ئێستاشدا کە ئەم عێراقە فیدرالیە لەسهایەی دەسهەاڵتهێهکهی شهیهعهی عەرەبهیهدا .  توشی ناکامی کرد
بەڕیوە دەچێ هەما  سیاسەت و دەستور و مامەڵەیا  لەگەڵ خەڵکی کوردستاندا هەیە و فیدرالیهزم 

وە . ناوێکە بۆ حکومەتی عێران کە پەردەپۆشی ئەم دەسەاڵتە مەرکەزیە عروبی و ئیسامیەی پێ بکها
لەسایەی قوتگەندی ناوچەکەدا ئەم دەوڵەتە شیعە عەرەبیە خۆی بۆ یەکهاکهردنەوەی دەسهەاڵتهی لە 
عێراقدا ئامادە دەکا و لە ئێستاشەوە هەڕەشەی بەکارهێنانی هێزدەکا ئەگەر کهوردسهتها  رفهرانهدۆم 

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

ئەم فیدرالیزمە کۆمەڵگەی کوردستانی بەتەواوەتی لە .  گەندەڵی و سەرکوتی خۆیانی پێ پاساو بدە 
عێران جیاکردۆتەوە و هەردوال زەمینەی ئەوەیا  هەیە کە هەر کاتێک شەڕوکێشە لەسهەر نەوت و 

ساڵی فیدرالیەدا  ٠٤ئەمە ئەو کێشەیە کە لەم .  ناوچە و سنورو بودجە و هەر بیانویەک هەڵگیرسێنن
ڕێگای خەباتی هاوبەشی نێوا  کرێکهاری کهورد و عەرەبهی نەههێهشهتهۆتەوە لە عهێهراقهدا و ژیهانهی 

ئەمە پێویستی بەڕێگاچارەیە، کە ئەویو جهیهابهونەوە لەم .  هەردووالی خستۆتە گێژاو و مەترسیەوە
 . فیدرالیەتەی عێران و پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆیە لە کوردستا 

سهاڵە  ٧٢بەداخەوە هاوڕییانێکی کۆمۆنیست سەریا  کردۆتە ناو لم و ئەم واقعیەتە تاڵە نابینهن کە 
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 

بەبێ ئەوەی لەباری سیاسی و ڕێکرراوەییەوە هیچ بزوتنەوەیەکهی سهەراسهەری و .  دۆخە دەگۆڕێ
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ئۆرگانێکی سەراسەری چینی کرێکار لەعێراقدا لە ئارادابێ تها ئەم ڕێهگهایە لە ڕێهگهای شهۆڕشهێهکهی 
سەرەڕای ئەمە  دژی جیابونەوەی کوردستانن لە عهێهران .  سەراسەریەوە چارەسەری فەوری بکا

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 

وەنهابهێ کهۆتهایهی بهههێهنهرێ بە .  بەدیار بەهێزبونەوەی دەوڵەتی شیعەی قەومهی عەرەبهی ئهێهسهتهاوە
تەنهانەت پهێهیها  .  ڕۆچونی ئەم ملیانێیەی فیدرالیەی ئێستای هەولێر و بەغداد بۆ شەڕ و پهێهکهدادا 

وایە کە سەربەخۆیی کوردستا  کاریگەری خراپی لەسهەر خەبهاتهی ئەنهتەرنهاسهیهونهالهی کهرێهکهاری 
لەکهاتهێهکهدا کهاتهێهک .  کوردستا  و عێران هەیە و هەربۆیە دەبێ دژی سەربەخۆیی کوردسهتها  بهیهن

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 

بۆچی خەباتی ئەنتەرناسیونالیستی هێنراوەتە ئاستی پیرۆزڕاگرتنی مانەوە لە .  ناکۆکی قەومی ئێستا
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 

هەروەها هەمهوو .  شیعە بکات وداوای دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆ بکات نابێت بە ناسیونالیست
سهاڵە  ٧٢و پهارتهی  ناسیونالیستێکیو داوای دەوڵەت ناکا ، هەروەک حزبە ناسیونالیستەکا ،یەکێتی

ەوە  ٠٩٩١ئێیەی کۆمۆنهیهسهتەکها  لە سهاڵهی .  فیدرالی قەومیا  هەڵگژاردوە و دەوڵەتیا  نەویستوە
داوای سەربەخۆیی و دەوڵەتهیها  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 

ئەو پێنو ملیۆ  ئینسانەی لە کوردستاندا زۆربەی خواستهی سهەربەخهۆیهی هەیە هەمهوو .  خۆیانەوە
. ناسیونالیست نین، بەڵکو خەڵکی ناسیونالیست ، کۆمۆنیست ، ئیسامی، لیگرال وئازادیروازی تێدایە

کهاتهێهک خەڵهک دەگهاتە ئەو بهاوەڕەی ئەم .  سەربەخۆیی ئهایهدیهۆلهۆژی نهیە ڕێهگهاچهارەی سهیهاسهیە
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 

ئاشکرایە هەر بزوتنەوەیەک بەرژەوەنهدی خهۆی لەم ڕێهگهاچهارەیەدا هەیە بەاڵم .  ئایدیۆلۆژیەک نیە
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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 

هەربهۆیە .  کۆمۆنیزم وەاڵمی ڕزگاری کرێکار و کۆمەڵگە نیە لە کێهشهەکهانهی.  دەبێ واقیع ملکەچی بێ
ئەوەندە دەزانن کە سەربەخۆیی و دەوڵەت ناسیونالسیهتهی .  کێشەکانی نابینن و چارەسەریا  پێ نیە

بێگهومها  ئەمە کەمهی زانهیهاری .  و کاری بورژوازیە و پرۆلیتاریا کاری شۆڕ  و ڕوخانی دەوڵەتە
نیە بەڵکو نەبونی پەیوەندیە لەنێوا  ئەم تیۆریانە و بەرژەوەندی چینی کرێکار و خەباتی سیاسهی و 

ساڵە لە هەڵواسراوی سهیهاسهی و نەبهونهی ههیهچ  ٧٢هەربۆیە لە کوردستا  کە .  ئابوری ئەم چینەدا
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 

بەاڵم ئەنهتهی .  لە کوردستاندا هەمیشە دژی دەسەاڵتی پارتی و سیاسەتەکانهی و کهردەوەکهانهی بهوە
پارتی بو  خەسڵەتی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی نەبوە چونکە ناسنامەی ئەنتهی پهارتهی بهو  دەتهوانهێ 

ئێیە ئەنتی دەسهەالت بهویهن و بەم پهیهیە ئەنهتهی پهارتهی و .  بتکاتە یەکێتی یا  گۆڕا  یا  ئیسامی
بەشهێهک لەو ههاوڕێهیهانەی لەدژی ئەم .  یەکێتی بوین نەک تەنیا ئەنتی پهارتهی یها  ئەنهتهی یەکهێهتهی

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  

گۆڕا  ئاشکرایە کە دەستی بااڵی هەیە لە دروستکهردنهی ئەم جەوە ئەنهتهی پهارتهیەدا تهاکهو .  کردوە
 ٠٧هەروەک لە .  پارتی ناچاربکا پۆستەکانی بۆ بگەڕێنێتەوە و مانەوەی لەدەسەاڵتدا مسهۆگەر بهکها

شوباتدا ڕێگەی بە ئەنجومەنی سەرای ئازادی نەدا کە گفتوگۆ لەگەڵ حهکهومەتەکەی بەرهەم سهاڵه  
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شوبات بکاتە کارتی فشار لە مفاوەزات و وەرگرتنی پهۆسهتەکهانهیهدا و  ٠٧بکا تاکو گۆڕا  بەرهەمی 
لە ئهیهسهتهاشهدا دەیهانەوێ ".  سهاڵ ٤ئارامی بهۆ مهاوەی " دواتر ئەنتی پارتیەکەی کرد دیاری بەناوی 

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

بەاڵم هەڵوێستێکهی . ئەنتی پارتی بونی هاوڕییانێکی کۆمۆنیست بێگوما  بۆ وەرگرتنی پلەوپۆست نیە
ناسیاسیە لەوبارەوە کە دنیا و سیاسەت بە پێی پارتی بو  و ئەنتی پارتی بو  دابە  دەکا و هەر 

لەکهاتهێهکهدا .  شتێک و رفراندۆمی ئێستا  هەر لەبەرئەوەی پارتی پێشنهیهاری دەکها ڕەتهی دەکهاتەوە
تاڵەبانی کە لەژێر فشاری ناڕەزایەتی دژی ژنکوژیدا  ڕایگەیاند کە کهوشهتهنهی شهەرەف لە یهاسهای 

پەیەدە یهاسهای .  باری کەسێتی الدەبە  هیچ کام لەم هاوڕێیانە دژی نەبهو و نەکهرایهن بە یەکهێهتهی
ئەم هاوڕێهیهانە خهۆیها  ههیهچ .  جزیرەی بە قازانجی ژنا  گۆڕی بە پشتیوانیکردنی نەبوین بە پەیەدە

بەدیلێک بۆ رفراندۆم ناخەنە بەردەم کە ئایا بۆ چ کاتێک دوابررێ و مەرجەکهانهی رفهرانهدۆم چهیە؟ 
ی " نها" هەربۆیە ئەم هاوڕێیانە بەم هەڵوێسهتە ئەنهتهی پهارتهیەیها  زیهاتهر چهونەتە ئەو بەرەیەوە کە 

بەمە  ناسیاسی بو  و پاسیڤ بهونهی بهۆچهو  و .  بە رفراندۆم دەڵێن و ڕەفزی دەکەنەوە" گەورە"
هەڵویستەکەیا  دەسەلیێنن و پێیا  وایە کە کرێکار و کۆمەڵگەی کهوردسهتها  رفهرانهدۆم مەسهەلەی 

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

 ! 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 

دواتهر .  ڕیگا چارەی جیابونەوەی پێ جێگەجێ بکرێ و لەنهاو کهۆمهۆنهیهسهتەکهانهدا دژایەتهی نەکهراوە
لە .  بزوتنەوەی رفراندۆم بە شهیهوەیەکهی نهافەرمهی ئەنهجهامهی دا و کهۆمهۆنهیهسهتەکها  دژی نەبهو 

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 

کە کۆمۆنیستەکا  پێشنیاریا  کرد خەڵکانی یەکێتی و پارتی و ئیهسهامهی بهڵهێهن لەبەرئەوەی  ٠٩٩١
پێشنیاری کۆمۆنیستە قگوڵیا  نیە و ئەوا  بۆ بەرژەوەندی خۆیا  دەیانەوێ؟ نەخهێهر، ئەم حهزبهانە 

ئهێهسهتها رفهرانهدۆم بە قهازانهو .  گوێیا  لە داوای رفراندۆم نەگرت چونکە فیدرالی لە قازانجیها  بهوو
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دەزانن بۆیە دەیانەوێ بەرپای بکە ، بەاڵم ئەمە لە رفراندۆم نهاگهۆڕێ چهونهکە بهڕیهارە خەڵهک لەو 
ئەگەر پێیا  وایە سهەربەخهۆیهی .  رفراندۆمەدا وەاڵمی پرسیارێک بداتەوە سەبارەت بە سەربەخۆیی

لە قازانجی خەڵکی کوردستانە و خهواسهتهی ئەم خەڵهکەیە کەواتە ئەم رفهرانهدۆمە پهیهویسهتە و لە 
ئێیە لەم ڕوانگەیەوە کە رفراندۆم بڕیاری خەڵک لەسەر چهارەنهوسهی .  قازانجی خەڵکە ئەنجام بدرێ

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 

لەو واڵتهانەدا کە ئەم رفهرانهدۆمهانە .  دژایەتی رفراندۆم دژایەتی قازانو و بەرژەوەنهدی خەڵهکهیهشهە
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
کەمتر کۆمۆنیستەکا  ئەم ڕەخنەیە دەگر  چونکە ئەو .  لەوەاڵمی ئەوەی دەڵێن بۆ سەربەخۆیی نیە 

جۆرە کۆمۆنیستانەی لە ڕوانگەی ئەنتی پارتی بونەوە ڕەخنە دەگر  دەیهانەوێ ڕادیهکهاڵهتهر خهۆیها  
وەاڵمهی ئەم جهۆرە ڕەخهنەیەی گهومهانهی لە .   نیشا  بدە  و هەربۆیە سەربەخۆیی ڕەت دەکەنەوە

هۆی ئە م رفهرانهدۆمە هەیە وەاڵمهێهکهی عەمەلهیە، ئەویهو ئەوەیە کە دەبهێ فشهاری جەمهاوەری 
هەربۆیە چهارەسهەر ئەوەنهیە .  دروستکرێ لەسەر دەسەاڵت کە ئەنجامی رفراندۆمەکە جێ بەجێ بکا

دەبهێ .  چونکە وتنەوەی هەرئەوەی گومانیا  هەیە خهۆسهپهاردنە بە نهادیهار.  کە رفراندۆمەکە نەکرێ
 بڵێی چۆ  ئەم گومانە دەڕەوێتەوە کە دەسەالت یاری بە ئەنجامی رفراندۆمەکە نەکات؟ 

ئەگەر .  ئێیە دەڵیین مەرجی ئێیە بۆ رفراندۆم ئەوەیە کە خەڵک ئازادانە دەنگ بهدا و بەشهداری بهکها
خەڵک نەتیوانی ئازادانە بەشداری رفراندۆم بکا و فشار و ڕیگری لەسەر بوو بۆ بەشداری ئەوکهات 

بەاڵم ئەگەر زۆربەی خەڵهکهی کهوردسهتها  .  هەڵوێستی ئێیە ڕەتهکهردنەوەی ئەو رفهرانهدۆمە دەبهێ
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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ئێیە لە ئێهسهتهاوە هەوڵهدەدەیهن کە نەتەوەیەکهگهرتهوەکها  و یەکهێهتهی ئەوروپها بەشهداری بهکە  و 
سەرپەرشتی بکە  وئەمە دەتوانێ فشار لەسەر پارتی و یەکیتی دادەنێین کە ئەنجامی رفهرانهدۆمەکە 

فشار بۆ ئەو نێوەندە نیودەوڵەتیانە گرنگە بەاڵم ئاشکرایە کە ئەمە کارێهکهی ئهاسها  .   جێگەجێ بکە 
نیە و بەرژەوەندی واڵتانی ئەنجومەنی ئاسایو و یەکیتهی ئەوروپها لە بەڕەسهیهی نهاسهیهنهی مهافهی 

هەربهۆیە الی ئهێهیە ئەوە .  رفراندۆم و سەربەخۆییدا نیە و ئەوا  بەئهاشهکهرا ئەمەیها  ڕاگەیهانهدوە
پهێهیها  وایە کە .  مەرجێک نیە بۆ ئەوەی رفراندۆم ئەنجام بدرێ یاخود رفهرانهدۆم پەسهەنهد بهکەیهن

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

 

 رفراندۆم بۆ کپکردنەوەی ناڕەزایەتیەکانە
ئهاشهکهرایە کە .  باسێکی تری ههاوڕیهیها  ئەوەیە کە رفهرانهدۆم بهۆ کهپهکهردنەوەی نهاڕەزایەتهیەکهانە 

دەسههەاڵت هەمههیههشههە دەیەوێ نههاڕەزایەتههیەکهها  کهه  بههکههاتەوە و لەم مەسههەلەیەی رفههرانههدۆم و 
سەربەخۆییەشدا هەما   پروپاگەندەی فهریهودا  بەکهاردەههێهنهێ و دەڵهێ کە هەمهوو شهت بهکەیهنە 

خەڵهک نهاڕەزایەتهیەکهانهیها  بەرامهگەر .  قوربانی ئایهنهدە و ئەمە یهاریەکە تهایهگەت نهیە بە رفهرانهدۆم
بەاڵم بهۆ .  بەدەسەاڵت نابێت دوابرە  و پەکگرە  و بکەونە دوای ئەم فریودانە ناسیونالیهسهتهیهانەوە

دەبێ پێیا  وابێ  درێژەدانی بڕیاری فیدرالی حزبە دەسەاڵتدارەکا  ناڕەزایەتیەکا  ناکام نهاکهاتەوە 
ساڵە ئەم ناڕەزایەتیانە بەهۆی رفراندۆمەوە کپکهراونەتەوە یهاخهود بەههۆی مهانەوەی  ٧٢و ئایا ئەم 

بۆچی ئەگەر ئەم فیدرالیە بگۆڕێ بە بهڕیهاردانهی خەڵهک لە رفهرانهدۆمهێهکهدا .  فیدرالیەتی دەسەاڵتەوە
دەنگی ناڕازی خەڵک ک  دەبێتەوە؟ ئایا ناتوانێ ئەم حسابهکهردنە بهۆ دەنهگهی خەلهک بهۆ بهڕیهاردا  
لەسەر چهارەنهوسهی سهیهاسهی بهگهۆڕیهن بە بەرزکهردنەوەی دەنهگهی خەڵهک بهۆ بهریهاردا  لەسهەر 

بێهگهومها  ئەمەیها  بەرفهرانهدۆم نهاکهرێ بەاڵم ئەگەر .  چارەنوسی ئابوری و ئیداری کوردستانیشدا
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 

ئەمە سیاسەتی کۆمهۆنهیهسهتهی و .  دەسەاڵتدا بۆ سەرجەم داخوازیە ئابوری و سیاسیەکانی تریشیا 
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جیاوازی لە هەڵوێستی پاسیڤیستی رەتکردنەوەی رفراندۆمە بەناوی ئەوەی دەسەاڵت بە رفهرانهدۆم 
ئەمە ئەرکی کۆمۆنیستەکانە کە لە ڕوداو و ئهاڵهوگهۆڕە سهیهاسهیەکهانهدا .  ناڕەزایەتیەکا  ک  دەکاتەوە

 .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؟ 
ساڵە پارتی دەسەاڵتە الی ئەما  کێشە نیە و جێگای پرسیار نیە بەاڵم کە بهو  ٧٢سەیر لەوەدایە کە 

سهاڵە بەبهێ دەوڵەت  ٧٢جهیهاوزای چهی یە کە پهارتهی کە !  بەدەوڵەت کێشەیە و جێگای هەڵوێستە
حوکیڕانی دەکا لەگەڵ ئەوەی دوای رفراندۆم بەناوی دەوڵەتەوە حوکیڕانی بکا؟ ئایا هەمها  پهارتهی 

بۆچی مانەوەی پارتی وەک ئێستا مەقگولترە و دوای رفراندۆم و بونە دەوڵەت نامەقگهولە؟ ئهایها .  نیە
ساڵە پارتی لەدەسەاڵتدایە خەتای کێیە؟ ئایا ئێیەی کۆمۆنیستەکا  یا  خەتهای رفهرانهدۆم ٧٢ئەوەی 

سهاڵە نە  ٧٢بوە؟ ئایا پارتی ئەگەر رفراندۆم نەکا و دەولەت دروست نەکا دەڕوخێ؟ ئەگەر وایە بۆ 
 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 

مافی هاواڵتهی .  دامودەزگا و یاسا و ژیانی سیاسی و ئابوری و خوێند  و بوارەکانی تری ڕێک برا
بو  و ملیانێی سیاسی و سیستەمی سیاسی و ئیداری دەوڵەتی دەبێ و لەم قاڵگەی حزبی چەکهدار 

هاوکات دەوڵەت کێشەی کورد و ملیهانهێهی .  و یاسای بەڕیوەبردنی عەشیرەتی و بنەماڵەییە دەرچێ
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 

ئەمههانە ئەو زەمههیههنە و مههافههانە  کە دەوڵەتههی سههەربەخههۆ فەراهەمههی دەکهها کە لە .  شههۆڤههیههنههسههتههانە
بەرژەوەندی ژیا  و خەباتی کرێکار و خەڵکی ئازادیروازی کوردسهتهانهدایە و فشهار دەبهێ لەسهەر 
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سهاڵە دەسهەاڵتهێهکهی  ٧٢دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی کە لەسایەی بێ دەوڵەتی و  فهیهدرالهی قەومهیهدا 
کاری ئێیەیە کە دەسەاڵتی پهارتهی و .  گەندەڵ و سەرکوتگەریا  بەسەر خەڵکی کوردستاندا راگرتوە

ئەمە پەیوەستە بەو خەباتی چینایەتی و ڕێکرراوبهو  .  یەکێتی لەو دەوڵەتە و دەستورەکەیدا نەهێڵین
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 

لەالیەکی تریشەوە ، کهۆنەپەرسهتهانەیە چهونهکە درێهژە بە فهیهدرالهیهزمهی قەومهی . کوردستاندا دێنێت
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 

هەربهۆیە ههیهچ .  دەوڵەتیەی کوردستاندا هەما  سیستەمی میلیشیایی و گەندەڵی ئێستها دەههێهلهێهتەوە
گۆڕانکاری و بەرەوپێشەوە چونێک لە دۆخی سیاسی و ئهابهوری و کهۆمەاڵیەتهیهدا بەدی نهایەت و 

سههاڵە درێههژەدانههی ئەم وەزعە تەنههیهها بەرەودوا گەڕانەوە و  ٧٢بەڵههکههو وەک تەجههروبەی ئەم 
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 

ئێیە پێویستە ڕێگە لەم یهاری حهزبەکها  .  بەرانگەرکێی توند و جەمسەرگیری حزبی دروست کردوە
بە رفراندۆم و سەربەخۆییە بگرین و ڕێگە نەدەیهن بهکهرێهتە قهوربهانهی کهێهشهەی حهزبەکها  لەسهەر 

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

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 

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

بەتهایهگەت لە .  ماوەی خۆئامادەکردنە بۆ رفراندۆم ئەم خواسهتە بەسهەر دەسهەاڵتهدارانهدا بسهەپهێهنهن
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 
 ٧١٠٧ئۆگەستی  ٢  
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كانی ژنان  و كێشه  له سه مه  ت به باره سه

  كوردستان  له
 عید هار مونزیر و  گۆنا سه ڵ به گه گفتوگۆ له

 
پێیا  با  بوو لەسەر بابەت و مەسەلەكانی .  تا  با  هاوڕێیا  م كاته ئه:  دیدگای سۆشیالیستی

. ین تاوتوێ بكه  كه ندێ باسه دیارە زۆر فراوانە ڕەنگە بە گفتوگۆیەکیو تەواو نەبێت، هه  ژنا ، كه
  ی بۆ ژمارەکانی داهاتوو لەو بارەیەوە بچینە سەر مەسائیلێكی وردتر لەسەر پرسه بەو هیوایه
 .جیاجیاکا 

    له به ر ئه سه دا ژیا  به و نامرۆڤانه  چ دۆخێكی ناشایسته  ژنا  له  مووا  ئاگادارین كه هه
جیاخوازی یاسایی، ئابوری و سیاسی   بینرێ كه ڕۆشنی ئه  ك و به یه موو شێوه هه  به.  كوردستاندا

كا  و  رمانگه و فه  ناو خێزا  و قوتابرانه  بینین له ئه.    پێنراوه ر ژناندا سه سه تا یاساییو به و هه
.  وه ریانه سه به  ته گگه كی نه اڵیه دوویی و  پیاوساالری به تیدا پله اڵیه واوی ژیانی كۆمه زانكۆكا  و ته
كانیا   نیه ده تاكی و مه  ر مافه سه له  خۆی خۆیا  بن و جارێ قسه ربه تی سه سایه نی كه ناهێڵن خاوه

ند  ژنا  چه  ی ژیا  له وه ندنه سه  نییه  وه وا نابینرێ، ئه ، مافی ژیانیو پێیا  ڕه ماوه ر نه ك هه نه
ك كااڵ و  یركردنی ژ  وه تی، سه یی، سوكایه سته رونی و جه توندوتیژی ده.   ندووه ی سه ره په

  

١١ 

 عید گۆنا سه هار مونزیر به
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م  پشت ئه  زم له كی مونوه یه شێوه  اڵتیو زۆر به سه رحاڵ ده هه به...  هتد...  ماشێنی مناڵهێنا  و
یاخود   النه سه م مه كورتی هۆكاری ئه  به  ئێوه  ك له ر یه هه  ی كه وه ر ئه سه  با بێینه...  یه وه یه له سه مه
لەسەرەتاوە ؟  وه نه ده بینن یا با بڵێین چۆ  لێكیئه چی ئه  به  پێنراوه ر ژناندا سه سه ی به م كێشانه ئه

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
دواترین   له .توانم بڵێم ساڵ بەساڵ زۆرتر دەبێت ك تۆ باست كرد و هێشتا  ئه بەڵێ هەروه

بینین مەسەلەی  ، ده ڕوو ته خراوه  وه هينگاربونەوەی توندوتیژی   بەره الیه ئامارێکدا کە له
هەروەها مەسەلەی .  ، یەکێکن لە کێشە گەورەکا (خۆسوتاند ، کوشتن، دەستدرێژی سێکسی)

  لەو ڕاپۆرتەدا، كه.  بەشوودانی منداڵی کچ، وە مامەڵەکرد  و لەشفرۆشی ئەمانەی هەمووى تێدابوو
ین،  یری بكه دەتوانرێت وەک سەرچاوەیەک سه  ، وه وه ڕێكرراوی هاریكاری یاسايی باڵویكردۆته

بەدەستیانەوەیە، کە   بینین النیکەم نییچە دۆکیۆمێنتێکه اڵم ئێیە  زۆرزۆر لەوە زیاتر ده به
لەو ڕاپۆرتەدا  باس لەوە دەکات کە لەو .  هەڵیسەنگێنین دۆخى ژنا  لە هەرێیی کوردستاندا چۆنە

و وەک خۆی باڵو نەبۆتەوە، چونکە   ئامارەی کە وەزارەتی ناوخۆ باڵوی کردۆتەوە زۆر زیاتره
و رێکرراوەکانیشەوە،  UNجارا  کە وەزارەتی ناوخۆ وەک خۆی ئامارەکانی باڵويدەکردەوە، بە 

وەکو حاڵەتێکی ترسناك بۆ مەسەلەی ژ  سەیری کوردستانیا  دەکرد، دیارە ئەم فشارە لەسەر 
رکرد  وهەڵوێستەکردنە، کە بۆچی ئەم ئامارە وەک خۆی  سه ئەمە  جێگای قسەله.  خۆیا  دەبینن
من حەزم کرد لێرەوە دەستپێگکەم کە ئەم دۆکیۆمێنتانەی هەیە چییا  پیدەڵێت .  باڵو ناکرێتەوە

ئەوەی تریشی کە بۆ وایە ئەگەر باسێک لەوە بکەین دیارە لە زۆرێک لە نووسین و 
ك چاالکوانانی ژنا  لە هەرێیی کوردستاندا، ئەوانەما  کە شاهیدی  کانی خۆما  وه چاوپێکەوتنه

هەر .   و خراپتر ڕۆیشتووه ره ، دەتوانین بڵێین بە جۆریک به چۆ  بووه  وه ه(  ٩٠)دوای   له  ین كه وه ئه
سەلەی جلوبەرگەوە دەتوانین بڵێین  مه  ئەوەی کە لەسەرەتایترین مافی ژنانەوە سەیرکەین له

،  ەوە هەتا ئێستا کۆمەڵگایەکی داپۆشراوە، کۆمەڵگایەکی موحافيزکاره(٩٠)کۆمەڵگای کوردستا  لە
یە بە بەرنامەوە ئەمەی  م ڕەوتە سیاسیيەی کە لە کوردستاندا هه ئه.   کۆمەڵگایەکی نامووسپەرسته

مەسەلەی یەکسانی مەسەلەی مافەکانی ژنا  .  کردووە کە کۆمەڵگای کوردستا  بەرەو دواوە بچێت
 ...  براوه  زۆر خراپه  م دۆخه و ئه ره نەک هەرپشت گوێ خراوە بە بەرنامەوە به

 
بڕم، بەاڵم پێویستە هەڵوێستەیەک بکەین بۆچی  بگورە بەهار لێرەدا پێت ئه:  دیدگای سۆشیالیستی

 .ئەم رەوتە سیاسیە بە بەرنامە وای کردوە؟ ئەگەر بەکورتی  بڵێیت زۆر سوپاست دەکەم
 
 
 

 عید هار مونزیر و  گۆنا سه ڵ به گه گفتوگۆ له
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  :بەهار مونزیر
اڵتیا  بەدەستەوە بووە هەتا بەو  لەبەر ئەوەی  کە من پێم وایە ئەمانەی لە کوردستا  دەسه

حزبانەشی کە ئێستا پێشیا  دەگوترێت ئۆپۆزیسیۆ  هیچ بەرنامەیەکیا  نییە بۆ ئەوەی ژنا  
لەسەرەتای دروستگوونی ئەم حزبانەوە  گەر .  جێگاورێگایەکیا  هەبێ وە ژنا  بگن لەگەڵیاندا

جێگاورێگای .   داوه بگینین جێگاورێگای ژ  الواز بووە، جێگایەک بووە هیچ کەسایەتیەکی بە ژنا  نه
کوردیيەکاندا لە بەڕێوەبردنی حزبەکانەوە بگرە، لە ئەجێنداى حزبیەکانەوە بگرە لە   ژ  لەناو حزبه

. بگرە کە هیچ جێگایەکیا  بۆ ژنا  نەبووە  کۆنگرە و پلینیۆم و هەموو ئەو کۆبوونەوانەی خۆیانەوه
تەنها  ئەوەی کە  ڕوو بە ڕووی واڵتانی دەرەوە بیانەوێت بڵێن کە ئێیە ژناما  بۆ گرنگە، ئەوە 

ەوە ژنانیا  بەشداری پێکردووە، کە بەشداریەکی (  ٩٧)  بوو لەناو پەرلەما  لە دوای ساڵی 
بەڕاستی، ئەگینا ژ  لە ناو   دەتوانین بڵێین  ئەمە  هەر  بۆ میکیاد کردنی خۆیا  بووه.   الوازیشه

دا کە لەناو  هەتا  ئەبینین  لەم ناکۆکی و ملیانێیه.  دا جێگاو رێگایەکی نییە ئەم ئەحزابە کوردیانه
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 

ئەمە دەتوانم بڵێم ئەوەیە بۆیە  وای کردوە  ئەگەر .  اڵتی کوردیدا پاشکۆی پیاوانن لە ناو دەسه
حزبیک ژنی بۆ موهیم بوبێت  یەکسانی بەرنامەو ئەجێندایگێت جۆرێکی تر مامەڵە لەگەڵ کەیسی 

 . ژناندا دەکا
 

 .یاندا قسەیەکی هەبێت شه دەست خۆ  ئەگەر گۆنا  لەم به: دیدگای سۆشیالیستی
 

  :عید گۆنا سه
ت پێویستی  تایگه  هاردا دەست پێدەکەم، به ی به و قسانه ڵ ئه گه  واوم له هاوڕایی ته  من به

بڕوای   به.  یگینین رێیی كوردستانا ئه هه  ساڵ له  ساڵ به  ی كه ترسناكانه  و ئاماره لەبەرچاوگرتنی ئه
و  دوویی   م پله و ئه  م توندوتیژیانه من وەاڵمێکی سادە وراستەوخۆ بۆ لێکدانەوەی هۆكاری ئه

ست  ده  وه وته مزگه  ژنانی تێدایە  ئەوەیە کە هەمووی بگێڕینەوە بۆ ئەوەی کە له  ی كه بارودۆخه
  وه ڵكه وتووی خه كلتوری دواكه  كا ، له ست پێئه وه ده یاساكانه  كا، له ست پێئه ده  وه دینه  كا، له پێئه
  كوردستانا له  ی له اڵتی ناسیۆنالیزمه سه م ده كا ، لەوە  گرنگتر کە بوترێ ئه ست پێئه ده
پێناو   كی  له ریت و كلتوری خێڵه هاندا  و زیندوو راگرتنی دابونه  دەستی کردوە بە  وه كانه ده وه نه
  به  مانه موو ئه كانا ، هه ته شیره رۆك عه كا  و سه ستهێنانی هاوكاری سیاسی خێڵ و هۆزه ده  به

یی کاریگەریا  بگینرێ لەسەر  كی ڕێژه یه شێوه  كرێ به بڕوای من هۆكاری جۆراو جۆر  و ئه
 .  ریا  سه  خراپگوونی بارودۆخی ژنا  و توندوتیژی له

، ئەم  یه وه مانه پشتی ئه چی هێزێک وا لە  اڵم بۆ لێکدانەوەیەکی قوڵتر و بنەماییتر دەبێت بزانین  كه به
اڵتی هەرێم بەرامگەر بە کۆمەڵگە و بە ژنا  چ بەرژەوەندیەک دەپارێز ، بۆ  سه سیاسەتانەی ده

مڕۆ  ئه  بێ كه ی هه وره و ده ونیو ئه خه  به  یتوانیوه دینی ئیسام نه  كوردستانێك كه  له  نیونه

  كوردستان  كانی ژنان له و كێشه  له سه مه  ت به باره سه
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ونیو  خه  به.   یگووه و پێو نه مه ساڵ له ٧١اڵتی ناسیۆنالیزمی كوردیدا  سه ژێر ده  تی کە هەر له یه هه
  كانی له وته ی مزگه ژماره  ر بێ له سه  ی به ك ئێسته ی كوردی وه ڵگه كۆمه  كه  بینرواوه نه  وه ئه
  ڵكدا، له ر ژیانی خه سه  ی یاسای دینی به وه توندكردنه  زگای دینی، له اڵتی دام وده سه ده

  یه وه مه پشتی ئه  چی هێزێك له.  كا  كیه تی و خێڵه شیره تی بنەما عه اڵیه ی دەوری كۆمه وه توندكردنه
بڵێی   س نییه به  نده وه ئه  سیاسیه  اڵته سه م ده تی پێكرد ئه مال خۆی ئیشاره ك جه بڕوای من وه  ؟  به

، بەاڵم پرسیار ئەوەیە کە بۆ چی   واوه و ته یه م قسه ئه  دروسته  یكا كه پشتێتی خۆی ئه  خۆی له
  هات ؟ بۆچی ناسیۆنالیزمێكی كوردی له  كوێوه  له  یه گ وڕیشه م ڕه ؟ ئه ی چیه كه یكا ؟ هۆكاره ئه

كانی ژنا ،  مافه  كانا بینی له ٧١ساڵی   ی له یه ڵگه م كۆمه وتنی ئه و پێشكه سگگرێ به ی ده وه جیاتی ئه
كانا ٧١  ی له ئابوریه   وته تی نه و سیاسه سگگرێ به یا ده  ڵگه وتنی كۆمه پێشكه  ئازادی ژنا  ، له  له

و، وازی لە پێشرستنی   وه مه سناگرێ به ، بۆ ده وه پێشه  ی پێچووه ڵگه كۆمه  و بینی كه  هاتووه
كی  یه له سه مه  به  ستی گرتووه ده  کۆمەڵگە لە باری ماف و ئازادی وئابوریەوە هێناوە و هاتووه

کە ڕێک پێچەوانەیە، پاشرستنی کەلتوور و فەرهەنگی کۆمەڵگە، خراپکردنی بارو  دۆخی   وه تره
دا بە بروای من، ئیتر  ، ئالێره..ژیا  و گوزەرانی خەڵک و مافەکانی ژنا  و مافی مرۆڤ و هتد 

  وه ینه ست كه یوه رێیی كوردستا  په بارودۆخی هه  بارودۆخی ژنا  وه  ئێیه  كا كه پێویست ئه
تی ئابووری و سیاسی نیولیگرالیزمدا چی  سیاسه  دونیادا له  دا ؟ له دونیادا چی ڕووئه  له  ی كه وه به

ر زۆر به  گه دا؟ ئه م دونیایه له  تانادایه له م موعاده كوێی ئه  ژ  له  ؟ وه  كوێدایه  دا، فۆكۆس له ڕووئه
واوی  وێ تا بتوانێ ته م بابەتە زۆر زۆری ئه مال ووتی ئه ك جه بڕۆم، وه  مه ر ئه سه  كورتی له

رێیی  اڵتی هه سه ده  یه وه ی ئه كه كورتیه  اڵم به وانی سەرەکی، به بنه  كانی لێكگدەینەوە تا بگەینە نه الیه
جیهانی   و به  رمایه ی سه وه جیهانی بوونه به  پشتیوانی ئابووری نیولیگرالیزم و  كوردستا  به

ی  وه ی بوژانه له سه ر مه سه  ت له تایگه  به  وتووه ڵكه ی بۆی هه تانه و فرسه لۆجی و ئه كنه ی ته وه بوونه
رێیی كوردستاندا ،  هه  اڵتدار له سه قازانجی نوخگە ی سیاسی دەسەاڵت و چینی ده  ئابووری به
دین زیندوو   بوو كه  وه ، پێویستی به  ڕایگرتووه  دا ڕاگرێ كه زعه م وه ژنا  له  كه  یه وه پێویستی به

ریتی  دابونه  كه  یه وه پێویستی به  تا خۆتا  بینیوتانه وه ری کۆمەڵگە و ژناندا ، ئه ر سه سه  به  وه بكاته
. كات و باس لە فەهەنگەکەی ئەکات ی خێڵێك زل ئه ر ڕۆژه كی زیندوو بکاتەوە ، هه خێڵه
كاتی شایدا و جۆرەها نەریتیا    س  سواری و لێدانی بووك له ئه  به  وه پێشه  تێك دێته شیره عه

چاو   له  بیردایه  بوایه وەک نەریتی کۆمەاڵیەتی لە گیانەاڵدا بوو ، ئه  كه  وه پێشه  ته هێناوه
دەبوو ئەم نەریتانە .  دا مه رده م سه تی له ئینسا  بینیویه  ك كه چاو هۆشیاریه  وتنێك ، له پێشكه

بەاڵم هەموو ئەمانە بۆ کۆنترۆڵکرد  و .  جێگای گاڵتەجاری نەوە تازەکانی ئەم کۆمەڵگەیە بوونایە
دەستگەسەراگرتنی خواست و ئومێدەکانی نیوەی کۆمەڵگەیە کە ژنانن بۆ ئازادی و مافی یەکسا  و 

هۆکارەکە  دەگەڕیتەوە بە جێگا و .  کار و بییەی کار و داواکاریەکانی تری وەک مافی خۆی
اڵتی هەرێیدا،  ئەویو  سه ڕیگایەک کە بۆ ژ  دیاری کراوە لەم سیستەمی ئابووری و سیاسیەی ده

حساب نەکردنی ژ  وەک هێزی بێکار، سپاردنی کاری خزمەتگوزاری ماڵەوە و ئەرکی چاودێری 
، هەموو ئەمانە بە خۆڕایی و وەک ئەرکێكی ..  منداڵ و پیری وپەککەوتە و کەمئەنداما  و هتد 

 عید هار مونزیر و  گۆنا سه ڵ به گه گفتوگۆ له
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  ته م سیاسه له  یه وقعێكی پلەدووی هه ژ  مه.  و کۆمەاڵیەتی ژنا  دوبارە بەرهەم دێنەوە"  دینی"
رێیی  هه  اڵم له به   .جیهانیشدا هەروایه  رێیی كوردستاندا کە ئەم رەوەندە  له ی هه ئابووریه

،  وه هێزێكی بێكار کە نیوەی ژنانن بێهێز دەهێڵرێته  ین، لە ڕیگای ئەمەوە كه باس ئه  كوردستا  ئێیه
تا  هه  وه دووا دەهێڵرێته  پله  تدا، له ڵ سیاسه گه  ، له دا ڵگه ڵ كۆمه گه  ڵ خێزاندا ، له گه  ندی له یوه په  له
هێزێك کە   شێك بێ له توانێ به هێزێكی ناڕازی و پڕ لە ووزە ، هەتا نه  شێك بێ له توانێ به نه
دا بۆ ژ   مه و سیسته ی له ندیانه یوه و په واتا ئه.  بگۆڕێ  مه م سیسته وێ دونیا بگۆڕێ و ئه یه ئه

كار بێنێ، دین و دابە   ركوت به ی دەسەاڵت خۆی سه وه بێ ئه  بڕوای من به  به  دروستكراوه
و  بینین ئه تا ئه وه ئه.  ونەریت و ڕۆڵی پلەدووی ژ  ئەم سەرکوتەی ژنانی بۆ مسۆگەر کردوە

ی لێدا  و توند تیژی،  له سه دا، مه مێژوو  له  بووه  بێوێنه  یه ڵگه و كۆمه یگینێ له ی ژ  ئه ركوتانه سه
ی کە   م توندوتیژیه تت پێدا، ئه مال خۆت ئیشاره تی پێدا، یا  جه هارئیشاره به  ی كه وانه ر ئه هه

دانیشتووی   وه ماڵه  نگی له كائینێكی بێده  تی به و كردویه  نگ كردووه زۆرینەی ژنانی بێده
 . رێیی كوردستاندا هه  ین له كه دوو ملیۆ  ئینسا  ئه  باس له  ئێیه  مه ئه  وه. اڵت سه بێده
  كانیدا له وه ر كاروكرده رامگه به  دا له اڵته سه م ده ژمونی ئه ر هه رامگه به  له  یه ڵگه و كۆمه ك له یه واتا له 

بوونی ئیو بۆ  نه  ڵكدا له بێكاركردنی خه  ڵكدا له ژاركردنی خه هه  كا  ، له دژی مافه  دژی ئازادی له
  وانه نگ له ده  ر پیاو بێته گه ئه  كه  ژنی والێكردووه  مانه موو ئه چن، هه رئه زانكۆكا  ده  له  ی كه وانه ئه

  تیه ی ناردویه وه ر ئه به  نگ ، بۆ؟ له ده  و بێته نگ یا ساڵێك دوای ئه ده  بێته  وه نگاو دوای ئه دوو هه
ی  جێگه  بكا كه  بێشوماره  م هێزه ت به ناعه تی قه ت توانیه شیره كلتوری ئیسامی، كلتوری عه  وه ماڵه
وری  ده  وری ژ  وه ده  له  ناباالنسه  یه م شێوه به  ، وه و دانیشتنه ی ئه جێگه  و مناڵ دروستكردنه ئه

  وه دڵناییه  به  دروست بووه  كه  نگیه م نا هاوسه ئه  وه  كسانیه م نایه ئه.   یه ڵگه م كۆمه پیاو له
نێو   ر ژندا له سه  به  یه اڵتی هه سه ، پیاو ده وه بێته توندوتیژی بێشوماری لێئه  كه  یه وه ی ئه كه تیجه نه

، یاسای دینی و یاسای   یه ڵگه و كۆمه كاندا له ها مرۆییه ر به سه  به  یه اڵتی هه سه دین ده.  خێزاندا
  یه وه ره ده  تا ژ  له وه ئا ئه.   وه م بارانه له  ڵك شێواندوه خه  ری له سیكوالر سه  دینی و نییچه  نییچه
دادگاكانا هیچ كارێكی بۆ   ، ژ  له دووه  و ژ  پله  یه وساوه اڵم نا ژ  چه و به تدایه  سیاسه  و له

و  ر ئه هه.   وه ماڵه  وه نێردرێته کرێ، ئه ر ئه رامگه ت، توندوتیژی به سنایه ده  كانی به ناكرێ ، مافه
شی  ، ڕوكه  یه تحی هه سه  م موزوعه ئه  یه وه ستم ئه به جا مه.  هار باسیكرد وپێو به مه ی له نیونانه

  ندیه یوه و په اڵم بنەماکەی ئه به  یه مانه ، خێڵ و پیاو و ئه ی كلتورو دینه كه شه ، ڕوكه یه هه
  رێیی كوردستا  كه اڵتی هه سه تی ئابووری و سیاسی ده هۆی سیاسه  به  كه  یه تیانه اڵیه كۆمه

ژ    كه  دا، وایكردووه جیهاندا چی ڕوئه  ی له وه به  سته یوه و په تێكی نیولیگرالیه  ئابووری و سیاسه
 . ی خراپتر بێ زعه م وه وام ئه رده ڵكو به به  وه ك بیێنێته نه  وه  وه دا بهێڵرێته وقعه و مه له
 

ستین،  ری ڕابوه سه  دا خاڵێك تۆزێ زیاتر له م لێره كه ز ئه اڵم من حه ڵێ به به :دیدگای سۆشیالیستی
نگ  رهه تا فه ی یاسا، كلتور و هه له سه مه  هاریشدا هات باسی له تای به ره كانی سه قسه  شێك له به  له

دا باسی  النه سه و مه له  رنجه جێی سه  خاڵێك كه.  ی تۆشدا هات وه كرا، له  النه سه مه  م جۆره و ئه
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بۆ   وه ڕێیته ر بگه گه اڵم ئه ، به وانه اڵتی ئابووری ، سیاسی نیولیگرالیزم و ئه سه ی ده له سه مه
ربدا  غه  له  وه سااڵنی پێشوتره  ر چی له گه ت ئه سیاسه  له  م جۆره كا  باڵكێشانی ئه ده وه تای نه ره سه
  وه دوای داگیركردنی عێراقه  له  وه ٧١١٢دوای   زۆرتر له  ته م سیاسه اڵم باڵكێشانی ئه به  بووه هه
كوردستاندا ئیشی   تی نیولیگرالیزم له ی سیاسه رفراوانه و مانا واقعی به بینرێ، خۆ پێشووتر به ئه
و  ركوتكردنی ئه سه  وڵیدا له ی هه كه اڵته سه ده  بۆرژوازی كورد وه  وه وكاته ، بۆ چی له  كردووه نه
جال بێ  ستین جا دوایو مه بوه   م خاڵه ر ئه سه  م له كه ز ئه حه.  ژ    تدا  به وقعیه مه  له  وعه نه

  شتێك بڵێ وه  مه ر ئه سه  هار له م به كه ز ئه هار باسیكرد ، من حه به  ی كه و ڕاپۆرته ر ئه سه  وه دێینه
 . رموو ی، فه ر بكه سه  ی له توانی قسه دوایو تۆ  ئه

 
  :بەهار مونزیر

ڵ عێران و  گه  جارێكی تر له  وه اڵوبوونه ر تێكه به  له  واقعیه  بۆ وایه  وه ٧١١٢دوای   له  ی كه وه ئه
باڵكێشانی   ی عێران ، وه وه تووی شیعی و جیاكردنه و حزابی دواكه ڵێك ئه ها بوونی كۆمه روه هه

كی  اڵویه ی تێكه وه ر ئه به  له  بووه ری نه كوردستانیو لێی بێگه  ر عێراقدا كه سه  وتوویی به دواكه
كانی وواڵتانی  ریه كاریگه  كێك له یه  مه ئه  كرێت بڵێین بۆ نیونه ئه.   بووه ڵ عێراقدا هه گه  واوی له ته

حزابی  ڵێك ئه و دروستگوونی كۆمه  م حیزبانه هێزبوونی ئه  ك ئێرا  و به وتووی دراوسێی وه دواكه
عێران   ئێستا له  ی كه وه بۆ نیونه ئه.    بووه ری هه توانین بڵێین كاریگه عێراقدا ئه  وتوو له دواكه

ڕاستی پێتا  بڵێم   بێ به ژنی هه  فره  كه  وه رزیا  كرده ڵێك ژ  به و كۆمه  وه رزكرایه شیعارێك به
  وه توانی بڵێی گوێت له كا  ئه جیاوازه  و شوێنه  و پرسه وه  كۆڕوكۆبونه  ، له بووه ری هه كاریگه  لێره
كوردستانیو   له.  بێ  وجۆره   به بكرێ لێره  كات كه ئه  وه ڵكی باس له خه  وه نینه پێكه  بێ به ئه

ستم  به مه.  ژنی بكات  ی فره له سه مه  ناتوانێ ڕێگری له  كه  ی بچوك بچوك دانراوه هانه ڵێك به كۆمه
ی  و هۆكارانه له  كێكه یه  وه عێراقه  ی كوردستا  به ڵگه ی جارێكی تری كۆمه وه ستنه به  یه وه ئه

.  ڵێ یاسا و ڕێساوه كۆمه  مانیو به ندبوونی ئه پابه  وه  بردووه  و دواوه ره ی كوردستانی به ڵگه كۆمه
ڵێك یاسا،  ركۆمه سه  له  ما  كردووه قسه  كانی عێراقدا كه مانتاره رله ڵ په گه له  بووه جاری وا هه  ئێیه
ڵێ یاسا  كۆمه.   ك عێران نییه و ڕێك وه  وایه  وه ئه  منو  بن كه مه  ڵێ ئێوه رێیی كوردستا  ئه هه  به

. ی بكه  و یاسا و داخوازیانه مانی عێراقدا باس له رله په  تۆ بتوانی له  و وایه ك خه وه  لێره  گۆڕدراوه
  مه بن ئه  وه كوردستا  خوازیاری ئه  كا ، چاالكوانا  له لۆكاڵیه  كانی ژنانیا  ، ڕێكرراوه ڕێكرراوه

  كه  وه پێشه  ری هاته عفه یاسای جه.  چێت و خراپتر ئه ره ر به بینین هه عێراقدا ئه  له.  باشتر بكرێت
ڕاستی   به  مانه ئه    ، كه واد بكه ساڵیدا منااڵ  زه ٩نی  مه ته  دا له ئه  كه دایك و باوكه  قی به حه

 .ی كوردی ڵگه بوو  بۆ كۆمه  شتێكی تازه
 

كی  یه ڵگه كۆمه  له  ئێیه  كه  وه ر ئه سه  وه بێینه  م دووباره كه ز ئه سترۆ  حه ده :دیدگای سۆشیالیستی
ری  مووی كاریگه هه  ژین، كه رنێتدا ئه لۆجیا و ئینته كنه بوو  و دونیای پڕ ته  جیهانی گلۆبالیزه
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نگ و پیس و  رهه م فه ست به بۆ ده  ر كوردستانه سه  ركیزما  له ته  اڵم ئێیه به.  نێن دائه
 دا بێ ؟  یه وڕێگه م جێگه وێ ژ  له یانه گر ؟ بۆ ئه ئه  وه وتوانه دواكه

 
 :بەهار مونزیر

ری  وروكاریگه ووتم ده  ی كه وه كوردستاندا، ئه  نها له ته  كی لۆكاڵی نییه یه له سه مه  مه ، ئه ڕێك وایه
رقی  موو شه یری هه ر سه گه نها كوردستا  ئه ك ته تا نه هه  یه وه ستم له به واڵتانی دراوسێ مه

  ی كه وه ئه.   ئێستا باشتر بووه  ندێ شوێندا زۆرزۆر له هه  ی ژ  له و ڕێگه ین جێگه  ت بكه وسه ئه
ڵگه  چوونی كۆمه  و دواوه ره به  ئێستا دۆخی  وه رنامه به  كردنی ژ  یا  با بڵێین به شداری نه به

كرێ و  ئه  مه له  ت سوئ ئیستفاده نانه درێ و ته وڵێكی جدی بۆ ئه هه  مانه موو ئه و هه   داڕێژراوه
بینین بۆ  كانی دونیا ئه ئێستا زلهێزه  ی كه مه ئه.  بچن  و دواوه ره به  م وواڵتانه درێ ئه وڵی زیاتر ئه هه

و ئێرا    ك سعودیه راوسێی وه ك وواڵتانی د مریكا یا  ڕوسیا وه ك ئه وواڵتانێكی زلهێزی وه  نیونه
ساڵ  ٠١١  جارێكیتر به  م وواڵتانه توانم بڵێم ئه و ئه  یا  داناوه مه ئه  وه رنامه به  بینرێ به ئه  ی كه وه ئه
كی  بوو جیاوازیه نگێكی تر هه كاندا ده ده وه نه  باسیا  كرد له  ی كه وه ئه.   وه ته چوونه  ودواوه ره به

دا  وڵی ئه بوو هه كا  هه كا  و كۆمۆنیسته په باڵی چه  و كاته كاتێكدا ئه  له.  بینرێ ئه  وره زۆر زۆر گه
ری پێگوو بۆ  سه چاره  یه وه م بزووتنه ئه.  شوێنێكی تر بێ  كسانی له ی یه له سه ی ژنا ، مه له سه مه  كه

  ترسێكی  مه ئه.   وه ه٩٠دوای   بوو له كوردستانا هه  له  ی كه وتووییه م دواكه و بۆ ئه ڵگه  كۆمه
ركوتكرا و  سه  وواڵتانی دراوسێوه  ر و له وروبه ده  كانی كوردستاندا و له دڵی حزبه  دروستكرد له

رگرتنی وواڵتانی دراوسێ و  سود وه  وه  وه كاته ی كوردستا  چاو نه ڵگه كۆمه  جۆرێك كه به
  كردویانه  ویستویانه  ی كه وه جێندای خۆیا  ئه و ئه  رنامه به  وه  ڵگه وتوویی كۆمه دواكه  كا  له زلهێزه
  زۆر به  مانه ئه.   بووه ڕی تیادا هه شه  سوریا و اڵتانی تر كه  كوردستا  و عێراان و چ له  چ له

 . وتوو بووه ركه ند سه كانیا  چه رنامه به  وێ وه وا  چیا  ئه ئه  كه  ڕۆشنی دیاره
 

پێیرۆشگوو گۆنا تۆ ڕای خۆت   م خاڵه ر ئه سه  ر له و هه  وه یه م باره له :دیدگای سۆشیالیستی
 .ی  بده
 

 : عید گۆنا سه
هار باسیكرد  به  كه  وه و خاڵه كێكیا  له بیڵێم ، یه  وه وباره له  یه من دوو خاڵم هه  زۆر باشه

م  ، وواڵتانیتر له  وری ئێرا ، توركیا ، سعودیه ، ده  یه م ناوچه ت له ی سیاسه له سه مه.  م كه سپێئه ده
تای  ره سه  رێیی كوردستا  له هه  چێ له بیر نه  ما  له وه بێ ئه ئه.  خۆرهەاڵتی ناویندا  له  وه  یه ناوچه

اڵتیا   سه شار و ده  هاتنه  وه شاخه  له  ی بۆرژوازی كوردی كه سیاسی یه  م نوخگه ، ئه وه كانه ده وه نه
بوو، هیچ  اڵت و حکیوتەداریا  نه سه ی ده جروبه بوو ، ته  جروبه كی بێ ته ست، بۆرژوازیه ده  گرته

ی چۆ   وه رڕێی ئه سه  ی خستییه وه ، ئه ئاشكرایه.  بوو و تەنها میلیشیای چەکداری بوو  شتێكی نه
ڵیاندا، لە  گه  وام له رده مریكا بوو به خولی ئه ده زرێنن،  ته مێك دامه ر  و سیسته به  ڕێوه  به  ڵگه كۆمه
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اڵت  سه ی حومكڕانی و ده شێوه  کاریگەری  كی زۆر وه یه شێوه  الیەکی تر تەدەخولی ئێرا  بوو به
ی  وه ر ئه سه  وتنه كی زۆری برد تا كه یه فێری كرد ، ماوه  مه ئه.  دا زۆر بوو لەسەریا  كه ناچه  له

سەرمایەداری و  ی ئابووری  جیهانیه  نده وه م ڕه ست بن به یوه په  وت كه ڵكه تیا  بۆ هه فرسه
  بیرتا  بێ زۆر به  ر له گه ی ژنا  ئه له سه كاندا مه ده وه نه  خاڵی دووەم ئەوەیە کە له.  نیولیگرالیزم

  م حزبانه ی ئه خه ئینسا  دەیتوانی یه.  ی كی سیاسی باسی بكه یه له سه كو مه ئاسانی دەتوانرا وه
ووتن کە ئەم بار و  ئەوکات پێیا  ده.  ری سه  اڵتی سیاسی بەرپرسیارب کات  له سه بگرێ وە ده

،  یه اڵتی ئیسامی سعودیه سه ، بۆ ڕازیكردنی ده دۆخەی ژنا  بۆڕازیكردنی جیهوری ئیسامی ئێرانه
اڵتە یاسای  سه ژ  ئەم ده  ر به رامگه به  كی و سەرۆک خێڵەکانە كه ریتی خێڵه بۆ ڕازیكردنی دابونه

لە بەرامگەر ئەمەشدا .    وه نه كه ریتی ئیسامی زیندوو ئه بەرهەم دێنێتەوە، دابونه  رستانه په كۆنه
بوو، وە  پی ڕادیكاڵی كۆمۆنسیتی  كی چه یه كه ره جوالنەوەیەک هەبوو کە سیاسی بوو  کە  حه

  چیه ئه  وه دیسانه  لێرەدا.   كی سیاسی لێکدەدایەوە و خەباتی بۆ دەکرد یه له سه مه  ی ژنانی به له سه مه
واوی جیهاندا  ته  له  زۆر گۆڕاوه  یه له سه م مه ئه ٧١١٢دوای   ی پێشوو كردم ، له یه و قسه ر ئه سه
جێندەر بە مانای پێناسی کۆمەاڵیەتی ژ  )  ر ی جێنده له سه كوردستا  و عێران دا، مه  نیا له ك ته نه

ت دوور  ئابوری و سیاسه  و له  وه ته كی زۆر جیاكراوه یه ڕاده  ی ژنا  به له سه ، مه(و پیاو بوو 
می  م سیسته   ئه الیه  كی خواستراو له یه شێوه  بە شیوەیەکی ئامانجدارانە و بە .  خراوەتەوە

ی یەکسانی و مافەکانی ژنا  دابڕێندراوە  لە  له سه بات مه ئه  ڕێوه  جیها  به  كه  وه داریه رمایه سه
كو چۆ   روه ، هه  ژاری دابڕاندووه ی هه له سه كو چۆ  مه سیستەمی سیاسی و ئابووری، هەروه

  بات له ی ئه ڕێوه  خۆی به  كه  وه مه م سیسته ستگێ به یوه په  ی كه وه له  ی بێكاری دابڕاندووه له سه مه
  بۆ له  زعی ژ  بۆ چی وایه ین وه بده  مه نا به ی ما وه بۆ ئه  یه وه ستم ئه به مه.   وه نی ئابووریه الیه
  كو خۆی بوو له روه ؟ بە بروای من بارودۆخی ژنا  هه  وایه  وه ٧١١٢  بۆ له  كا  وابوو وه ده وه نه

اڵتی بورژوازی پارتی و یەکێتی  سه ئەوەیە کە ده  گۆڕاوه  ی كه وه ، ئه  اڵته سه م و ده م سیسته ژێر ئه
تەجروبەی پەیدا کردوە و دەرسی لە نیولیگرالیزم وەرگرتوە کە چۆ  مەسەلی ژنا  بەالرێدا بەرێ 

ر  به  یا  گرتگه ته م سیاسه ئه  وه كانه ده وه تای نه ره سه  له.  و دووری خاتەوە لە بەرپرسیارێتی خۆی
    به وا  ڕازی كه و ئه وه پێشه  رنه تی خۆیا  به سیاسه  ، وه كه كانی ناوچه بوو هێزه  وه بۆ ئه
  كرد له كێتی نیشتییانی ئه ی یه به ر بیرتا  بێ كاتی خۆی ئێرا  موحاسه گه ئه.  تی خۆیا  سیاسه

نگیا ،  ت و ده هێز و قودره  ناو شاری سلێیانی دا  له  كا  له ك كۆمۆنیسته وه  ر بوونی ئێیه سه
م  ئه  كرد كه ر ئه سه  ی له مریكا قسه ئه  ی كه وه ر ئه سه  بوو له نگ هه ر بیرتا  بێ شوراكا  ده گه ئه

  به  كا  سەردەمێکی جیاوازە کە  زاره ڕی، دووهه تێپه  وه كا  ئه ده وه تم نه بسه ؟ مه  چیه  ئااڵ سورانه
شێكی زۆر  ، به وه ی خۆیه ته م سیاسه به  ست كردووه یوه ی په ڵگه ك بەشێک لە كۆمه لە الیه  وه داخه
ت،  سیاسه  له  ی ژنانیا  دابڕاندووه له سه اڵت مه سه شانی ده  كانی ژنا  شا  به ڕێكرراوه  له

،  ڕایگرتووه  گرێ كه ڕائه  م بارو دۆخەدا بە مەبەست  ژ  له  اڵته سه م ده ئه  ی كه وه له  دایانگڕاندووه
 . پیاو خراپه  كه  نییه  وه ئه  له سه مه
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  مه   ئه مده ی بۆ چی عه وه ر ئه سه  هاتنه ردوكتا  نه اڵم هه هاریو وتی، به به :دیدگای سۆشیالیستی
  ؟ كه ئه
 

 .  قازانجه  :عید گۆنا سه
 

 ؟ چیه  و قازانجه ئه :دیدگای سۆشیالیستی
 

 :عید گۆنا سه
  له  اڵته سه م ده ، فۆكۆسی ئه یر كه سه.  م واو كه كانم ته جگوور بووم قسه اڵم مه من ویستم بیڵێم به

  وام فۆكۆسی له رده به  كه  وه جیهانیه  مه م سیسته به  ست بوونه یوه ، په یه رمایه ر قازانو و سه سه
وام  رده ڕ، هێزی كار به گه  براته  رمایه یدا بكات ، سه اڵتدار قازانو په سه بۆ چینی ده  كه  یه وه ر ئه سه

  به  ی داوه و ڕێگه لە نێو ئەم پەیوەندییە کۆمەالیەتیانەدا جێگه.   وه و دروست كاته  وه زیندوو كاته
تا  وسه رقی ئه شه  من پێشتر ئاماژەم پێ د کە له.  ژنا  لە هاوکێشەسازی ئابووری و سیاسیدا 

مڕۆ ئیسام و کەلتووری دینی و پیاوساالری  داری دونیای ئه رمایه تی سه ستی سیاسه ی ده سیله وه
دام حوسێن دا دەوڵەت  عێراقی سەردەمی سه  جارا  له  ی بۆ نیونه وه ر ئه به  یە ، بۆ چی؟ له

  دڵی خۆی، به  به  ڕێوه  برده تێكی ئیقتیسادی ئه موو سیاسه پێویستی بە سەرکوت هەبوو،  هه
م  مڕۆ دەوڵەت یا  دەسەاڵت پێویستی به بەالم لە عێراقی سەردەمی ئه.    وه پێشه  یگرده ركوت ئه سه
پێناسی کۆمەاڵیەتی )  ، چونکە دین و جێندەر ڕۆڵ  ماوه دیكتاتۆر نه  ، پێویستی به ماوه نه  ركوته سه

زۆر بە ئاسانی دوو ئامرازی کاریگەری کۆنترۆڵی پیاوا  و ژنانن ، واتە هەموو (  ژنێتی وپیاوەتی 
وە ئەو سەرکوتە پیویستی بە پۆلیس و دادگا  نییە، تەنها بە هۆی میدیا و مزگەوت و .   کۆمەڵگە

ت  تایگه  به  وه ریته وتووی دابونه هۆی دواكه  ، به  وه پیاوانی ئایینی و لە ژێر ناوی جیاوازی كلتوره
بن و بێكاریا    وه کە ئاسایی یە ژنا  لە ماڵه  تی پێكراوه ناعه ڵك قه تا ملیۆنا  خه وسه رقی ئه شه  له

درێ،  ژ  لێی ئه  كه  تای پیاوه هەر ئەم دەسەاڵتە لە قازانجێتی کاتێ هەندێک دەڵێن کە خه.  بكات
اڵت شانی خۆی  سه خەتای کەلتوورە یا  خەتای هەڵسوکەوتی ژنا  خۆیانە، چونکە بەم جۆرە ده

ڕزگار كردنی ژناندا، یا  لە دانانی  یاسای   ف کرد  له سره خاڵی دەکاتەوە لە بەرپرسیارێتی و  مه
ریتی  كارهێنانی دین و دابونه هۆی به  به.  و و سێکوالر بۆ دابین کردنی مافەکانیا   پێشڕه
ر  سه  وا  به پاسه  به  اڵتە پیاوی كردووه سه ركوت ئەم ده بێ سه  ئاسانی به  وتوو زۆر به دواكه
، پێویستی  مه بۆ ئه  یو نییه جه  ، پێویستی به وه ڵگه ر كۆمه سه  س به ره حه  به  ، دینی كردووه وه ژنه
ڵێی بۆ چی وا  تۆ ئه  ، كه م خاڵه م به بگه  كه  یه مه م ئه كه فه ده من هه.  تیایدا  ف كرد  نییه سره مه  به
خاڵێکی تری زۆر گرنگ ئەوەیە کە ژنا  لە هێزێکی .    وه كاته ی قازانو بواری بۆ ئه وه ر ئه به  كا له ئه

متر  تێكی كه مه مقاوه  ئاسانی به  کۆمەاڵیەتی نارازیەوە بکاتە تاک تاکی ژنی ماڵەوە، بەمە  زۆر به
  ر به رامگه به  ته مه م مقاوه كی زۆر له یه تا ڕاده  هێزی ژنانی دابڕاندوە   كه  وه ڵكه   خه الیه  له
چینی   ت به ڕ، خزمه گه  ی براته كه پێنێ، ئابووریه اڵتی خۆی بسه سه تی ده ی، توانیویه كه اڵته سه ده
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رێیی كوردستا  زۆر  ی هه لێرەدا  نیونه.  وا  بكا  یدا كردنی ئه قازانو په  اڵتدار بكا، به سه ده
  یه م ژماره زانكۆ ؟ له  رئه چن له زار قوتابی ده ند هه چه  سااڵنه  ڕای من ، بۆ نیونه  به  زیندووه

، هێزێکی   بە هێزی بێکار ئەژمار دەکرێت، کاری پێویسته  پیاوه  ی كه وه ؟  ئه ندی مێیینەیە چه
، بۆ  اڵته سه م ده ر به رامگه تی دروست بكا به زایه توانێ ئێنرژی ناڕه اڵت وئه سه خەتەرناکە بۆ ده

ی بە پێی رای گشتی  وه ر ئه به  له  وه بێته م ئه زۆر كه  وه خواره  زۆر دێته  م ئێنرژیه مێییەنکا  ئه
شوو بكە  و منداڵ دروست   یه وه ئەوا  ئه"  ئەرکی سەرەکی"زاڵکراو بەدیل هەیە بۆیا  چونکە 

بۆ .  ت ژنا  خۆشیا  زۆریا  بڕوایا  پێهێناوە نانه ته  دیلێكه به  مه ئه  خێو كە ، وه  كە  و مندااڵ به
ی کە  وه دوای ئه  ر له كسه   یا  یه كه ساڵی هاوسەرگیری ئه ٠٧و٠٢  بینی به ئه  م كچانه نیونە ئه

كی  شداریه هیچ به  م ژنه دا ئه  مه م سیسته له  كه  یه وه ئه  ، هۆکارەکەی رزیا  هێناوه كی به یه هاده شه
  وه ماڵه  بڕواته  یه وه ی ئه كه دیله  وەک ئەرک و بەرپرسیارێتی، به  نراوه ئابووری و سیاسی بۆ دانه

  ی ژنا  كه بێشوماره  م هێزه یاخود ئه  سه م كه ست ئه ده  بێ  له ت ئه حه ری ڕه اڵت سه سه ده  وه
 .تدا سیاسه  ئابوری دا و له  له  شداریه به  ، پێویستی به ئیشه  پێویستی به

 
هاریو  نازانم به  النه سه م مه نێكی ئه ی الیه ئیزافه  دا شتێك به ڵێ ، لێره به :دیدگای سۆشیالیستی

 . م بۆ چیه ر ئه سه  وه بێ بێته ت ئه فورسه
 

 :بەهار مونزیر
ر  وروبه ی ده م واڵتانه كانا ئه ده وه نه  ی بۆ له وه ئه.  ری سه  ی گۆنا وتی هاوڕام له وه ئه  وه دڵنیاییه  به

یا   وه وێ ئه مریكا چی ئه ئه  ی كه وه ئێستا  ئه  ، وه یا  كردووه وه   ئه م حزبانه ئه  چیا  ویستووه
و   ڵگه چوونی كۆمه دواووه  به  رێیی كوردستا ، له نها هه ته  ك به واڵتانی تریو نه  ، له كردووه

كی  یه و ڕێگه  بوونی جێگه نه  ، وه یه ڵگه و كۆمه رستی ئه په ی كۆنه وه باڵوبوونه  ، له( سوئ ئیستيفاده)
كانی  اڵتی كوردی و زلهێزه سه بۆ ده  بووه  ی ئیستیفاده مووی جێگه هه  مانه گونجاو بۆ ژ ، ئه

،  وه حزابانه م زلهێز و ئه ست ئه ده  به  بووه  سیله باشترین وه  ڵگه چوونی كۆمه ودواوه ره به.  دونیا 
  مناڵ به  ی به وه ستنه و به  وه ماڵه  راوێزخستن و چوونه په  كه  ڵگه ی كۆمه   نیوه وه دوای ئه

تۆ .    وا نییه  نیا لێره ته  ، به كراوه  وه رنامه به  مووی به هه  مانه ڕای من ئه  به.   خێوكرد  نسیگیا  بووه
  ڵێك له ی كۆمه كه یر ئه فتاكاندا سه ڵ سااڵنی حه گه  یت له وتوو  بكه راوردی واڵتانی پێشكه ر به گه ئه
و  موو ئه ی بێكاری و هه وه كا  و بزووتنه نیيه ده مه  وه ی ژنا  و بزوتنه وه كانی بزوتنه وته سكه ده

  ی كه وتانه ستكه و ده ، ئه ژێر پرسیاردایه  ئێستا له  بردووه  وه یا  بۆ پێشه ڵگه كۆمه  ی كه وانه بزووتنه
رێیی كوردستانیو  هه  ت به باره سه.   ژێر پرسیاردایه  وواڵتانی خۆرئاواشدا جارێكیتر له  بوو له هه
ك  واڵتانی وه  ندیيا  به یوه كانی دونیا و په زلهێزه ته وڵه كانی ده ندیيه وه رژه و به(   سوئ ئيستيفاده)

 كانی تر و واڵته  سعودیيه
 . كانه ئابووریيه  له سه مه 
 

 عید هار مونزیر و  گۆنا سه ڵ به گه گفتوگۆ له
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و  موو ئه كرد هه  وه خێرایی، باستا  له  نێكی تری به ر الیه سه  بێینه  پێویسته  :دیدگای سۆشیالیستی
نگ ، پیاوساالری ، ژنكوشتن و  رهه و یاسا ، فه ئه.  رخانێكن   یاخود سه   ڕووكه هه  ی كه شتانه
كا  دانراو ،  كسانی ئینسانه ی نایه ر پایه سه له  ندی ژێرخانێكن، ژێرخانێك كه وه رژه به  له  النه سه مه

.  كردنی پاره  كه ڵه قازانو و كه  بێ به ئه  بێ چونكه ر ژنا  هه سه  مكێشی له سته  بۆی موهییه  بۆیه
ر شانی ژ ، مناڵ دروستكرد ،  سه  خۆڕایی خستۆته  موو به   كاری ناوماڵ هه له سه مه

  پاشكۆی پیاو له  تی نزم ڕاگرتنیا  و كردنیا  به وقعیه مه  تی و له ندی كۆیایه ی به وه توندكردنه
  له  شكره م دوو له ئه  میشه هه  ژنانن، وه  ی بێكاری ڕابگرێ كه وره شكرێكی گه له  دایه وه پێناو ئه

م  ر ئه سه  نه زانن نایه فییینیست و لیگرالفییینیست ئه  خۆیا  به  كانیتر كه نه الیه.  كدا  ر یه رامگه به
 م، م پرسیارێكتا  لێگكه كه ز ئه حه.  وه مێننه ی ڕیفۆرمدا ئه چوارچێوه  و له  كه له سه ی مه نه الیه
  بێنه  وه كی سۆسیالیستیه دیدگایه  ڵسوڕاوانی ژنا  له هه  من پێیوایه.  زعێكی ئاوا خراپی ژناندا  وه  له 

زعی ژ   شدا چاككردنی وه مه نێو ئه  اڵم له شێكیتا  باسكرد به   به ئێوه  كه  یه م ڕیشه ر ئه سه
كانی تری فییینیستی و  یله وت و مه ڵ ڕه گه  له  سۆسیالیستیه  م بۆچوونه ی ئه وه ، جیاكردنه گرنگه

   یكه شی ئه وا  ڕووكه ئه.   ر بكرێ ناوی بنێی گرنگه گه تا ئیسام فییینیزمدا ئه هتد ، هه....  لیگراڵی و 
كانی  یدا ڕێكرراوه م ماوه  ، له دواداچوو  ناكه  ، دادگاكا  با  به  داوه اڵت ئیهتییامی نه سه ڵێن ده ئه

 و سلێیانی یاداشتێكیا  داوه  ژنا  له
كا   هێڵن حزبه ، نه وه كتیڤ بكرێنه كا  ئه ره ، داوه و دوایا  كردووه  خۆپیشاندانیا  كردووه 
. ت زعیه ما  وه هه  دا به ی ڕێگه نیوه  له  سلییكردنی ژنانه ته  مه ، ئه شیه ڕووكه  مه  ، ئه خول بكه ده ته

 ڵێن چی؟ ئه  وه م باره له  ئێوه
 

  :بەهار مونزیر
م كێشی ژنا  و  ، سته كین ڕۆشنه یه وه بزوتنه  ر به سه  سانێك كه كو كه وه  ڵێم بۆ ئێیه من ده
نێوا  ژ  و پیاوا   كسانی له وێ یه مانه ئه  ی ئێیه وه ك ئه مكێشی ژنا  و وه رێك بۆ سته سه چاره

نیولیگرالیزم یا    تا واڵتانێك كه ین هه بكه  نه موقاڕه  ر ئێیه گه ڕاستی ئه  اڵم به ، به كاییه یه  مه بگێت ئه
و  ئێستا ئه.  كی تر یه هیچ جێگه  راورد ناكرێ به به  لكاوێكه زه  ر شتێك ، ئێره دییوكراسی یا هه

ت وشیارتر بێ،  كه ڵگه ی كۆمه وه له  وه كاته بێ نزیكت ده كی باشت هه درێ تۆ یاسایه ئه  ی كه واڵنه هه
  كرێ بچێته ژنا  ئه  ر به رامگه ی به موو كوشتوبڕ و بێیافیانه م هه بێ ئه كت هه یاسایه  ی كه وه له

یا  .   كانی ژنا  و پرسه  له سه ر مه سه  كسانى، له ر یه سه  یت له بكه  بێ قسه كی ترو ئاسانتر ئه جێگایه
ی  وه كن بۆ ئه ڕێگایه  مانه كسانی ئه ی بیری یه وه دا و باڵوكردنه ڵگه ناو كۆمه  كاركرد  له  بۆ نیونه

ئێستا   ی كه وه اڵم ئه به.  یت كا  بكه كسانیه ی نایه گوڕیشه ڕه  ی باس له وه له  وه تۆ بتوانی نزیك بیته
  كرێت كه م لێده و پرسیاره من زۆرجار ئه..   ی كوشتنه له سه ، مه وه ته ستراوه ی به ستیا  پێوه ده  ئێیه
كی  كسانیيه نایه.  تادا باسكرا  ره سه  له  یه وه ئه  كه له سه سڵی مه ئه  كه  رامۆ  كراوه كانی تر فه له سه مه

ر  رمانگه ژنانی فه  ڵێك  له كۆمه  تا بۆ نیونه نگا و هه لی كار و دایه هه  كسانی له ئابووریدا، نایه  زۆر له
ر  سه  ستیا  له چن بۆ كار ده ده  كاتێ كه  تاییا  نیه ره ، بچوكترین مافی سه  یه و كرێكاریشیا  هه

  كوردستان  كانی ژنان له و كێشه  له سه مه  ت به باره سه
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ری  شایه رستی و عه په ی كۆنه له سه ڕاستی مه  به  ستیا  گیراوه ده  ئێیه  ی كه وه اڵم ئه بێ، به دڵیا  نه
 . وپێشه مه دا  ساڵ له وتوویی و یاسای سه ی دواكه له سه و مه

 
  :عید گۆنا سه
كاری   ر بۆ نیونه گه ئه.   وه النه سه م مه موو ئه هه  به  ستی گرتووه ده  وه بنه  اڵم سیستیێك له ئاخر به

  وه بنه  له  و سیستیه ی ئه وه ر ئه سه  ته یه كسانیروازی ژ  و پیاو نه ڵسوڕاوانی بواری یه كی هه ره سه
  س قسه ڕێنن و كه په ژنی تێئه فره  رزانه ربه زۆر سه  وه نامه رله ناو په  له.   كێنن سوودی نییه ڵته هه

ندین ژنی  ، چه یه رما  هه له په  ی ژنا  له ند لیژنه تا چه وه وێ؟ ئه له  ژنی لێ نییه  ی باشه ئه.  ناكات
 .  وه هێڵرێته ی ڕێگادا جێ ئه نیوه  ی ژنا  له له سه مه  ربۆیه هه.  لێیه

 
  :بەهار مونزیر
ر  گه  بۆ نیونه  ندێك شت با  بكرێت،  چونكه ی ئێستادا هه زعه م وه ر له كرێت هه ده  من پێم وایه

  بۆ نیونه.  بوو ده زعی ژ  وا خراە نه وه  ی ئێستا باشتر بوونایه مه ك تۆز له ی ئێستا یه م حزبانه ئه
  م شكڵه ، به وه سته ده  اڵتیا  گرت به سه ده  ، كه وه ه(٠٩٩٠)ساڵی   له  وه ڵه وه ئه  ر له ر هه گه ئه
  وه ی ئه ئێستا گیرۆده  ئێیه  وه دڵنیاییه  به  بوونايه نه  یه وتووانه زۆر زۆر دواكه  ریيه شایه عه
  وه ینه ست پێگكه ده  وێوه بوو  له رگیری ده ژنا  ده  ی ڕۆژانه ئساتانه و مه موو ئه هه  بووین كه ده نه

ین،  كا  بكه  ه(٩١)راوردی  ر به گه ئه.   دواوه  وه ر شتێكیو كرابێ جارێكی تر چۆته گه ئه.  جارێكی تر
ڕێكرراوبوونی ژنا ،   باس له  ی كه وه ئه.   بڕوای من ئێستا خراپتره  ، به(٧١١٢)  كانی دوای ساڵه  به
  ئێستا پرسێك  سڵه كرا، ئه ده  و شتانه ی بێكاری و ئه ی كاری گونجاو بۆ ژ  و پیاو و بییه له سه مه
ی  وه ر ئه ی قانوو ، هه له سه ی كوشتن، مه له سه مه  یه ی ئێستا هه وه ئه.   وه و شتانه ناوی ئه  به  نییه
موو دنیادا باشكردنی  هه    له كه ئه  كا  باسی لێوه كا  یا  با بڵێین فییینیست لیگراڵه بڵێین لیگراڵه  كه
  تا به بوونی ژنا  و هه پرسی ڕۆژ و گیرۆده  ته بوونه  م شتانه بینن و ئه ك ده یه ڕێگاچاره  به  مه ئه

و  ئه  یانی بۆ نیونه.   النه سه و مه ر ئه سه كاركرد  له  ڕۆشنی نییه  زۆر به  ڕاستی بیڵێم یانی لێره
یانی ژنانێكن دیدێكی .   وه جیا ناكرێته  مه ڵێن  ژنانی كوردستا  و ئه گشتی ئه  به  ڵسوڕاوانه هه  جۆره

بینن  ئه  وه شوێنێكی تره  له  كه له سه ی مه گوڕیشه ڕه  وه  یه ی تریا  هه كه یه ، ڕێگاچاره یه تریا  هه
...   چاكی بكه  وه ی دینه ڕێگه  وێ له یانه نیشن و ئه كدا داده الیه ڵ مه گه   له ڵ ژنانێك هه گه له
ر بكرێ و هۆشیاری  سه دا كاری له م سیستیه ر له كرێت هه بوو، ده  وه م ئه كه رحاڵ من قسه هه به

  ی كه وه ڕاستی ئه  اڵم به كێشی، به كی ڕیشه من ناڵێم هوشیاریيه.  دوای خۆیدا بهێنێ  ڵگا به كۆمه
 .دا ژیانی ڕۆژانه  خوڵقێنێ له سات ده كاره  یه ئێستا هه

 
قازانجی باشكردنی     به مه ر ئه ریفۆرم و گه  بێ به ئه  وه رحاڵ ئه هه به :دیدگای سۆشیالیستی

 ڵێی چی؟ ئه  وه یه م باره گۆنا تۆ له. فراوانتر لێی بڕوانین  وه بێ له اڵم ئه به  تیڤه بێ پۆزه  وه ژیانی ژنانه
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  :عید گۆنا سه
، كێ داوای  ، ئاكشنه خیردا كاره ئه  ڕیفۆرم له  یر كه ڵێم، سه روا ئه منیو هه  وه یه و باره له  ڵێ به
رێیی  هه  ی كه ئابوری و سیاسیه  م سیستیه بڕوای من ئه  چیدا؟ به  ڕیفۆرم له  كات؟ وه ئه

  كات هاتووه نه  یه وه وسانه م چه ی ئه گ وڕیشه ڕه  ڵك باس له ی خه وه بات بۆ ئه ئه  ڕێوه كوردستا  به
ڵكانی ئازادیروازی  كانی ژنا ، خه ی ژنا ، ڕێكرراوه وه ڵسوڕاوانی بزووتنه سەرنو و فۆکەسی هه

الڕیدا بردوە بەرەوە جیگایەکی تر، لەگەڵ چەندین بەربەستی تر بەرەورووی کردونەتەوە ، بۆ  به
كی سێكیوالر و مەدەنی باری کەسێتی دانێن   نیونە بیانووی دەسەاڵت ئەوەیە کە ناتوانن یاسایه

ڵك  قگوڵیا  نیە ، ئەمە لە کاتێکدا ئەم  ی خه و زۆرینه  ڵك ئیسامه ی دینی زۆرینەی خه وه رئه به له
اڵتە هەر خۆشی هێز و پارە و مینگەری داوەتە دەست مەال و پیاوە ئاینیەکا  تا بە ناوی  سه ده

ڵك  ، خه كوردستاندا زاڵه  كی له ریتی خێڵه اڵت دەڵێ دابونه سه ده.  هەموو خەڵکەوە ئەم قسانە بکە  
ڵك  م خه اڵم چی بكه كوژرێ به ژ  نه  ڵێ من پێم باشه ئه  اڵته سه م ده ئه  كوژێ، بۆ نیونه ژ  ئه

یكوژێ؟ کەچی هەرخۆی مەکتەبی کۆمەالیەتی سوڵحی خێڵەکی و یاد و فیستڤاڵی خێڵ بەڕێوە  ئه
 . دەبات

ئاراستە کراوە بەرەووڕووی    یه ی ژناندا هه وه نێو بزووتنه  مڕۆ له ئه  كی ناڕەزایەتی كه ئینێرژیه  
  ی كه وه ر ئه هه.  اڵت  سه شەڕ لە دژی  بەهای دینی و خیڵەکی و پیاوساالری ، وە پشتی کردۆتە ده

ردا  ر دادوه رامگه به ر دادگا، له رامگه به بێ بڕۆ  له  ، ئه یكه ڕێکرراوەکا  ئه  بینیومانه  ند ساڵه چه
كاتێكدا   له.    وتدا بیكه ر مزگه رامگه به  ، له ر پۆلیسدا بیكه رامگه به بێ بڕۆ  له ئه.    تی بكه زایه ناڕه
  كرێ، كه رئه ت ده سیاسه  كه  اڵته سه م ده سەری سەرەوەی  ئه  له  كه  یه وه ئه  كه له سه سڵی مه ئه

. كرێ ، هەرلەوێ بڕیار لە چارەنوسی ژنانیو دەدرێ  رئه كا  بۆ ئابوری و قازانو ده ڕێنوێنیه
شاخ و بەردەاڵنیا    نده مه لە راستیدا  ئه.  ری سه  س ناچێته ستی بۆ نابرێ و كه یا  ده  مه کەچی ئه

ڵ دین  و كولتور  گه ندین ساڵ له بێ چه ئه  دا كه یه وه م بزووتنه ر ئه رامگه به له  دروستكردووه
می  رهه به  م شتانه موو ئه كاتێكدا هه  له.  ی ڕ بكه ڵ پیاوساالری شه گه بێ له ئه.  ی كڕێ بكه چنگه

  دواوه  به ٧١١٢  له.  ی  دا بكه مانه موو ئه ڵ هه گه كڕێ له بێ چنگه وابێ دەبێ ئه كه.  تی خۆیه  كه سیستیه
گرێ، بە بڕوای  ڵئه م پێدا و باسێكی زۆر هه من پێشتریو ئاماژه  كه  یه جێكراو هه تێكی جێگه سیاسه
كی بێشومار ئێن جی  یه    ژماره یر بكه سه  بۆیه.  ت سیاسه  له  وه ته ی ژنا  دوورخراوه له سه من مه

زعی ژنا   ركی چاككردنی وه حساب ئه  به  كه  نی دروست كراوه ده ڵی مه ئۆ و ریکرراوی كۆمه
و، بەالم لە جیاتی ئەوەی بتوانن ژنا  رێکگرە  و بزوتنەوەی ڕزگاریروازی  ستۆی ئه ئه  ته خراوه

ژنا  دامەزرێنن، فریا ناکەو  بگە  بە ڕزگارکردنی ئەو ژنانەی کە دەکەونە بەردەم توند تیژی، 
هەروەها  .  ئەو ئەرکەی کە دەبوو دام و دەزگای دەوڵەت بیکات خراوەتە ئەستۆی ئەم ڕێکرراوانە

اڵت كراو  بە هۆی فەند و مەرجەکانی پشتیوانی  سه ڵك بێده ڕێکرراو و خه  له  بێشوماره  م ژماره ئه
ت كێ  نانه ته  ، وه وه پێشه  باته كانی ئه رنامه بات، كێ به ی ئه ڕێوه دا، كێ به ی پێئه كێ پاره.  مادی لێێا 

اڵت خۆیەتی یا  ڕێکرراوی جیهانی کە ئەوانیو خۆیا  مەرجیا   سه نێ، یا  ده ی بۆ دائه كه پانه
.  ماوه ری و سیاسی ژنا  نه ماوه ی جه وه بزووتنه  ی كه وه ئه  یه هه  م كاره ئه  مێكه زۆر ده.  بۆ دانراوە

  كوردستان  كانی ژنان له و كێشه  له سه مه  ت به باره سه
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تی  زایه رم و نیا ، جۆرێك ناڕه نی نه ده ڵی مه كی كۆمه یه وه زیاتر بزووتنه  كه  ماوه ك نه یه شێوه  به
ی  وه ڵێن بزوتنه پێی ئه  ی كه وه ئه  م مانایه به.  م دادگا رده به  چێته ، ئه وه كاته كات، ئییزا كۆئه ئه

ڵك  توانێ هێزی خه ئه  وه ئه  جۆرێك پاشەکشەی پێکراوە چونكه  ری به ماوه تی و جه اڵیه كۆمه
  توانێ ڕیفۆرم داوا بكات؟ به كۆتاییدا كێ ئه  له.   ڕیفۆرمه  ما  له كه ر باسه گه ئه.  بۆ ڕیفۆرم  وه كۆكاته

 .  وه ڕێكرراوبوونه  ، له وه خۆپیشاندانه  كات، له ست پێ ئه ده  وه جاده  بڕوای من ڕیفۆرم له
 

ر  ی سه مه م سته ئه  وه ڕیشه  چۆ  له  بوو كه  وه ی من ئه كه   باسه سڵه نا ئه :دیدگای سۆشیالیستی
، ڕێك  دا ڕیفۆرم پێویسته مه وی ئه ڕێڕه  اڵم له به.  رپابكرێ كسانی واقعی به ژنا  كۆتایی پێ بێ، یه

فغانستا   ئه  بینی له ئه  بۆ نیونه.  كرێ گرتن ئه خه یه  كرێ، به ئه  وه جوواڵنه    به مه ئه  ی كه وه رئه هه
كوردستا  ئاماری   چی له كه.   ر جاده سه  ڵكێكی زۆر دێته سووتێنرا، خه  ی كه وه كوژرێ، ئه ژنێك ئه

 ..وێ ڕێ ناكه ك به یه جووڵه  وه ره و سه ره كشێ به ڵئه ر هه ژ  كوشتن هه
 

  :عید گۆنا سه
ژ    تی مامۆستایاندا تۆ ئاگات لێ بوو كه زایه ی ناڕه كه ره حه  ما  كاتدا له هه  له  یركه اڵم سه ، به باشه
س بۆ  به  شدار نییه ژ  به  وەنده ی ژنا  ئه له سه ؟ بۆچی بۆ مه وایه  مه بۆچی ئه.  شدار بوو ند به چه
ی  وه پێشی پێشه  ها له زاره هه  ی به كه ی، ژیانه كه ی، موچه كه ی ئابوریه له سه مه

 .م كه من باسی ئه  كه  یه و ناكۆكیه ئه  مه ئه.  یه وه كانه خۆپیشاندانه
 

  وه كاته كی تر ئه یه روازه و ده  باسێكی تره  وه ئه.     ناكۆكی نییه وه ئاخر ئه :دیدگای سۆشیالیستی
  رژێته ی بپه وه ئیین بكات بۆ ئه بێ ئینسا  بژێوی خۆی ته اڵم خۆ ئه به.   ما  نییه وه ئێستا كاتی ئه  كه
بێ بیری لێ  ڵك ئه ی نا  خه ندازه ئه  به  ڵ تۆدام كه گه دا له و خاڵه اڵم منیو له به.  ر شتی تر سه
 .  ڵگای گرتووه ی كۆمه خه و یه  ی ژنانیو سیاسی و جدیه له سه مه  كه  وه بكاته

 
 :عید گۆنا سه

.  وه ماڵه  ت له كی تایگه یه له سه مه.  ی تاك له سه مه  به  ، یانی كراوه كراوه  ی ژنا  ئیندیڤیجواڵیزه له سه مه
  تی و سیاسی نییه اڵیه كی كۆمه یه له سه مه.  ی تر كه كه ڕه ژنی گه  ت به ودیو تایگه ژنێكی ئه  ت به تایگه
 . ڵگایه موو كۆمه ی هه له سه ، مه تیه اڵیه كی كۆمه یه له سه مه  ی موچه له سه مه  كاتێكدا كه  له
 

ر  سه  وه بهێنرێنه  النه سه م مه ئه  ی دووباره وه چی بكرێ بۆ ئه  وایه كه:  دیدگای سۆشیالیستی
م  ی ژنا  له له سه بێ مه ئه  ڕێگررێ؟ من پێم وایه پانی سیاسی كوردستا  و جیوجۆڵێك به گۆڕه
 ؟ ركی كێیه چی بكرێ و ئه. بجوڵێنرێ  وه یه ڕوانگه

 
 

 عید هار مونزیر و  گۆنا سه ڵ به گه گفتوگۆ له
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  :بەهار مونزیر
ما    النه سه م مه دا ئه یه م ماوه له  شی كه وه ئه.   گفتووگۆی زۆر زیاتری پێویسته  م باسانه ئه  دیاره

چی   ی كه وه اڵم ئه به.    یه له سه وه خۆی مه كانه له سه ناو مه  ته چووینه و زۆر قوڵ نه  وروژاندووه
بۆچی   ی موچه له سه مه  باس كرا بۆ نیونه  ی كه وه ر ئه رێیی كوردستا  هه هه  ئێستادا له  بكرێ له

جاری وا .   وه ته ت كراوه ڕاستی پرسی ژ  تایگه  به  یه هه  ی كه وه ئه.  ڵدا بوو گه ی له موو ژنه و هه ئه
ی فاڵ   له سه بۆ مه  وه ته بچوكراوه  كه له سه مه  نده وه ئه.  دا ر ئێیه سه بار  به بێ دائه ڕووداوێك ئه  یه هه

تی و كولتوری و دینی و  اڵیه كی كۆمه یه له سه مه  به.  كی سیاسی نازانرێ یه له سه مه  و فیسار، به
ی  وه ئه.  تی نازانرێ كی چینایه یه له سه مه  به  كانه، له سه ی مه گوڕیشه موو ڕه هه  مانه ئه.  نازانرێ  مانه ئه
تا  هه  كاتێكدا كه  كانی ژناندا له ر ڕێكرراوه سه بار  به بێت دائه ڕووداوێك ده  كه  یه وه زانرێ ئه ئه  كه
هێشتا جێگای   دیاره  ربهێنی كه كانی كوردستا  ده هاوكێشه  كرێ له ئێستا ئه    كه مه ر ئه گه ئه

. بێ تی تاریك ئه واوه ته  بێ به ربهێنی بڕواتا  هه   ده مه ، ئه نییه  ڕازی بوو  و خواستی ئێیه
ڕووی  ین ڕووبه كه ئه  قسه  وه كانه یاندنه ڕاگه  ین، له كه ئه  گرین قسه رئه مێ هێز وه كه  ئێیه  شی كه وه ئه
مێنێ  شی تیا نه مه ر ئه گه.   وه ینه ده ال و فاڵ  ئه اڵمی مه ، وه وه بینه ڵگا ده ی كۆمه موو قورساییه و هه ئه
بڕوای من   به.  ی ئێستا  نامێنێ م تروسكاییه ، ئه كانیو نییه له سه ی مه گوڕیشه كو وتم، هێشتا ڕه وه
  له  وه بێته ڵك كۆده كانی تر خه تی، چۆ  بۆ پرسه اڵیه كی كۆمه یه له سه مه  ی ژنا  بكرێته له سه بێ مه ئه
ڕێكرراو و   یه هه    كه تیانه زایه و ناڕه دا نیم ئه وه ڵ ئه گه ، خۆ من له زۆر الوازه  دیاره.  ك وری یه ده

  با و جاده ك ئاو و كاره كانی تری وه له سه كو مه بێ وه ی ژنانیو ئه له سه اڵم مه تی بێت، به اڵیه كۆمه
  ، ئێیه وه زارا  ژ  بۆی كۆنابێته كوژرێت هه كاتێك ژنێك ده.  كانی تری لێ بێت تگوزاریه با  و خزمه

ڵێن  كوردستانیشدا پێی ده  له  ی كه وه تا ئه هه.   وه مێنێته كدا ئه یه ناو نوخگه  ر له هه  ین كه گیرۆده
ر  سه ی بدرێ به وه ك ئه سدا نه ها كه یه ر شانی ده سه درێت به ده.  ویو ی ئه له سه مه  بۆته نه  نوخگه

 . سدا ها كه زاره شانی هه
كوردستاندا،   له  يهوتنروازی وتێكی پێشكه بوونی یا  الوازی ڕه نه  ی كه وه بڕوای من ئه  به

. مدا سانێكی كه ند كه ر شانی چه سه و بدرێ به  وه تاك بكرێته  نده وه ی ژنا  ئه له سه مه  كه  وایكردووه
ی  له سه مه  نی به ده ڵكانی مه كا ، خه په كا ، چه بێ كۆمۆنیسته ڵگا، ئه ی كۆمه له سه مه  بێ بكرێته ئه

بینرێت  كوردستاندا ده  له  وره راغێكی گه بڕوای من ئێستا فه  به.    ر بكه سه خۆیانی بزانن و ئیشی له
تۆ   یه جاری وا هه.  نگن نیو لێی بێده ده ڵكانی مه خه.  بێت زۆر زیاتر ده  راغه م فه ساڵیو ئه  و ساڵ به

ڵسوڕانێكدا  هه    له شداری ناكه   و به ، نایه دایه كه له سه ڵ مه گه تیشیا  له ناعه قه  ی كه وانه یگینیت ئه ده
ردێك  به  ناتوانێت وا بكات كه  وه مپین سازكرد  و ئییزاكۆكردنه ڕاستی كه  به.   كدا یا  چاالكیه

  كچ به)ك  وه  یه   هه له سه مه.  ڵوێستێكى لێ دێت كو هه روه هه.  ڵگادا كۆمه  ردێك له ر به سه  براته
. كێنێت ڵگا ڕناچڵه كۆمه...(  كرێ ئه  شوو، القه  درێت به ساڵی ده ٠٢  كێشرێت، به دا ڕاده یاره دوای سه

  ناڕازیيه  بێت كه ست هه ها كه زاره هه  ر به گه  بۆ نیونه.   خراوه ڕێكنه  كه  یه و هێزه ئه  مه هۆكاری ئه
و   له سه وری مه ده یت و چۆ  له كه چۆ  ڕێكرراوی ده  ی كه وه ئه.   خراوه و ڕێكنه  رشوباڵوه اڵم په به

دیار  نها دانیشین به ته  به  ی كه وه ك ئه نه.   یه كه له سه مه  مه ڕوای من ئه  به  وه یته كه كا  كۆی ده پرسه

  كوردستان  كانی ژنان له و كێشه  له سه مه  ت به باره سه
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  ئییێرجنسیه  ته م حاڵه ی ئێستا ئه ته م حاڵه ی ئه ناتوانێت چاره  مه ئه.  بێت شۆڕشێك ده  كه  وه وه ئه
یر  هیچ كاتێكیو پێم سه.  ڵگا و ژ  ر كۆمه سه له  ك بینیومه ترسیه ك مه موو كاتێك وه هه  بكات كه

كرێت، وای  ده  كه  وه كانه زۆره  ستدرێژیيه ده  ، به وه رگی جیاوازه به  كا  بگۆڕدرێت به كوشتنه  نییه
  راوێزخستنی ژنا  له تی و په و سوكایه  ئیهانه  جۆرێك كه كێیت، به هیچ ڕۆژێك ڕاناچڵه  لێهاتووه
كرێت و حزبی سیاسی كاری  ر نه سه كرێت و كاری له ڕێكرراو نه  م هێزه تا ئه هه.  ڵگادا بگینی كۆمه
كا   ییه سڵی و ڕیشه ر گرێ ئه سه  خاته ست نه و ده  وه كاته كات و، ڕێكرراوی خۆی جیانه ر نه سه له
مێك  ك كه یه ماوه  نگه ی ئومێدێك بێت، ڕه بڵێم جێگه  یه وانه بڕوای من ناتوانم بڵێم له  ڵگادا به كۆمه  له

وێ شۆڕشێكی  ین، خۆ له كه واڵتی تونس ده  زۆر جار باس له  ئێیه  بۆ نیونه..  باشتر بگێ
  یه ره مه یر و سه سه  ی كه وه اڵم ئه زانین، به ده  وه مووما  ئه و هه  داوه سۆشیالیستی ڕووی نه

  وه هێنرێته ڕاست ده اڵتی ناوه فریقا یا  ڕۆژهه ك باكوری ئه ی باشی وه زۆر جار نیونه  كه  یه وه ئه
ى گۆنا   وه ك ئه كرێت وه ده.  بینی وێو شتی جیاواز ئه بێ و له ڕۆژ خراپتر ئه ڕۆژ به  م واڵته اڵم له به

  نییه  نها ئێیه ته  سیستیی سێكیوالری خۆ خواستی به  ین بۆ نیونه بكه  وه ر ئه سه كار له  وتی ئێیه
  توانن به كا  نه وته الكا  و مزگه مه.  ڵگادا بكرێ كۆمه  ك له ین گۆڕانكاریه بێ كار بكه اڵم ئه به

 .خۆ  وێته ر ناكه رامگه ی به ره چی به  ، كه ژنا  بكه  تی به و سوكایه  ئیهانه  زووی خۆیا  ڕۆژانه ئاره
 

  :عید گۆنا سه
م  ی كردما  له و شیكاریه پێی ئه  موو شتێك به پێو هه.  هارم  كانی به واو هاوڕای قسه من ته
ی  م بارودۆخه ئه  كه  ڵگایه اڵتی ئابوری و سیاسی كۆمه سه ده  كه سڵیه ئه  رچاوه دا وتیا  سه قسانه

  یه م ڕیشه ، به رچاوه م سه ر به رامگه به   كه  یه وه   ئه كه ره سه چاره  بۆیه.   دروست كردووه
ری  ڕابه  كا ، وه ی كۆمۆنیسته ، كێشه  ی ئێیه ڕای من كێشه  به.  اڵم چۆ  به.   وه ستینه بوه

ر  سه له.   وه ستینه بوه  یه رچاوه و سه ر به رامگه چۆ  به  كه  یه اڵمه و وه كوردستاندا ئه  كۆمۆنیستی له
 . ین ی ژنا  با باس بكه له سه مه
ی  وه باڵوكردنه.  ت ی ژنا  بۆ ناو سیاسه له سه ی مه وه ڕانه گه  ڕێكرراوبوو  وه  وه دڵنیاییه  م به كه یه
یا   كێشه  كه  و شوێنه ست برد  بۆ ڕێكرراوكردنی ژنا  له ده  وه.  نێو ژناندا  له  م هوشیاریه ئه
زۆر   كوردستاندا، كوشتن، لێدا ، به  له  ی ژنانه ترین كێشه وره دڵنیایی توندوتیژی گه  به.   یه هه
و  نجامی ئه كی زۆر ئه یه تا ڕاده  نجامه اڵم توندوتیژی ئه به.   مانه موو ئه كرد  و هه نه ته شوودا ، خه به

.  ر ژنا  دروستكراوه سه له  كه  یه مه و سته ، ئه یه و یاسایانه ، ئه یه دووی یه و پله ، ئه  یه بارودۆخه
من .   بینیومانه  بێ كه وە ئه ی ئه كه نجامه ین ئه وری توندوتیژیدا ڕێكگره ده  بڕۆین ژنا  به  ر ئێیه گه ئه

ژنانی مامۆستا بۆ   اڵم ڕێكرراوكردنی ژنا  بۆ نیونه شێك بێ به به  مه ین، ئه كه نه  مه ناڵێم ئه
، یا   نگاوه بوونی دایه ست نه ده  به  یه ی هه ها ژ  كێشه زاره هه  ی كه وه كانیا  یا  ئه موچه

وری خۆیاندا  ده  توانێ ژ  به ئه    كه النه سه و مه ئه  مانه ئه.  ر كاردا سه روشی جنسی له حه ته
  ئێستا ژنانێکی  ت بده ر دیقه گه.   وه ت ژنی ماڵه نانه ند، ژنی كرێكار، ته  ، ژنی كارمه ڕێكرراو بكه

نازانم .  خۆ ربه كاری سه  ته ستیا  داوه ی كوردستاندا ده یرانه تی بێكاری و قه زعیه م وه زۆر له

 عید هار مونزیر و  گۆنا سه ڵ به گه گفتوگۆ له
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ڵێك ژ   كۆمه  وه چن پێكه ژنا  ئه.  ئێستادا  له  ی بچوك دروستكراوه ند كارگه یگینن یا  نا چه ئه
ژ    كه  یه و جێگایانه ئه  مه ئه.    كه دروست ئه  ، چێشترانه وه نه كه كی نا  دروستكرد  ئه یه كارگه

  دا كه كه سیستیه  له  یه كی هه وڕێگایه جێگه  م مانایه كات، به ئاكتیڤیتی ئابوریدا ئه  شداری له تایدا به
ی  له سه وری مه ده  شوێنێكی باشن بۆ هێنانیا  له  وانه ئه  بات وه ئه  ڕێوه به  ڵگایه م كۆمه ئه

اڵم  به.  وتوو ی كولتوری دواكه له سه ژمونی دین، مه ی هه له سه ی بێیافی، مه له سه مه  توندوتیژیو، له
  كه ناتوانێ ڕیفۆرمه  مانه موو ئه گرتنی توندوتیژی و كولتور و دین و هه وه سته ده نها به ته  به
 .ین ست بێ ڕێكرراویا  بكه ده  پێویستیا  به  دا كه وه وری ئه ده  بێ به ئه. ستگهێنێ ده به
 

و ڕێكرراوكرد    وه ر هوشیاركردنه سه تا  ژمارد له له سه ندێ مه هه  ئێوه:  دیدگای سۆشیالیستی
یلێكی ڕادیكاڵ یانی  نی مه خاوه  كه  باتكارانه ڵێم ڕێكرراوێكی خه ئه  وانه ی ئه ئیزافه  به.  هتد...  و 

  كانیا  ڕووی له خنه تا ئێستا ڕه  ی كه وانه موو ئه هه  كی ڕادیكاڵی سۆشیالیستی بێ جیاواز له ئاسۆیه
  م كاره بۆ ئه  اڵم پێتا  وا نییه به.   وه ڵگاته رهه كسانیروازی سه كی تر یه واتایه  ، به كیه شتی الوه

ریت و  و نه موو ئه هه  و فراوا  له  نه الیه مه كی هه یه خنه ڕه  ین به ست بكه ده  كه  یه وه پێویستیا  به
 ؟ وه ستۆته خۆیا  به  وه كیه شتی الوه  به  ی ژناندا كه وه ی ناو بزووتنه سازشكارانه  بۆچوونه

 
  :بەهار مونزیر

وری بن،  ده  وێت له سانێكی ده مه كه یانی ئه.  وێت سازی ده مینه زه  مه ئه  وه دڵنیاییه  به
ڕاستی جیاواز  به  كا  كه  ه(٩١)  كو سااڵنی بتوانێ پشتیوانی لێ بكات وه  وێت كه كی ده یه وه بزووتنه

  ئێستا  له  ی كه وه زۆرما  باسكرد، ئه.   یدا بكات واد په وێت تاكو ڕه سازی ده مینه زه  مه ئه.  بوو
ئێستا   ی كه وه ئه.   یه و شتانه ری و ئه شایه رستی و باڵكێشانی عه په كۆنه  یه واجی هه كوردستا   ڕه

  ندێ كاریو كه ت هه نانه كاركرد  و ته  و جۆره موو ئه هه  له  یه خنه ڕه  وه دڵنیاییه  بكرێ به  گرنگه
بتوانین   كه  یه هه  وه ئومێدێكیا  به  اڵم ئێیه بین به ڵی نه گه د له دا سه سه  له  وایه ین، له یكه خۆما  ده

موو  هه  له  خنه ی ڕه بكه  وه سازی بۆ ئه مینه ر تۆ بێیت زه اڵم گه به.  ڵگادا ناو كۆمه  شتێك بگۆڕین له
كسانی ژ   یه  ی، باس له كا  بكه له سه مه  باس له  وه گوڕیشه ڕه  بتوانی له  كرێ وه ئه  ی كه م كارانه ئه

 .بێ ری باشی هه وروكاریگه توانێ ده موو ئه هه  مانه ی ئه و پیاو بكه
 

ناو ژنا  و  ی تری به و ڕێكرراوانه موو ئه هه  له  خنه ڕه  ستم له به نا من مه:  دیدگای سۆشیالیستی
كۆشی   به  وه كاته ی ژنا  ئه وه ك تۆ پێشووتر وتت بزووتنه روه هه.   یه یل و بۆچوونانه و مه یا  ئه

 پێویست بێ؟  كی قوڵی ڕادیكااڵنه یه خنه ڕه  پێت وانییه. الكاندا مه
 

  :بەهار مونزیر
  ی كه وه ئه.  كوردستا   له  یه هه  ی كه م كاركردنانه جۆری ئه  له  خنه ڵێم ڕه ده  وه رئه منیو هه

  ی به تۆ ژنانێك قانع بكه  ڕاستی من بیڵێم شتێكی قورسیو نییه به  وه.  ین ده ندێك هۆشیاری ئه چه

  كوردستان  كانی ژنان له و كێشه  له سه مه  ت به باره سه
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كسانیروازی  كی یه یه وه ك بزووتنه وه  اڵم وجودی خۆشت گرنگه به.  یل و دید و بۆچوونێكی تر مه
یڵێم ژنانێكی  ئه  وه دڵنیاییه  گینا به ئه  دیاره،  كی زۆری پێوه الوازیه  یه وه م بزووتنه ئه.  كوردستا   له

  ی كه وه ئه  كی ڕوونه بوونی ئاسۆیه بڕوای من نه  و به  وه بێته كسانیروازی كۆده وری یه د ه زۆر له
  مانه ئه..  بێ ی چار ده كه رێك كێشه ك یا  بچێت بۆ الی دادوه الیه بچێت بۆ الی مه  كه  ژ  پێی وایه

  بتوانێ به  كه  كسانیروازیيه كی یه یه وه كرێت غیابی بزووتنه ده  كه  بچووكانه  م ئیشه یانی ئه
 . وه ڵگادا باڵو بكاته ناو كۆمه كسانی له ی یه كا  و فیكره گرنگه  ر پرسه سه  تی بچێته واوه ته
 

  :عید گۆنا سه
الڕێدابردنی  به  ی جدی بگیردرێ له خنه ڕه  كه  یه وه مال، كاتی ئه ی تۆدام، جه كه ڵ قسه گه من له

باری فیكری و  له  كردووه شه گه  كی تازه ڵگایه ئێستادا كوردستا  كۆمه  له.  ی ڕزگاری ژنا  له سه مه
تی فییینیست لیگراڵیزم شتێكی  تایگه  به  ی ژنا  تیایدا وه وه بزووتنه.   وه موو بارێكه سیاسی و هه

  باس له  یه ئێستا شتێك هه  بۆ نیونه.  كوردستا   له  ری ناسراوی نییه كه ت قسه نانه ته  یه زۆر تازه
كو  كو كۆمۆنیستێك یا  وه وه  وه ستیه ناوه  مه دژی ئه  من له.  كات شداری واقعی سیاسی ژنا  ئه به

رێ بۆ  ستگه ده  ناتوانێ  م كه كه ئه  یه كه ره م حه كانی ئه م وكورتیه كه  ڵكو باس له سۆشیالیستێك به
م  تكێو و ئه حیه ی ژنانی كرێكار ژنانی زه كوردستا  یاخود كێشه  ی ژنا  له كه سڵیه ئه  كێشه
موو  هه  فییینیزمی لیگراڵ له  له  وه یته تۆ ڕیزی خۆت جیابكه  ی كه وه ، ئه فیكریه  خنه م ڕه ئه.   النه سه مه
جۆرێك  به  رچاو بگرین كه به له  وه بێ ئه ما  كاتیشدا ئه هه  له.  تی ی تر دروست ئێستا كاتیه مانه ئه
  ویو له ، هێشتا ئه یه ویو شتێكی هاورده كوردستا  هێشتا ئه  له  فییینیزمیه  كه ره م حه ئه

چێ  ما  بیر نه وه ئه  وه.   وه كاته فیكری خۆی باڵوئه  كات و تازه ی خۆی ئه قسه  تازه  قۆناغێکدایە كه
  كانی ژنا  كه ی ئێن جی ئۆ و ڕێكرراوه له سه مه  بۆ نیونه.  كی جیهانی تر یه كه ره حه  له  شێكه و به ئه

    به كه ی ژنا  و چی و چی ئه نه ته خه  ژاری و له هه    و باس له كه شداری سیاسی ئه به  باس له
ری  دنیادا ڕابه  مڕۆ له ئه  كی فراوانتری جیهانی كه یه كه ره حه  شێكن له ی جۆراوجۆر به شێوه
وا  پشتگیری مادی  ئه  یه وه ستم له به مه.   یه وه لیگرالیه  م فییینسیتە ست ئه ده  ی ژنا  به له سه مه
  مانه ئه.  تی، یونیسێف، یوئێن وڵه كو بانكی نێوده ڕێكرراوێكی وه.  درێ یا  پێ ئه كرێن و پاره ئه
یانی .  تی بدرێن تدا بن با یارمه سیاسه    با له شداری بكه ژنا  با به  گر  كه ئه  وه موو پشتی ئه هه
كانی ڕزگاری ژنا   سڵیه ئه  له سه مه  به  وه اڵم بداته ناتوانێ وه  بچوكه  الوازه  كه ره م حه ئه
  ی كه وه ت، له سیاسه  له  شێكه به  وه.   ڵداوه ریهه كوردستانیشدا سه  له  وه  كی جیهانی تره یه كه ره حه

ر  رامگه ی به وه هوشیار بین به  بێ ئێیه ئه.  ی كوردستاندا و سیستیی سیاسی و ئابوریه دات له ڕووئه
ئێستا كاتی   د كه دا سه سه  ڵتام له گه من له.  گرین چی و كێ ئه  له  خنه و ڕه  وه ستینه وه چی ئه  به
ر  سه ، هوشیاری له وه ینه ی ڕزگاری ژنا  باس بكه له سه كانی مه ما فیكری و سیاسیه بنه  كه  یه وه ئه

ئێن جی ئۆ   سپێر  به ی ژنا  ئه له سه مه  ین كه بكه  فیكریانه  له سه و مه ڵ ئه گه ڕ له شه.   وه ینه باڵوبكه
بزوتنەوەی سیاسی و جەماوەری و لە ڕەخنە لە   له  وه خاته نی و دووری ئه ده ڵی مه و كۆمه

 . سیستیی سیاسی و ئابوری

 عید هار مونزیر و  گۆنا سه ڵ به گه گفتوگۆ له
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. بن ی سیاسیدا نه كایه  نجێا مێركل له ی و ئه ی تێرێسا مه وه كو ئه ، وه ڕاسته: دیدگای سۆشیالیستی

 .ناڵێنێ ئه  وه وانه ست ئه ده  ڵگا به ی كۆمه كی زۆرینه الیه
 

 . وایه  وه دڵنیاییه  به: عید گۆنا سه
 

ر ئێن  سه ڵكو بتوانین بۆ كاتی تر له به.   ماوه ت نه ستا  خۆ  بێ فرسه ده:  دیدگای سۆشیالیستی
 .ری سه  وه بێینه  وه گرێته زۆر شت ئه  كه  النه سه و مه جی ئۆ و ئه

  كوردستان  كانی ژنان له و كێشه  له سه مه  ت به باره سه
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ی گۆڕان  وه پرۆگرامی سیاسی بزووتنه

 ڵێت؟ چیمان پێده
 رگی چاکسازیدا به ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم له

 ش کۆتا به( 6) 

کانی  همه دیکتاتۆری و وه ترس له".. ندێتی ناوه نه"

 !ناسیونال ڕیفۆرمیزم
 :کی پێشه

  شهه دوایهیهن بهه نهاونهیهشهانهی "  رئهاسهتهی پهارێهزگهاکها  سهه ی گۆڕا  لهه وه پڕۆگرامی سیاسی بزووتنه" 
. سهتهیهن کهانهی ڕاوه  ره وه ر نهاوەڕۆك و تهه سه ین له ده وڵده دا هه م باسه شی ئه کۆتا به له  پڕۆگرام که له
ر ئهاسهتهی بهردنهی  تاسه کانی خۆی،  وتی چاکسازیه ڕه  زمی گرتووه پڕۆگرام عه ی که وه ك ئه اڵم وه به

" کها  وانهیهه پارێهزگها و شهاره"   ی که وه به  رێت، ناچاره به"  هێز رێیێکی به هه" و  ره کوردستانی عێران به
  تهی وانهیهشها  بهدات کهه کهیهه ره گهه  بهگهرێ، چهونهکهه  وه سته ده به  م ئامانجه کانی ئه ڵقه ك دوایین ئه وه

ك  ی جهوگهرافهیهایهه وه شهی خهواره ستێ و بهۆ بهه دا ڕاناوه" تی رێیایه هه" ئاستی  ی چاکسازی له پرۆسه
  و اڵم ئهه به.  برێ ده ڕێوه ، به وه ند حزبێکی میلیشیایی ناسیونالیزمی کورده   چه الیه له ، که وه بێته شۆڕده
وتهی  ڕه  کهه  ههیهێهکهه وه  ڵه ، ترس و کۆمه وه کاته کانی تر جیاده شه به پڕۆگرام له  ی شه م به ئه ی که خاڵه

 

٢٢ 

  و سایه رسه خه
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کهانهی  ههیهه وه  بهه  بهوونهه ت و گهیهرۆده دیهکهتهاتهۆریهه یانی ترس لهه.  تی یه ناسیونال ڕیفۆرمیزم گیرۆده
سهتهگهرد  بهۆ  مهانهای ده ویهو بهه ، ئهه"  وه ندێتهیهه ناوه مکی نه چه" ڕێگای  دییوکراسی له ی  وه رینکردنه به
  لێکی ڕیفۆرمیهسهتهانهه، نگاوگه ك هه و ناساندنیا  وه"  دییوکراسی جوگرافی" و "  دییوکراسی کارگێڕی"

  دیهاره!  دیهدێهنهێ مهی حهوکهیهڕانهی ئهێهسهتهادا بهه سیسته م ئاڵوگۆڕێك له و هه  ڵکه قازانجی خه له  م  هه که
رانهی  سهه حوکیڕانهی بهۆرژوازی کهورد، کهه ك له یه ده سه که  چاره ی زیاتر له جروبه دوای ته    به مه ئه

 .شن ی گۆڕا  تێیدا هاوبه وه بزووتنه
: کهانهی نهاونهیهشهانهه بهه  خۆ گرتووه ی له ره وه سێ ته رچی  گه ی پڕۆگرام ئه شه م به ئه  وه کی تریشه الیه له
ی  گهوێهره پهانسهازی بهه" ، " کها  وانهیهه کهاراکهردنهی ڕۆڵهی شهاره" ، " ندێتی کارگێهڕی ناوه سپاندنی نه چه"

و  عهده  ك وه ندین خاڵ وه   چه رانه وه م ته ك له ریه بۆهه  وه"..  کا  وانیه ندی پارێزگا و شاره تیه تایگه
  وه کهی پهێهکهه یهه و پشهتهێهنهه  ڵهه ڕایهه"  نهدێهتهی ناوه نه"مکی  چه  وه شدا دیسانه اڵم لێره ڵێن ڕیزکراو ، به به
پهارێهزگها و " بهاسهی   وه شهه رلهێهره و ههه  یهه شهه م بهه کانهی ئهه کا  و خاڵه ره وه واوی ته ی ته وه ستنه به

ر  بهه  کهه  کهردووه وه ی ناچار بهه ئێیه  ربۆیه هه.  درێ نگیا  پێده مانا و سه"  کا  و پانسازی وانیه شاره
مکهی  واتای چه  وایه که.  ستین کاربردنی ڕاوه به و ئامانو له  مکه م چه ڕۆکی ئه ر ناوه سه ر شتێك له هه له
 ؟ ی گرتووه رچاوه سه  کوێوه ڵدانی له رهه تی سه روره و زه   ؟ پێشینه ت، چیه المرکزیه/ندێتی ناوه نه
 
 :ڵدانی رهه تی سه روره و زه  ناوندێتی، پێشینه نه
، " نهدێهتهی نهاوه نهه" مهکهی  ی گهۆڕا  بهۆ چهه وه بهزووتهنهه ی کهه فزیهه له  پێناسه  و  له مێك  ر که گه تا ئه ره سه
   ریهه مسهه دووجهه  شهکهردنهه و دابهه و ههاوکهات ئهه  وه ویهنهه تهی، دوورکهه یهدا کهردویهه که پڕۆگرامه له
دا  " ت زیهه رکهه ت و المهه زیهه رکهه مهه  -نهدێهتهی نهاوه نهدێهتهی و نهه نهاوه" نێهوا    له دڵروازانه  که  وه ینه تکه ڕه

وا  ، ئهه" ئهامهانهجهێهکهی پهیهرۆز"   ته یو کراوه" ت زیه رکه المه" یتانێك و  شه  بۆته"  ت زیه رکه مه" ،  پێکێهێناوه
  کهانهه و بهگهره سیاسی و کهارگهێهڕیهه  ندێتی دوو ڕووی سیستیه ناوه ندێتی و نه ناوه دونیای واقعدا،  له
.   وه تهه ند فاکتۆرێکدا جێگهایها  بهۆکهراوه ریی چه ژێر کاریگه کتر له ری یه واوکه ك ته ندی واڵتدا، وه هه له
بهواری کهارگهێهڕیهدا  نههها لهه تهه و بهه  ی نهیهه نهه کهایهه کی یه یه ودا ندێتی واتا و مه ناوه ئاستێکی تردا نه له

کهی دیهاریهکهراو  یهه گۆڕدرێ و سهنهوور و چهوارچهێهوه شی ده وداکه پێناسه و مه  ربۆیه هه.  ستێ ڕاناوه
کهانهی  و سهنهووره  بواری ئابووری و مالیدا، پێناسه ندێتی له ناوه باسی نه  بۆنیوونه.  گرێ ده  وه خۆیه به

نهدێهتهی یهاسهایهی و  نهاوه ڵ نهه گهه لهه  میو دووبهاره ندێتی سیاسی و حوکیداریدا، ئه ناوه نه ، له جیاوازه
ی  وه ك ئهه   وه اڵم خهاڵهی ههاوبهه به.   یه کاندا جیاوازی هه ئیقلییی و لۆکاڵیه  شگوونه کارگێڕی و دابه

مهکهی  ی چهه پهێهنهاسهه نهد بهه یهوه پهه کها  لهه کهارگهێهڕیهه  مهه کانی بواری سیستهه و لێکۆڵیاره  کادیییست ئه
کها ،  اڵتهه سهه شهکهردنهی ده ی دابهه لهه سهه یا  پێکردبهێ، مهه کا ، ئاماژه موو بواره هه بۆ   وه ندێتیه ناوه نه

، ( پهانسهازی)   بهردنهه ڕێهوه کهانهی بهه کا  و دیهاریهکهردنهی سهنهووره شکردنی ئییکاناته بڕیاردا  و دابه
رووی خهودی  سهه   وێهتهه نهدێهتهی نهاکهه نهاوه   نهه مهجهۆره ، بههتێکی دیهاریهکهراودا وڵه دهی  چوراچێوه له
ت خهۆی  وڵهه مهادام ده  وایهه کهه.   کهجهێهیهه کهی یهه یهه زراوه ی بهونهیهادێهك و دامهه وه ك ئه وه  وه، ته وڵه ده

کها  و  محەلیهه  اڵته سه شکردنێکی ده دابه  رجۆره ر هه سه به  سته ها و جێگیر و بااڵده کی ڕه یه ئۆتۆریته
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روو  هری وسهه ك هێزێکی قه ت خۆی وه وڵه ده ، مادام که وه شکردنی سامانه کانی بڕیار و دابه نده ناوه
قانو  و سوپا و پۆلیس و زنیدا  و سهزا و ئهایهن و زمها  و ئهایهدیهۆلهۆژیهای  و   گۆڕدایه ڵکی له خه
ت  زیهه رکهه کهانهی مهه حهوکهیهه ندێتهی نهاتهوانهێ لهه ناوه ، نه یه وه سته ده یا  فاکتۆری تری به سیی و ده ڕه
کهانهی  وداشدا واتا و سهنهووره ڕی دوورمه وپه ر له گه ت ئه نانه بێ، ته های هه کی ڕه یه رچێ و ڕێچکه ده

ك  وتهێهکهی وه وا ڕه و چهۆنهه   ههاتهوه  کهوێهوه لهه  م بهاسهه ی ئهه اڵم خودی پێشینه به.  بۆ دیاریکرابێت
  رنهامهه ك بهۆ بهه مهایهه بهنهه  تهیهه ڕوانهێ و کهردویهه لهێهی ده  وه شقێکی دێوانهه عه ی گۆڕا  به وه بزووتنه

 ی؟ که چاکسازیه
ڵ  گهه و لهه  یهه خۆی ههه ت به کی تایگه ندێتیدا، مێژوویه پاڵ ناوه ندێتی له ناوه مکی نه ك چه یه ك زاراوه وه
تهی  رووره اڵم زه ، بهه کار بهراوه وروپادا به مریکا و ئه ئه تی مۆدێرنی بۆرژوازیدا، له وڵه ڵدانی ده رهه سه
لهی و  مهحهه  اڵتهه سهه ی ده وه زی و کهۆکهردنهه رکهه تێهکهی مهه وڵه زراندنی ده   بۆ دامه کاربردنه م به ئه

نهابهرد  بهۆ  کهی تهر پهه واتهایهه بهه.  راپهاگهیهری ئهیهداریهدا ك کیانی سیاسی و سهه یه ، له کا  بووه ئیقلیییه
ی  وه شهانهدنهه ڵهوه بهۆ ههه  ك بووه وروپادا، پێداویستیه ئه ندێتی سیاسی و کارگێڕی و یاسایی، له ناوه نه

م  ی ئهه وه کا  و کهۆکهردنهه گه به ره لی ده تی و حوکیی محه اڵتدارێتی پاشایه سه کا  و ده ته ئییپراتۆریه
مریهکها و  ئه ئیتحادی، له/ تی فیدراڵ وڵه رکزدا، ده مه کگرتوو و موته تێکی یه وڵه ی ده چوارچێوه له  کانه یه

نهدێهتهی  نهاوه نهه ڵهێهن کهه رۆشنی پێیها  ده نافی به نده سکه تانی ئه وڵه مسا، تا ده ڵیانیا و نه سویسرا و ئه
ی گهۆڕا  بهاسهی  وه ی بزووتنهه وه ك ئه ت وه ڵدانی دیکتاتۆریه رهه سه رگرتن به بۆ به  بووه اڵمێك نه وه
م و  کهه ی یهه پهلهه ڵهکهو بهه ، بهه بهووه دا نهه م واڵتهانهه ی دییوکراسی له وه رینکردنه ت بۆ به نانه کات، ته ده
نهد  تی چه ر واقعیه سه به  بووه کپارچه رکیز و یه مه تی موته وڵه بۆ قاییکرد  و زاڵکردنی ده  وه ته ڕه بنه له

کها   یهیهه تهی و نهاوچهه اڵتهی پهاشهایهه سهه کانهی ده ك پاشیاوه وه کا  که ییه ناوچه  یی و لێکدابڕانه پارچه
زرانهدنهی بهازاڕی نهاوخهۆ و  ئامانجی دامه ڕووی له  یه م کرده ئه  وه ی ئابووریه ڕوانگه له. ئارادابوو  له
خهۆی  کهی سهیهاسهی نهوێ لهه یهه واره داری قهه رمهایهه تی، تا ئابووری سه کانیه ی سنووره وه رینکردنه به

و   وه تی مێژوویهی و سهیهاسهی و ئهابهووریهه رووره ك زه یه ندێتی له ناوه   باسی نه مجۆره به.  بگرێ
 . کاری پێکراوه  وه ته زیه رکه مه ند به یوه په له
زیهاتهر  ، کهه یهه ندێکی تهری ههه وه ، ڕه فریقاوه واڵتانی ئاسیا و ئه   ند به یوه په ندێتی له ناوه اڵم باسی نه به
   الیهه لهه  وه  م واڵتهانهه دییوکراسی کردنهی ئهه ی به ی پرۆژه چوارچێوه کی سیاسی له ك پێداویستیه وه
مهکهی  دیهاریهکهراوی چهه بهه.   گهیهراوه  وه سهتهه ده کهی دیهاریهکهراودا، بهه یهه وره ده له  وروپاوه مریکا و ئه ئه
  کهانهی پهێهوه دیهیهوکهراسهیهه  و کهرده  مهوو پهڕۆسهه ههه پهیهرۆزکهراو کهه مکێکی بهه ك چه دێتی وه ناوه نه

بیاتی کهارگهێهڕی و  ده ناو ئه  فراوانی هێنرایه ، به وه ره شتا بۆسه ی هه یه ڕاستی ده ناوه ، له وه گرێدرابێته
  ت و سهیهسهتهیهه وڵهه تهی ده زیهه رکهه یهتهانهکهردنهی مهه شهه مپینێك بهۆ بهه ك که وە و وه سیاسی و  مالیه

ر و لهێهکهۆڵهیهار و  زارا  نهووسهه ههه  دا  و بهگهره سهه مهپهیهنهێهك کهه کهه.  گیرا وه سته ده کا  به کارگێڕیه
یها   ڕه هها الپهه کهانهی مهلهیهۆنهه بهاشهه نهه  نهدێهتهی و الیهه نهاوه مهکهی نهه ڕ ناساندنی چه مه کادیییست له ئه
ڕۆژئهاوایهی بهۆ واڵتهانهێهك "  ی دیهیهکهراسهی پهڕۆژه" کهانهی ڕاکهێهشهانهی  زەینهیهه  مینه تا زه  وه شکرده ڕه
تهی  تهایهگهه بهه.  ڵهرهات راریا  گرتهگهوو ههه دا قه" ڕوسیای کۆمۆنیست" تی  ی ئابووری و سیاسه بازنه له که
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ورانهی  ده" مهریهکها،  ری ئهه ڕابهه کقهوتهگهی بهه ڵدانی دونیای یه رهه رن و سه دوای ڕووخانی بلۆکی شه به
نهدێهتهی کهارگهێهڕی و سهیهاسهی، مهالهی و  نهاوه نهه" اڵت،  بۆ واڵتانی ڕۆژههه"  ی دییوکراسی وه گوێزانه

تهیهۆری " کهانهی  پهێهداویسهتهیهه کێك لهه یه  ، بووه وه کانیه موو بواره به هه.."  یی و ئیقلییی ئابووری، ناوچه
کهانهی  نهدیهه یهوه پهه کهه  زراندنی فۆرمهێهکهی تهازه و دامه  داری رمایه ندنی سه سه ره وتی په بۆ ڕه"  ورا  ده

ی ئهیهیهپهریهالهیهسهتهی و  رمایه سه  ند به یوه په دا، له م واڵتانه بازاڕی ناوخۆی ئه له  رمایه نێوا  کار و سه
ی  وه کهردنهه بێ پێناسه به  دیاره م که رده کانی سه پێداویستیه کێك له یه  یروازێت، کرده ده  وه کانیه کارتیله

. بهوو کهانهی مهومهکهیهن نهه جهوگهرافهیهه  کهه ی سیستیی کارگێڕی و یهه وه ت و ئارایشتدانه وڵه فۆرمی ده
وڵەتهانهێهکهی  ده" ڵهدانهی  رههه کۆلۆنیالیزم کۆتهایهی دێ و ڕێهگها بهۆ سهه کدا که یه وره ده کی تر له واتایه به
سهتهی  ده اڵت، لهه سهه سهتهووی ده قهگهه رکز و چه مه تانێکی موته وڵه شکڵگرتنی ده  ،  وه کرێته ده"  خۆ ربه سه
  ر، بهووه رکوتگه تی ئیستگدادی و سه وڵه ، ده" حزبی قائید" اڵتی  سه کدا، یانی ده یه ماڵه حزبێك و بنه  تاکه
مهای  ر بهنهه سه دا، له م واڵتانه داری له رمایه کانی جێرستنی ئابووری سه کیه ره سه  پێداویستیه کێك له یه

نههد  یههوه پههه ی ئههیههیههپههریههالسههیههتههی و لههه رمههایههه رهههێههنههانههی سههه بههه ی وه وزه رزا  و حههه هههێههزی کههاری هههه
   م پهێهیهه ، بهه وه ربهه رن و غهه ردوو بهلهۆکهی شهه نگی نێوا  هه شکردنی جیهانی و هاوسه کاردابه به
  یهه وره م ده ك پێداویستی ئه اڵتی سیاسی و ئابووری و ئیداریدا، وه سه ده ندێتی له ت و ناوه زیه رکه مه

ی بهلهۆکهی  وه شهانهه ڵهوه تهی ههه تایهگهه ی دونیای دوقوتگی و به وه شانه ڵوه دوای هه وا به ئه.  جێگای گرت
ی  لهه سهه بهوو، مهه  تهانهه وڵهه ده  مهجهۆره کهانهی ئهه نها ئهابهووری و سهیهاسهیهه پشهت و پهه ت کهه سۆڤهیهه

زمهی  ك سهتهراتهیهژی نهه وه  مریکاوه   ئه الیه زمی سیاسی و ئیداری و ئابووری له ی نه وه ئارایشتدانه
رکهز و دیهکهتهاتهۆر و  مهه تهه مهوتهه وڵهه ده" م  دیهیهوکهراسهی کهردنهی ئهه ڵدا، بهه ری هه نوێی جیهانی سه

ك  ورانهی یهه ده داری ئییپریالیستی و جیههانهی لهه رمایه سه  ی ئاڵوگۆڕێك که بازنه  کرانه"   ئیستگدادیانه
ك بۆ دیهیهوکهراسهی  ك پاشکۆیه وه"  ندێتی ناوه مکی نه چه" شدا  نده یوه م په یرواست و له ریدا ده مسه جه

سهتهور و  ی ده وه کهردنهه رئاستی پێهنهاسهه کانی تاسه سیاسی و ئیداریه  و فۆرمه  تانه وڵه م ده کردنی ئه
م  بهۆ ئهه"  دیهیهوکهراسهی ی  وه گوێزانه" ی که  وه اڵم خودی ئه به.  گیرا  وه سته ده به  م واڵتانه یاساکانی ئه

سهتهی بهرد  ده کسها ،  ی مافی هاواڵتی بوونی یه وه شانه ڵوه ستگوو به هه پشتی به  وه ته ڕه بنه له  واڵتانه
  وه شهه کها  و لهێهره  یهیهه فهه ومهی و تهایهه قهه  شگوونه ئسنیکی و ئاینی و دابه  بۆ دروستکردنی ناسنامه

پهاڵ  لهه.  کسها  بهری مهافهی ههاواڵتهی بهوونهی یهه  خرایه"  کا  تی کردنی پێکهاته یه را دییوکراسی نوێنه" 
نهدی  وه رژه قدیسکهردنهی بهه کا ، ته جوگرافیه  ندیه تیه تایگه" ی  وه کردنه سته رجه وڵدا  بۆ به شدا هه مه ئه

ندی گشهتهی و ژیهانهی  وه رژه به ستی لێدا  له به مه به"  کا  کلتوری و ئاینیه  ندی گروپی و تیه تاك، تایگه
شهکهردنهی  ك بهۆ دابهه مایه ك بنه ندێتی وه ناوه مکی نه شدا چه یه م چوارچێوه له.. کی   و چوونیه هاوبه
حهزبهی،   فهره" ی  تی تازه وڵه ده یا  له وه دا و کۆکردنه دروستکراوانه  م ناسنامه ر ئه سه کا  به اڵته سه ده
. وی لهێهکهرا یهڕه ك پهه یهه ك قهاعهیهده ، وه وه ناوی دییوکراسیه دا به" ری گه یی و ئاینی و تیره وه ته نه  فره
لهۆکهاڵهی .  ، واتهای پهێهدرا" کهانهی ههاواڵتهیها  مهاف و ئهازادیهه" ك بۆ دابینکهردنهی  ك تیۆریه ت وه نانه ته

م  و ئهه  پهێهکهههاتهانهه" م  ئه  ك که مای جوگرافیایه ر بنه سه ت و سیستیی کارگێڕی له ی حکومه وه کردنه
. رخسهت خهۆی ده  سهیهاسهیهه  م پرۆژه کانی ئه ڵقه ك دوایین ئه تیا جێگیر ، وه"  دروستکراوانه  ناسنامه
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نهدێهتهی  نهاوه مکهی نهه چه   م ستراتیژه ئه ك که یه پرۆسه  کا  و نگاوه گشت هه ئامانجی کۆتایی له  دیاره که
سیستیێکی سهیهاسهی  دییوکراسی بتوانێ   تی تازه وڵه ده  که  نییه  وه ، شتێکی زیاتر له تیا پیرۆز کردوه

دا زامهن بهکها و  م واڵتهانهه لهه  رمهایهه کانی سه شه رانی سیاسی به تی نوێنه خاڵه ده  و ئیداری وابێت که
رههێهنها  و  بهه وتهی وه م ڕه رده بهه لهه"  کی ئهارام ڵگایه کۆمه"   وه یه م ڕێگه تاله  وه، تدا کۆیا  بکاته وڵه ده له

و   یهه م پهرۆسهه گهرتهنهی ئهه وه سهتهه ده بهه  اڵم دیهاره بهه.  کهانهدا زامهن بهکهات رمهایهه ی سهه بازاڕ و جوڵه
زگهای  دا  ده شهدا سهه نهده یهوه م پهه تهوانهادا نهیهیهه و لهه لهه  نهده بێ پاساو و پهروپهاگهه کانی به نجامه ئه
کههانههی  ، پههرۆژه وه کهانههه کههگههرتههووه یههه وه  تههه   نههه الیههه ، لهه وه دواداچههوو  و چههاودێهری و لههێههکهۆڵههیههنههه بهه
ڕ و  گهه  تهه خهراونهه..  کادیییا و زانهکهۆکها  کانی ئه نده وروپایی، ناوه پێدانی ئه شه و گه  وه دانکردنه ئاوه
  ی کهه وه ی ئهه ڕاده بهه.   وپهێهداوه ر بهره مهاوه دێتهیها  بهۆ فهریهودانهێهکهی بهێهسهنهوری جهه ناوه مکی نه چه
، "   کهانهه ندێتی زامنی دییکراسی و ئازادیهه ناوه ، نه"ت ناهێڵی ی دیکاتۆریه وه ڕانه ندێتی ترسی گه ناوه نه"
  مهانهه ئهه"...   نهدی گشهتهیهدایهه وه رژه بهه نهدێهتهی لهه نهاوه نهه" "  ڵی ناهێڵێ نده ندێتی بیرۆکراسی و گه ناوه نه" 

کهانهی  اڵم نهیهوونهه اڵت، به ی بوو  بۆ ڕۆژهه وه دییوکراسی کرد  و گوێزانه کانی به سه ره که مویا   هه
و   وه زرانهه سیاسی و کارگێڕی دامهه ندێتی  ناوه ی نه ربنامه سه له و لوبنا  که*  ی عێران تی تازه وڵه ده
مها   نهدانهه م پهروپهاگهه مهوو ئهه ی ههه وانهه ، پێچهه ڕۆشنی جێگیر کراوه دا به م دوو واڵته ستوری ئه ده له

کوشتار و کاولهکهاری و  کا  له تراژیدیه  ساته گۆماوی خوێن و کاره دا، که م نیوونانه له. دات نیشا  ده
تهونهێهلهێهکهی    ، ژیهانهی ههاواڵتهیهانهی بهردۆتهه رخستووه دا خۆی ده" کا  پێکهاته" ی نێوا   بڕاوه ڕی نه شه

ت  مهانهی دیهکهتهاتهۆریهه رده سهه ی  ما  شهێهوه هه کا  به ر ماف و ئازادیه ك هه نه  تونێلێك که.   وه تاریکه
حزبی و میلیشیایهی   اڵته سه ڵدانی ده رهه ك بۆ سه سییایه  بۆته"  ندێتی ناوه نه" ڵکو  به  ، ژێر پرسیاردایه له

ر ئهاسهتهی دزی و تهااڵنهچهێهتهی بهێهسهنهور  ڵهی بهۆ سهه نهده ی گه دیارده کا ، که ومیه ری و قه گه و تیره
کهانهی  م ڕاسهتهیهه ی هه وه اڵم بۆئه به .  وام رده تێکی به حاڵه  تیو بۆته اڵیه و نائارامی کۆمه  ڵکشاندووه هه
کهانهی  یهاڵهیهه م بزانیهن تهرس و خهۆشهرهه لهیێنین و هه بسه  وه حزبی گۆڕانه ند به یوه په له  م بۆچونانه ئه

وێهت چ  یهه و ده  یشهتهووه کهوێ گهه ، بهه وه ندێهتهیهه ناوه ندێتی و نه ناوه ند به یوه په ی گۆڕا  له وه بزووتنه
بۆ خهودی پهرۆگهرام   وه ڕێینه وخۆ بگه ڕاسته  ر بینا بکات، باشتره سه چاکسازی ئیداریا  له ئاستێك له

 .خۆی
بەیهاسهایهی "  سهتهاوه ری ڕاوه سهه یهدا لهه که پرۆگرامه  ی گۆڕا  له وه بزووتنه  ی که نه وخااڵ کێك له یه*/  

  وه م ڕێهگهایهه لهه  گهوایهه"  .کردنی نەناوەندێتی کارگێڕی و چەسپاندنی لە پرۆژەی دەستوری هەرێهیهدا
مهیهو  کهرێ و ههه ر ده مسهۆگهه"  کها  پهێهکهههاتهه" نهدی  وه رژه م بهه سێنێ و ههه ده ره م دییوکراسی په هه
یهگهیهنهیهن،  ی عێهراقهدا ده نیوونه له  ی که ته و واقعیه اڵم ئه به..  گیرێ رچاوده به له"  کا  ندی ناوچه تیه تایگه" 

دا 666ی  ماده ندێتی کارگێڕی له ناوه ڕۆشنی نه ستوری عێران به تا ده وه ئه.   یه وانه واو پێچه شتێکی ته
 : جێگیرکردوه

 العراق دولة اتحادية فيدرالية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها" 
اق مين اياةيمية و يمياليييم و عير يتكون النظام االتحادي فيي جيميهيوريية الي"  ، "طيقراجمهوري نيابي برلماني ديم
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شهی  نهدێهتهی پهێهشهکهه نهاوه دا نه یه م نیوونه له ك که اڵم تراژیدیایه به"..  محافظات المركزية و ادارات محلية
  ك نهیهه یهه ڵگه به  یه م نیوونه ئایا ئه  ..  ڵکی ئاشکرایه کانی بۆ خه ساتگاره ودا خوێناوی و کاره مه  کردووه
ی  ت و بهۆچهوونهانهه و سهیهاسهه مهوو ئهه ههوم ئهامهێهزی ههه وه و تهه  رانهه تهێهنهه ڵه ڵره ڕۆکی هه بۆ  ناوه

ڵهکهیهدا  گهوێهی خهه بهه  وه ناوی چهاکسهازیهه به"   وه ندێتی کارگێڕیه ناوه نه" پشتی  ی گۆڕا  له وه بزووتنه که
  یدات؟ ده

 
 :  وه همه ی وه رامه تامی ترس و به چاکسازی به".. ندێتی ناوه نه"

 

  وه ه" چەسپاندنی نەنهاوەنهدێهتهی کهارگهێهڕی" ناوی  دا به م باسه ی ئه ره وه مین ته  که یه تا له ره پڕۆگرام سه
و   وه کهاتهه خهو ده ههیهێهك پهه ی وه رامه و به  وه ندێتیه ناوه کی بێسنووری نه نایه د  و سه مه  وێته که ده
 :ڵێت ده

ڵ  گهه ریه  لهه هاوته  که، رێیی کوردستا  ر ئاستی هه سه مێکی سیاسی له بنیاتنانی سیسته"  
ی کهارگهێهڕیهی ( ت زیهه رکه المه) ندێتی  ناوه سپاندنی نه بێ چه به، بکا  شه دنیای شارستانیدا گه

شهکهردنهی  دابهه  لهه  رخ بهریهتهیهه رجی دییوکراسی هاوچهه مهکیترین  ره سه.  مه کارێکی ئاسته
کهانهی یهاسهادانها  و  اڵتهه سه نێوا  ده نها له ته  شکردنه و دابه اڵم ئه ؛ بهکا  رکه اڵت و ئه سه ده
نهێهوا   شهکهرد  لهه بهۆ دابهه  وه بهێهتهه درێهژ دهڵکو  ، به وه ریدا کورت نابێته ڕاند  و دادوه ڕاپه
خهت و پهارێهزگها و  کهانهی پهایهتهه اڵتهه سهه کها  و ده جهیهاوازه  کهارگهێهڕیهیهه  کهه اڵتی یهه سه ده

 .کانیو وانیه شاره
 :  که  یه وه یه ئه سته رجه دا به ربڕینانه م ده ی له وه ئه
مێکی سهیهاسهی  بنیاتنانی سیسته"  ، " ندێتی کارگێڕی ناوه سپاندنی نه چه" بێ  به ی که وه حوکیی ئه:  م که یه
کها   تیهه اڵیه ی ڕاستیه کۆمه وه کردنه وانه پێچه  ی که وه له جگه!  کات مده سته ئه به..." رێیی کوردستا  هه له

ت و ئابهووری  فاکتۆری سیاسه نجامێك له رئه ك به کا  وه سیاسیه  سیستیه  ، که ڵناسیه و تیۆری کۆمه
کهات،   کا ، چاولێده تیه اڵیه کۆمه  کێشیه کی کێشیه یه رهاویشته ك ده کا  وه ئابووریه  و زاڵگوونی فۆرمه

ت و خهودی و  و ڕۆڵهی سهیهاسهه رو سهه مانکاتدا فاکتهۆری کهارگهێهڕی لهه هه له.  نی کارگێڕی ك الیه نه
نهی  کهاتهێهکهدا الیهه لهه.  نهێ کهانهی داده سیهاسهیهه   ر و بزاوته ماوه کا  و جێگای جه تیه چینایه  شگوونه دابه

نهجهامهی  رئهه نهدێهتهی، خهۆی پهاشهکهۆ و بهه ناوه ندێتی بێت یا  نه ناوه  ربارێکدابێت، واته هه کارگێڕی به
ر  ههه لهه  کهانهه سهیهاسهیهه  ر و بهزاوتهه مهاوه ت و ئهابهووری و ڕۆڵهی جهه کانی سیاسه وازنی فاکتۆره ته

   تهره مهی سهیهاسهی مهه ت و سیستهه وڵه ی ده وه ئارایشتدانه  کدا که یه وره ده تی له تایگه کدا، به ڵگایه کۆمه
 "تهوانهێ  نهدێهتهی کهارگهێهڕی نها نهاوه بهێ نهه کهوردسهتها  بهه کهه  وجۆره های به اڵم حوکیێکی ڕه به.   بووه
  چهاکسهازیهه  یهه وه ڵهکهو بهۆ ئهه ، بهه ست نهیهه به ، بێ مه"   بکا  شه ڵ دنیای شارستانیدا گه گه ری  له هاوته
سهتهاو  تهێهکهی مهۆدێهرنهی سهکهیهوالری ڕاوه وڵهه زراندنی ده ی دامه وه ره ده کانی حزبی گۆڕا  له ئیداریه

کهنهیهکهی و  کهی تهه ی گهۆڕانهکهاریهه واڵهه ڵك بناسێنێ و ههه خه کانیا ، به ڵك و مافه تی خه خاڵه ر ده سه له
 .ئیداریا  بکات

 ڵێت؟ ی گۆڕان چیمان پێده وه پرۆگرامی سیاسی بزووتنه

 ٧١٠٧ئابی /  ٧ژمارە / دیدگای سۆشیالیستی ٢٠



کها ،  اڵتهه سهه رك و ده شکردنی ئه رجی دابه مه به"  رخ دییوکراسی هاوچه"     که و بۆچوونه ئه:  م دووه
دییوکهراسهی " بۆ   کنیکی و ئیداریه کی ته یه ، ڕوانگه  وه خواره  دینێته"  کا  کارگێڕیه  که یه" ر ئاستی  بۆسه
ڕۆکتهریهن جهۆری مهانها و  کا  پوچترین و بێناوه ی دواییدا پۆستیۆدیرنیزمه م سااڵنه له که"  رخ هاوچه

کها  بهۆ  رکهه اڵت و ئهه سهه شهکهردنهی ده ر دابهه گهه ئهه   ڵێهن کهه و ده  داهێناوه"  دییوکراسی"  واتایا  بۆ 
رار  رقهه وا دییهوکهراسهی بهه وه، ئه بیته ڕوا و شۆڕنه گوندێك نه  کانی کارگێڕی تائاستی کوێره سنووره
بۆچهوونهێهکهی وادا،  بێگوما  له!  مێنێ ر ده یا  هه وه شانسی مانه"  ت تۆتالیتاریزم و دیکتاتۆریه" نابێ و 

ر  مهاوه تهی جهه خهاڵهه کا ، هاواڵتی بوو  و ده گیرێ و ماف و ئازادیه رده ما وه بنه ، به جوگرافیا، ئیداره
 ! وه بردنی واڵت و بریارداندا، شوێنێکی بۆنامێنێته ڕێوه به له
 :نووسێت ده  وه مگاره ی خۆیدا له درێژه پرۆگرام له تی که تایگه کێشێت به ئاو زۆر ده  ویره م هه اڵم ئه به

ت و  دروسهتهگهوونهی دیهکهتهاتهۆریهه   کها لهه ندێتی کارگهێهڕی رێهگهری ده ناوه سپاندنی نه چه" 
ی  وه چهڕبهوونهه  کها لهه ك ڕێهگهری ده روه ، هههنها شوێنێکدا ته  اڵت له سه ی ده وه گردبوونه

  کها لهه ڕێهگهری ده"  نهدێهتهی نهاوه نهه" وکردنی  پێڕه.  هێزێکدا  ستی تاکه ده  رما  له رك و فه ئه
ك  وره کاندا، ههه حکومیه  رمانگه فه  کا له ، کارئاسانی بۆ هاواڵتیا  دهبیرۆکراسی و ڕۆتین
تهوانهن زیهاتهر خهۆیها  بهۆ  کها  ده ته زاره کا، وه مانیو ده رله ت و په کارئاسانی بۆ حکومه

کهرێ  ده  ی که و کارانه بن به رقاڵ نه   و سه رخا  بکه ری ته رتاسه ی نیشتیانی سه پرۆژه
  ."نجام بدرێن کا  ئه ته زاره بۆ دیوانی وه  وه ڕانه بێ گه  وه پارێزگاکانه  وخۆ له ڕاسته

مهوو  و ههه بهه"  نهدێهتهی کهارگهێهری نهاوه نهه" تهی  وێراویهه مێك که ڵه بۆ قه!    رسوڕمانه ڕاستی جێگای سه به
دروسهتهگهوونهی  ڕێهگهرتهن لهه" ك فهاکهتهۆرێهك بهۆ  و وه   وه سهف و سهتهایشهه وه  برهاتهه  وه ڵدانه پێداهه

ت و  دیهکهتهاتهۆریهه  گهوایهه!  ڵکهی بهنهاسهێهنهێ خه به"  بیرۆکراسی و ڕۆتین ڕێگرتن له" و بۆ "  ت یه دیکتاتۆر
کهاتهێهکهدا  لهه"!  شهگهوونهی ئهیهداریهن می فاکهتهۆری جهوگهرافهی و دابهه رهه بیرۆکراسی و کاری ڕۆتین به

ت  نهانهه ، تهه یهانهه ههه کهه  وه وتهنهه مهوو پهێهشهکهه و ههه وروپایی بهه رخی ئه ڵگای هاوچه کانی کۆمه ڕاستیه
  رنهیهن لهه ده بهه  کهردووه،"  نهدێهتهی کهارگهێهڕی نهاوه نهه"  ویها  لهه یهڕه بااڵترین ئاسهتهدا پهه له که  وه شه وه به
مهای  ر بهنهه سهه لهه  که واوی نیزامه ته  ، چونکه" بیرۆکراسی و کاری ڕۆتین" و "  دیکتاتۆری دییوکراسی"

اڵتهی  سهه ده کهه  ڕێهوه ڕوا بهه داری و بازاڕی کڕین و فرۆشتنی هێزی کار و کااڵ ده رمایه ئابووری سه
و   گۆڕنیه دا ئیستگدادێکی ڕوت له م نیزامه له  ڕاسته.    به ی ده ڕێوه   کۆمپانیاکا  به دارا و خاوه  چینه

و  ت دیکتاتهۆری ئهه وڵه اڵم ده ، به لیێنراوه ستور و یاسادا سه ده ك له یه ڕاده کانی تاك به ماف و ئازادیه
اڵتی مادی و  سه ی ده وه ره ده له ڵگا که ی کۆمه زۆرینه ر به رامگه یه، به ئابووریدا جێگای هه له  که  یه چینه

کهی  الیهه لهه.   یا  پێهسهپهێهردراوه وه تکێو ژیانی خواره حیه ڵکی کرێکار و زه ك خه ڵگا وه ئییکاناتی کۆمه
کها   کهارگهێهڕیهه  مه تی ئیستگدادی، ئاکامی سیسته مانای حکومه به"  ت دروستگوونی دیکتاتۆریه"   وه تره
داریهدا،  رمهایهه دونهیهای سهه کا  له تیه ئابووری و چینایه  ته روره زه  که  رخانێکی سیاسیه ڵکو سه به  نیه،
نههها  تی تهه یه هه"  ت دیکتاتۆریه دروستگوونی " ی گۆڕا  له  وه بزووتنه ترسێکیو که.     وه کایه  یهێنێته ده

تهکهێهشهدا  حهیهه ڵهکهی کهرێهکهار و زه ر خهه رامهگهه بهه داراکا  لهه اڵتدارێتی چینه سه تی ده ماهیه که  ویه بۆئه
  وه یهه" نهدێهتهی کهارگهێهڕی نهاوه ڕێهگهای نهه له  کانی ئێیه ترسن چاکسازیه مه" پۆ  بکا و پێیا  بڵی  رده په

  و سایه سره خه
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 "! وه بره قه  باته ت ده دیکتاتۆریه 
ی  کهه بهاسهه بهه  ستهێ و درێهژه ناوه"  ندێتی کارگێڕی ناوه نه" نای خۆی بۆ  مەد  و سه اڵم پرۆگرام له به
 :دات ده

دییوکهراسهی   ، چونکه رخه اسی هاوچه رجی دییوکر ندێتی پێشیه ناوه ، نه وه ڕووی سیاسیه له
نهگ  ی هاواڵتیدا ڕه ژیانی ڕۆژانه  و له  نها دروشیێکه بێ دییوکراسی کارگێڕی ته سیاسی به

تهیهایهدا   ، کههکها تێکی چوست دروسهتهده حکومه  وه ڕووی کارگێڕییه ندێتی له ناوه نه.   وه ناداته
وخهۆ کهاری  راستهزانن و  کانی خۆیا  ده اڵته سه رك و ده کا  ئه کارگێڕیه  که و یه  رمانگه فه

و  تهی لهه تهایهگهه ، بههکها ریی زیاتر دابین ده روه دادپه  وه ڕووی داراییه له.    که هاواڵتی ڕایی ده
کهانهیها   رفکردنی داههاتهه ی باد و رسومات و سه وه کۆکردنه  ندیدار  به یوه په  دا که تانه بابه
  وه ی مهرۆیهیهشهه شهه تهی و گهه اڵیهه ڕووی کهۆمهه لهه.  وانهیهدا سنهووری پهارێهزگها و شهاره  له
ر  رمهانهگهه ی نێوا  ههاواڵتهی و فهه ندی مرۆڤانه یوه نگی و په هاوئاهه"  ندێتی کارگێڕی ناوه نه"
نهێهوا   کا و کێگڕکێی شارستهانهی لهه ری و شارچێتی الواز ده گه کا، گیانی ناوچه هێزتر ده به

 .کا کاندا دروست ده جیاوازه  وانیه پارێزگا و شاره
ڕووی  ر لهه ك ههه نهه کهه  پهیهرۆزکهراوه  ههێهنهده!   نهدێهتهی پهیهرۆزکهراوه ناوه و بگینن چۆ  نه!..    یرکه سه

یه   گهر و بهێهعهه ڵهنهه وشهههه کهی خهه یهه ك دیهارده وه  بگره!  رجی دییوکراسی پێشیه   ته کراوه  وه سیاسیه
تهێهکهی  حهکهومهه" ، " ی ههاواڵتهیها  ، ژیانی ڕۆژانه" رخ دییوکراسی هاوچه"  ی که وه ی ئه ڕاده ، به  وێناکراوه

".. شارچێهتهی له  وه تنه هاوئاهەنگی و دوورکه" ، " ی مرۆیی شه گه" ، " ری دارایی روه دادپه" ، " چوستوچاالك
نهدێهتهی  نهاوه نهه  نێ کهه یه گه ده  وه ئیتر ئه مه  ئه.  وه ته ستراوه به  وه دێتی کارگێڕیه ناوه نه  به  مانه مووئه هه

کها   نجامدانهی چهاکسهازیهه بۆ ئه   وه ی گۆڕانه وه ستی بزووتنه ده کی سیحری به سایه عه  کارگێڕی بۆته
بیاتی سهیهاسهی و کهارگهێهڕی  ده ئه به  رنجدانێکی ساده سه اڵم به ، به سیستیی حکومڕانی کوردستاندا له
 :ستگێت ده به  وه دێتیه ناوه ی نه باره له  ربڕینانه م ده ی ئه وانه پێچه سانایی  توانرێ به مڕۆدا ده ئه
ربهێهت  ده ندێتی ناتوانێ به ناوه نه  وه، ی گۆڕانه وه نای بزووتنه د  و سه ی مه وانه پێچه تا به ره م؛ سه که یه
اڵم  بهه.   یهه نهفهی ههه نهی ئهیهجهابهی و مهه نهدێهتهی الیهه ه ك نهاو   وه مکهه م چه ئه.  موکوڕی ی  و که عه له

الی  ڵك بهه رچاوی خه به شیرین و پیرۆز بکات له  مکه م چه ی ئه وه بۆئه  وه ی گۆڕا  دیسانه وه بزووتنه
ر و پسهپهۆڕی بهواری  ناسراوترین نووسه نه  کاتێکدایه له  مه ئه.   چووه کانیدا، نه موکوڕیه که ك له هیچ یه

ك دوو  ت وه زیهه رکهه ت و المهه زیهه رکهه مهه  کهات کهه ده  وه بهه  یی ئهامهاژه ساده زانستی کارگێڕی، به
ڵهگهری  شهیها  ههه کهه ریهه ههه  یهه وه هه اڵویا  پێکه نی تێکه ی الیه وه له سیستیی جیاوازی کارگێڕی، جگه

 : بۆنیوونه. تی نی سلگی و ئیجابی خۆیه الیه
   یهه ر ههه بهه ڕێهوه و بهه  ڵ و پسهپهۆڕ کی زۆری پێرسونه یه ژماره  دێتی کارگێڕی پێویستی به ناوه نه*/  
یهی و  نهاوچهه  اڵتهه سهه شهکهردنهی ده دوای دابهه کا  زامهن بهکهرێ و بهه ئیداریه  که ئاستی یه بێ له ده که

بهێهت  ده  دواوه ی مهرۆیهی بهه فیڕۆدانی هێزی زیاده به ی  وه له   جگه ته م حاڵه ئه. کا  ڕۆڵگگێڕ  لیه محه
   . راشه ف گه سره مه  وه ڕووی مالیه له
  کهه نهێهوا  یهه نهگهی لهه ، ههاوئهاههه وه شێنهێهتهه وه ڵده زی هه رکه اڵتی مه سه ده ندێتی کارگێڕی که ناوه نه*/  
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  و سایه سره خه

٢٢ 

، " ڵ گشهتهدا گهه لهه  وه نهاکهۆکهه  خهاتهه   ده بهه" کها و  ریهدا الوازده راسهه ئهاسهتهی سهه کانهدا لهه کارگێڕیه
 .کات ری سیستم کز و الواز ده راسه ی سه   ئیقرار و جوڵه مجۆره به
ی  وه بهوونهه کهات، دووبهاره ههاده کا  ڕه ئیداریه  که خۆی یه ربه ی سه وپێیه ندێتی کارگێڕی، به ناوه نه*/  
   مهه ئهه  دیهاره  کهه.  بهات ده  وه ره وسهه ره کا  بهه منیه ت ئه نانه ماڵی و ئیداری و چاودێری و ته  کرده
 .بێ واوده فکردنی زیاتری هێزی ئینسانی و تێچوونی زۆرتر ته سره نرخی مه به
و پشهت   وه شهێهنهیهتهه وه ڵهده کها  ههه ئهیهداریهه کهه نهگهی یهه ندی و هاوسه یوه ندێتی کارگێڕی په ناوه نه*/  
قهدیهس  لۆکاڵیزم و تهه  به    ژیانی هاواڵتیا  گیرۆده م پێیه ستێ، به به کا  ده ییه ناوچه  ندیه تیه تایگه به

 .کات شێتی سست ده ندی ئینتگراسیۆ  و هاوبه هه کات و ڕه کانی خۆ ده ندیه تیه کردنی تایگه
شێهتهی  کا ، هاوبه ی لێکچونیه وه زی، بوژانه رکه کانی چاودێری مه مه ندێتی کارگێڕی سیسته ناوه نه*/  
 ..  بات ین ده به لێ سیفاتی ئیجابی تر له و گه
  دێهتهی کهارگهێهڕی کهردۆتهه نهاوه ی گهۆڕا  نهه وه بهزووتهنهه کهه  وه وه ی ئه وانه پێچه به  وه دیسانه:  م دووه
  وتی حهزب و ههێهزه ڵسوکه ت و ئابووری و هه پاشکۆی سیاسه  مکه م چه رجی دییوکراسی، ئه پێشیه
ی دییوکراسهی  کی ساده تیه سایه ر که الی هه فهومی باو له مه ، دییوکراسی به کانه تیه اڵیه کۆمه  سیاسیه

ك بهۆ  یهه زراوه ك دامهه مها  وه رلهه گهی پهه ئاماده:  کات دیاری ده  م فاکتۆرانه کانی به رجه خواز، پێشیه
نهگهدا ، پهلهورالهیهزمهی سهیهاسهی و  کهانهی ده نهگهدا  و سهنهدوقهه ڵك، ده نگی خه تی کردنی ده رایه نوێنه
،  وه نهگهدانهه نهجهامهی ده ڕێهگهای ئهه اڵت لهه سهه ی ده ی ئهاشهتهیهانهه وه گوێزانهه  كا  به نه گی الیه سته یوه په

سهتهور و یهاسهای  ده لهه  مهانهه مهوو ئهه کا ، ئیقراری ههه نگه پێی ئیستحقاقاتی ده ت به پێکهێنانی حکومه
ك  وه  کهه  کهه ڵهقەیهه ندێتی دوایین ههه ناوه ر نه سه رجی دییکراسین و بڕیاردا  له پێشیه  مانه ئه..  واڵتدا

شهوێهن   و ئهاسهتهه م یها  بهه دییوکراسیدا بهه له  وه ڕووی سیاسیه له  یه ند و پرۆسه وه م ڕه پاشکۆی ئه
ندێتهی  ناوه نه له  وجۆره مای ئه ر بنه سه می حوکیڕانی له ر سیسته گه واڵتێکدا ئه ر  هه ت له نانه ته.   گرێ ده

  رجهانهه م مهه ئهه  وه ڕووی سیاسیه اڵم له ، به وه سفکردنیه وه  وتۆته که  گۆڕا  دڵروازانه زراوبێت که دامه
وتهی  نهی کهارگهێهڕی نهاتهوانهێ ڕه و الیهه  وه کی بۆنامێنێته کرابێ، دییوکراسی هیچ مانایه ر نه به سته ده

 .ربکات به سته سیاسی دییوکراسی ده
مهی کهارگهێهڕی  سیهسهتهه کردنی  خنه ڕه ر له ندێتیدا، پڕۆگرام سه ناوه نای نه د  و سه ی مه دوا وێستگه له
  : نگێنێ سه ڵده هه  مجۆره به  که دۆخه  وه ندێتیه ناوه کی نه ینه عه هێنێ و به رده رێیی کوردستا  ده هه

اڵتهی  سهه ده  له  که یه ڵه کرێ تێکه رێیدا کاری پێده هه  ئێستا له  که ی کارگێڕییه  و سیستیه ئه" 
  اڵتی خۆیا  پهیهاده سه پارێزگاکا  ده  پێویسته  دا که و شوێنانه له زی و حزبۆکراتی، رکه مه
کها   کهارگهێهڕیهه  کهه نهی پهارێهزگها و یهه نهجهومهه زیهی بهۆ ئهه رکهه ڕێگریی مههندین    چه بکه

نهدیهن کهۆسهپهی بهێهرۆکهراتهی بهۆ  کا  چه ته زاره زیرا  و وه نی وه نجومه ئه  کرێ، دروستده
شهدا  و شوێهنهانهه له.    که ند و ڕۆتینیو بۆ هاواڵتیا  دروست ده ندین که پارێزگاکا  و چه

رێهم پهیهادەبهکها و  مهوو ههه ر ئاستی هه سه ی نیشتیانی خۆی له رێم پرۆژه هه  پێویسته  که
ردو حهزبهی حهوکهیهڕا   اڵتهی ههه سهه دهند بهکهرێ،  سه ماندا په رله په  ی نیشتیانی له بودجه
ی  گهوێهره به   و بودجه   که کتر دروستده و ڕێگریی سیاسی و کارگێڕی بۆ یه دا ڵده رهه سه
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پهێهی  اڵتهدار بهه سهه ردو حزبهی ده وی هه مڕه ڵه کاتێکدا قه  ، له  که   ده کانتۆنی حزبی دابه
پارێزگای سهلهێهیهانهی و   که  یه و سنوره پێی ئه ڵکو به ، به کا  نیه کارگێڕیه  که شگونی یه دابه
ی تهری  کهه شهه پهارێهزگهای دههۆك و بهه  لهه  وه ولێری جیاکردۆته پارێزگای هه  شێك له به

و دوو  ئهه  خشهێهتهه ت بهگهه رعهیهه شهه  دێهك کهه نهه بێ بوونی هیچ سهه ولێر، به پارێزگای هه
 . حهههههههههههههههههههههههزبهههههههههههههههههههههههیهههههههههههههههههههههههه  وه مهههههههههههههههههههههههڕه ڵهههههههههههههههههههههههه قهههههههههههههههههههههههه

  وه تی ئهه مانه اڵتی پارێزگاکا ، زه سه ندێتی کارگێڕی و فراوانکردنی ده ناوه سپاندنی نه چه
تهی  مهانهه ك زه روه م بهێهت، ههه رههه تی بێگهه ت و بیرۆکراسیه زیه رکه کۆتایی به مه  کا که ده
یها   قینه اڵتی راسته سه ده  رێم بێت که ی هه حزبیه  وه مڕه ڵه و دو قه کا کۆتایی به   ده وه ئه
 "وه هێشتۆته زیرانیو نه نی وه نجومه ما  و نە بۆ ئه رله بۆ په  بۆ پارێزگاکا ، نه  نه

،  وه کهاتهه ژوو ده ئهاوه"  رێهم سیستیی کارگێڕی ئێهسهتهای ههه" کانی  ته ی واقعیه وه له جگه  ربڕینانه م ده ئه
ی گهۆڕا  و  وه کانهی بهزووتهنهه زووه ڵ ئاره گه شێوێنی تا بتوانرێ له جۆرێك ده کا  به هاوکات ڕاستیه

 :ستین وه ند خاڵ ڕاده ر چه سه دا له نده یوه م په له.  وه ندێتیدا بێته ناوه مکی نه چه
اڵتهێهکهی  سهه ده"  کهرێ رێهیهدا کهاری پهێهده ههه  ئێستا له  که ی کارگێڕییه  و سیستیه ئه. "  وه وانه پێچه به/  6
چ  بهه  مهه ئهه.    م دوانهه لهه  کهه یهه ڵهه تهێهکهه و نهه  زیهه رکهه مهه  نه  م سیستیه واقعدا ئه اڵم له به، "  حزبۆکراتیه" 

 ك؟ مانایه
،  یهه تی ههه وزوعیه مه و نه  واقعیه ت نه وڵه بێ بوونی ده سیستیی کارگێڕی به: م که یه ی که وه مانای ئه به

سهیهاسهی و   پێێ ویسهتهه و به  وه کاته کجێ ده بااڵترین ئاستدا یه کا  له اڵته سه ده  ته وڵه ده  وه ئه  چونکه
گهرێ  ده واره کا و قهه   ده کا  دابه تیه اڵیه کۆمه  ی نێوا  هێزه کا  و هاوکێشه تیه اڵیه ئابووری و کۆمه

کوردسهتها  نهاکها  تێك له وڵه بوونی ده پرۆگرام باس له  دایه وه یر له اڵم سه به.  خات قانو  ڕێکی ده و به
ت  نهانهه دات، تهه م ده ڵه قه کا  له یی حزبه اڵتی ناوچه سه و ده"  حزبۆکراتی"   رێم به اڵتی هه سه ده  و بگره
ی  ك دوو نهاوچهه ، وه وه کهانهه زا و نهاحهیهه پارێزگا و قه رێیی کوردستا  به شگوونی هه دابهبۆ   ئاماژه

  خهاتهه   ده تهه م واقهعهیهه رئهه چی ههه ، کهکات ستن تیایاندا، ده دوو حزب بااڵده  جیاوازی کارگێڕی که
تها حهوکهیهی   کهوردسهتها  بهوونهی نهیهه تهێهك لهه وڵهه ده کهه  کهاتهێهکهدایهه لهه  مه ، ئه وه ته زیه رکه ی مه خانه
 .ێندرێت په ردا بسه سه تی ئیداری به زیه رکه مه

رێهم،  ت نهاسهانهدنهی سهیهسهتهیهی کهارگهێهڕی ههه زیهه رکه مه به  وه تیشدا دیسانه ئاستی حکومه له:  م دووه
تهێهکهی  یی حزبی وجهودی حهکهومهه اڵتی ناوچه سه ده  چونکه.   وه واقعه له بۆچوونێکی ناڕاست و دووره 

. نێو بهردووه ستابێت له زی راوه رکه مای سیستیێکی کارگێڕی مه ر بنه سه له ری که راسه کجێ و سه یه
: ڵهێهت ڕوانهێ و پهێهیها  ده ده"  حهزبهۆکهراتهی" اڵتی  سه ده له  وه یی کردنه گله پڕۆگرام به ی که وه خودی ئه

  ڕێهوه ستی خۆی به کانی ژێرده ئیداریه  که یی خۆی پارێزگاکا  و یه اڵتی ناوچه سه پێی ده به  رحزبه هه"  
ی نهیهشهتهیهانهی خهۆی  زیهرا  پهرۆژه نهی وه نجومهه ئه"   ی که وه یا  ئه ، وه" دات اڵتیا  پێده سه با و ده ده
ی کهانهتهۆنهی حهزبهی  گوێهره  به   بودجه"   ی که وه یاخود ئه ، وه" رێم پیادە ناکات مو هه ر ئاستی هه سه له

تهی  تها سهیهاسهه  ئهارادانهیهه کجێ له تێکی یه حکومه ی که وه   بۆئه ڵگه به  مانه موو ئه هه..   "کرێ   ده دابه
اڵتی مهیهلهیهشهیهایهی  سه ده  ی واقعه وه ئه  مجۆره به.  رێ به ڕێوه کاندا به کارگێڕیه  که ئاست یه زی له رکه مه
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اڵتهی  سهه پهێهی ده و به  کانی ڕاگرتووه عس قاچه کانی سیستیی کارگێڕی به وه ر پاشیا سه له که  حزابه ئه
هها  وه بهێهگهومها  لهه.    بهه ده ڕێهوه کها  بهه ئهیهداریهه  کهه سهتهوردا، یهه ت و ده وڵهه غیابی ده ییا ، له ناوچه
ر  ههه  ك رێیهدا نهه سیستیی کارگێڕی ئێستای هه له"  ت زیه رکه ت و المه زیه رکه مه" تێکیشدا، باسی  حاڵه
ك بهۆ  مهایهه بهنهه  و نهاتهوانهێ بهکهرێهتهه  ره ڕێهگها ونهکهه  ڵ واقعدا گرێ نهاخهوا، بهگهره گه و له  تی نیه بابه
  و پێکههاتهوه موو ئه هه  رنو له ر سه گه ت ئه نانه ته.  سیستیی ئیداریدا مترین ئاڵوگۆڕ له ستهێنانی که ده به

نهراو ،  وافهقهی حهزبهی دا پهێهی تهه یها بهه ڕێکرراو  وه  وه کانه ڵگژاردنه نجامی هه ئه له ین که بده  ئیداریانه
ت و  کا ، قاییهقهامهیهه گشتیه  رایەتیه به ڕێوه وانی، به نی شاره نجومه نی پارێزگا، ئه نجومه ئه" ی  نیوونه له
ی فهۆڕمهی  وه کهرده دیهاریهکهردنهی بهه وتۆ بگێڕ  له چی ناتوانن ڕۆڵێکی ئه که"..  کا  رانی ناحیه به ڕێوه به

یهی  حزابی نهاوچهه اڵتی ئه سه ده ی که وه له جگه  چیه  مه هۆکاری ئه.  رێیدا سیستیی کارگێڕی ئێستای هه
پهێهی  مهوشهتهێهك بهه   ههه م حهزبهانهه رئهه و ههه  وه ری گهرتهۆتهه راسه تی سه ت و حوکیه وڵه شوێنی ده

گهۆڕیهنهی سهیهسهتهیهی  وێهت بهاس لهه ربیهه سێك گه که.   که نگڕێژ ده کانی خۆیا  ڕه ییه ناوچه  اڵته سه ده
ر  ههه ر لهه بێت به وا ده ندێتی ئیداری جێگرات، ئه ناوه وێت نه یا بیه ت بکات، وه زیه رکه زی بۆ المه رکه مه

تهێهکهی  تهێهك و حهکهومهه وڵهه یهدا ده جهێهگهه کا  بههێهنهی و لهه یی حزبه اڵتی ناوچه سه ده شتێك کۆتایی به
  . زرێنێ دامه  کپارچه یه
  گهات کهه ده  وئهاسهتهه کهانهی بهه ڕۆیهیهه ما  بۆکرد پرۆگرام زێده ئاماژه  وه پێشه له   زیاتر که وانه له/  7
رێهم  ی ههه حزبهیهه  وه مڕه ڵه و دوو قه کۆتاییهێنا  به " بۆ   ته مانه زه"  ندێتی کارگێڕی ناوه سپاندنی نه چه" 

زیهرانهیهو  نهی وه نهجهومهه ما  و نە بهۆ ئهه رله بۆ په  بۆ پارێزگاکا ، نه  یا  نه قینه اڵتی ڕاسته سه ده  که
رانهی  چهێهت نهووسهه و پهێهده  تێکی زۆری ویستوه کی ئاوا جورئه یه غه ڕاستی موباله به"..   وه هێشتۆته نه
  و بهیهنهراوه  مەنێکدا بهووه چ زه کوێ و له گینا له بێت، ئه رگیاندا نه جه کو  له  واژانه سته و ده  م ڕسته ئه
ر  یسهه مهه  وه گۆڕینی سیستیهی کهارگهێهڕیهه ڕێگای  له"  حزاب اڵتی میلیشیای ئه سه ده کۆتاییهێنا  به" که 

؟  وه وانهه پهێهچهه یها  بهه  نگرێژی باری کارگێڕی واڵتهه ت، ڕه ت و حوکیه وڵه اڵت، ده سه ئایا ده!  بووبێت
فهۆرمهی  تهوانهێ چهۆ  کهۆتهایهی  بهه ت ده وڵهه ی بوونی ده وه ره ده ندێتی له ناوه مکی نه واقعدا چه ئایا له

 "نهدێهتهی کهارگهێهڕی  نهاوه نه ین که رزکه ر وا فه گه نجام ئه ره سه..  بهێنێ؟   کا  ییه ناوچه  حزبیه  اڵته سه ده
اڵم ئهایها  ، بهه" م بهێهنهێهت رههه تهی بهێهگهه ت و بیرۆکهراسهیهه زیه رکه کۆتایی به مه  کا که ده  وه تی ئه مانه زه
  ندێتی ئیداری، نهابهێهتهه ناوه اڵتی حزبیدا، نه سه کوردستا  و زاڵگوونی ده ت له وڵه بوونی ده تی نه حاڵه له

؟  نفوزی تهێهدایهه  رحزبه هه دا که و ناوچانه ر ئه سه ی کوردستا  به شگوونی زیاتری حزبیانه ی دابه مایه
پهێهی  ی گهۆڕا  بهه وه بهزووتهنهه..  ؟ ڵگای کوردسهتها  نهیهه ك ترازاندنی کۆمه ریه به تێکی ئاوا له ئایا حاڵه

ی  وه ره ده ت لههه نههانهه و تهه  وه داتههه نهه  م پهرسهیهارانههه اڵمهی ئهه تهوانهێ وه کههانهی خهۆی ده نهدیهه وه رژه بهه
ی  وه اڵم خهودی ئهه رامۆشییا  بسپێرێ، بهه فه ڵکی کوردستا ، به ژیانی خه ر به رامگه رپرسیارێتی به به
ی  وه ی ئهه ڕاده کانی کوردستها ، بهه موو کێشه ری هه سه کلیلی چاره به  ندێتی کراوه ناوه مکی نه چه  که
  کهه یهه ناهێڵێت، نیشانهه...  یی حزبی اڵتی دوو ئیداره سه ت ده نانه ڵی، شارچێتی، ته نده بیرۆکراسی، گه  که
د  قهه به یااڵتێك، که هم و خه وه  وتی ناسیوناڵ ڕیفۆرمیزم به ی گۆڕا  و ڕه وه بوونی بزووتنه  گیرۆده له
  ی گهۆڕانهه وه بزووتهنهه  وه   ئه مجۆره به.   مدا نیه رده به رهاتنی له ده  وه کرده ی به ك ڕێگه رزیه ده ره سه
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بها و جهارێهکهی  ده"  ت دیهکهتهاتهۆریهه  ترس له" نا بۆ  په ، جارێك  " ندێتی ناوه مکی نه چه" بۆ پاساودانی  که
 .  بات اڵتی میلیشیایی ده سه هیی چاکسازیکردنی ده وه نا بۆ  تریو په

 : که  یه وه ویو ئه زانین ئه پێویست ده خاڵێك به دا  به دا ئاماژه یه ره وه م ته کۆتایی ئه له
نهد خهاڵهێهکهی  دا چهه" نهدێهتهی کهارگهێهڕی نهاوه نهه" بهاسهی  و لهه  ره وه م ته نجامێك له رئه ك به پرۆگرام وه
م  ئهه"..  کهانهدا کهارگهێهڕیهه  کهه نهێهوا  یهه له  کانه اڵته سه رك و ده شکردنی ئه دابه"   ڕووی له که  ڕیزکردووه

ی  وه ره ده  و لهه  رگرتووه رز وه فه تی حزبی به اڵتی ئێستا و حکومه سه ی ده وه مانه ی که پێیه و به  خااڵنه
واقهعهیها   ی دوور لهه کنیکی و دڵهرهوازانهه لێکی ته نگاوگه ی هه وه له ڕوو، جگه ته نه ت خراو وڵه بوونی ده

ژیها  و  مترین گۆڕانکهاری لهه جێ بوونیاندا، ناتوانێ که تی جێگه باشترین حاڵه مانکاتدا و له هه ، له یه هه
ر واڵتێکدا سهیهسهتهیهی کهارگهێهڕی  هه له:  بڵێین    وه بێت ئه نجام ده ره سه.  بێت  دواوه ڵکدا به بژێوی خه

وتنی  ری پێشکه توانێ پێوه ئه که  یه کامه  و فاکتۆره ئه..  ندێتی ناوه ندێتی بێت یا  نه ك بێت، ناوه رچیه هه
ڕاسهتهگهۆیهی   کهه  یه و پرسیاره ئه  مه دا زامن بکات؟ ئه و سیستیه ڵك له ندی خه وه رژه تی و به اڵیه کۆمه

 :دات ك ده حهههههه مهههههه رحهههههزبهههههێهههههکهههههی سهههههیهههههاسهههههی لهههههه ی گهههههۆڕا  و ههههههه وه بهههههزووتهههههنهههههه
ڵهك چ  بهردنهی واڵتهدا، یهانهی فهاکهتهۆری خهه ڕێهوه بهه لهه(  هاواڵتهیها )ڵك  زامن کردنی جێگاو ڕێگای خه

  مهه ئهه..  دا و یاسها و ڕێسهایهانهه جێ کردنی ئه جێگه  رکردنی ڕێسا و یاساکاندا و چ له بڕیاردا  و ده له
. و کهارگهێهڕیهه   -ت ت و حهکهومهه وڵه ده–ر سیستیێکی سیاسی  خشی هه به ناسنامه  که  یه و فاکتۆره ئه
   ره ده و قهه بهه  سهتهووه بهه  م فهاکهتهۆره ی خهۆیهدا پشهتهی بهه رنهامهه بهه ی لهه وه د ئهه قه نێك به رالیه هه
نهێهك  ر الیهه ی ههه وه وتهنهه دوورکهه  وه شه پێچەوانه به.  کۆشێت ڵك و هاواڵتیاندا تێده ندی خه وه رژه به له
ڵههك و  دژی خههه لههه  مهها  ڕاده هههه بههه بههردنههدا،  ڕێههوه اڵت و بههه سههه ده ڵههك لههه فههاکههتههۆری ڕۆڵههی خههه لههه
واوی  و تهه  نهدێهتهی بهووه نهاوه شقی نه عه ی گۆڕا  که وه بزووتنه.   ستاوه وا  ڕاوه کانی ئه ندیه وه رژه به

  وه مهکهه م چهه بهه"  ی مهرۆیهی شهه گهه" و "  رێهم ههه   سیستیی کهارگهێهڕی"   ك که گۆڕانکاری و چاکسازیه
و   واوی بهڕگهه تهه ڵهك نهاکهات و لهه بهۆ ڕۆڵهی خهه  هیچ جۆرێهك ئهامهاژه به  وه والشه و له  وه ستۆته به
بهردنهی واڵتهدا،  ڕێهوه بهه ڵهك لهه وخهۆی خهه کهی بهۆ ڕۆڵهی ڕاسهتهه یهدا جهێهگهایهه کهه کانی پرۆگرامهه نده به
ر  سهه تهی بهه یهه وه اڵتی ئێستا و مهانهه سه کانی بۆ جوانکردنی ده وڵه موو هه پێویست هه ، به وه کردۆته نه
کهانهی پشهتهی  ههیهه دیهکهتهاتهۆر و وه تهرس لهه" نای بهۆ  ی په م کاره اڵم دیاره بۆ ئه ، به  وه ڵکه ری خه سه
 .   بردووه" ندێتی کارگێڕی ناوه نه
 

 : ی گۆڕان وه کانی بزووتنه کان و ڕیفۆرمه تگوزاریه خزمه شارەوانیەکان، 
ندێتی کارگێهڕی  ناوه مکی نه پرۆگرام چه"  کاراکردنی ڕۆڵی شارەوانیەکا " ناوی  کی تردا به یه ره وه ته له
  وه اڵم پهێهکهه بهه کهانهه،  تهگهوزاریهه ی خهزمهه لهه سه کا  و مه وانیه ویو شاره ئه که  وه ئاستێکی تره  باته ده
چ   بهه  ، " کها  تهگهوزاریهه کها  بهۆ پهرسهی خهزمهه وانیه تکردنی شاره تایگه"   م دوانه، واته ی ئه وه ستنه به
کها  و  تگوزاریهه رکردنی خزمه به سته وی ده گره  خاته ده"  ندێتی ناوه سیستیی کارگێڕی نه" ك  یه ندازه ئه
دا  لهێهره کهه  یهه کهیهه ره سهه  و خهاڵهه تهی، ئهه یهه دواوه حزبی گهۆڕا  بهه که  وه م ڕووه ی له و چاکسازیانه ئه
 :نووسێت تا پرۆگرام ده ره شدا سه نده م پێوه له. ستین وه ری ڕاده سه له
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ی دیهیهوکهراسهی  کهه کهارگهێهڕیهه  پارێزگاکا  دیهوهنی  نجومه ك چۆ  کاراکردنی ڕۆڵی ئه وه" 
تهگهوزاری و  خهزمهه  کانهیهو دیهوه وانیه نی شاره نجومه ئه، کاراکردنی ڕۆڵی کا ر ده به سته ده

 ."اک ر ده ڵگای مەدەنی مسۆگه ی سییای شار و کۆمه که شارستانی و کولتوریە
  ی کهه وه ك ئهه وه  ندێتی کارگێڕیدا کهراوه ناوه سیستیی نه کا  له وانیه بۆ ڕۆڵی شاره که  یه م پێناسه ئه
، " اکه ر ده ڵگای مەدەنی مسۆگه ی سییای شار و کۆمه که شارستانی و کلتوریە تگوزاری و خزمه  دیوه"

کهانهی بهڕیهاردا  و  اڵتهه سهه ی ده وه میا  جیاکردنه که یه:  وه کاته ده سته رجه کی به ره ی سه له سه دوو مه
دیهوی "   پهارێهزگهاکها   یهه م ئهاڕاسهتهه پهێهی ئهه بهه.  کهانهدا وانیهه نێوا  پارێزگا و شاره له  جێکردنه جێگه

نهی  ك الیهه کهانهیهو وه وانهیهه و شهاره  ستۆیانهه ئه بڕیاردا  و چاودێری و پانسازی له  کارگێڕی واته
نهدێهتهی  نهاوه تهێهکهی ئهاواشهدا نهه حهاڵهه له.   ستۆیه ئه کانیا  له تگوزاریه و ئاستی خزمه  واره جێکار قه جێگه
ی  یهه و پهێهنهاسهه پێی ئهه به  واته!   سته بااڵده  وه کانه وانیه ر شاره سه به کی ستوونی که یه که گۆڕێ بۆ یه ده

نهدی  یهوه ی پهه وه ره ده ردووکهیهانهی لهه تهی، ههه کها  کهردویهه وانهیهه پرۆگرام بۆ ڕۆڵی پارێزگا و شهاره
تهی  زیهه رکهه مهه  ئهیهتهر جهۆرێهك لهه    مه ، ئه وه ته جێکردندا داناوه ئاست بڕیاردا  و جێگه  ئاسۆییدا له

بڕیار و پانی پارێزگاکا  شهوێهن " فزی مونه"ك  خا و وه کاندا جێده وانیه ر شاره رامگه به پارێزگاکا  له
جهێهکهار  اڵتهی جهێهگهه سهه ده اڵتی بڕیهاردانها  لهه سه ی ده وه خودی جیاکردنه  وه کی تریشه الیه له.  گر  ده
  ندێکهی سهتهوونهیهدایهه یوه په له  چونکه  وه هێڵێته ك بۆ پارێزگا ده ك پاشۆیه کا  وه وانیه پێویست شاره به
ك نهیهن و  ك یهه وه  وه جهێ کهردنهه ڕووی جهێهگهه  و چ له  وه ڕووی بڕیاره ردووکیا  چ له ڵی و هه گه له
ك  کها  وه وانیهه نی شاره نجومه ئه  ی که وه وێڕای ئه  مه ، ئه گرتووه راریا  نه ندێکی ئاسۆییدا قه یوه په له

مانکهاتهدا تهوانهای  هه ئاست پارێزگاکاندا، له کا له اڵت ده سه کدا، بێده ر جوگرافیایه هه ڵك له رانی خه نوێنه
ی  رکه و ئه ی ئه واره نجام قه ره سێنێ و سه کا  ده تگوزاریه ستگرد  بۆ خزمه واویا  بۆده بڕیاردانی ته

ی  ههیهه یهاڵهی و وه و خۆشرهه   ئه م پێیه به.   وه کاته سك ده رته کا  به راندنی خزمەتگوزاریه بۆ ڕاپه که
ك  وه، وه خشهێهتهه یهگهه کاندا ده تگوزاریه ئاست خزمه کا  له وانیه ی گۆڕا  بۆ ڕۆڵی شاره وه بزووتنه  که

اڵتهی  سهه حهزاب و ده تی ئهه رکار بوونی حکومه سه تی له حاڵه له  چونکه.  ڕوا ردا دێت و ده سه پێچێك به
رچهی زیهاتهر  کهانهدا، ههه تهگهوزاریهه ئهاسهت خهزمهه نهفهیهزیهیها  لهه کا  و ڕۆڵی تهه وانیه ییاندا، شاره ناوچه

  کا  دیهوه وانیه شاره" ڵێت  ده ی که وه میو ئه خاڵی دووه.  گر  کا  شوێنده سنووردار و پاشکۆی حزبه
" اکه ر ده ڵهگهای مەدەنهی مسهۆگهه ی سهیهیهای شهارو کهۆمهه که تگوزاری و شارستانی و کلتوریە خزمه
کهی کهارگهێهڕی  یهه کهه ك یهه کها  خهۆیها  وه وانیه شاره  ، چونکه مایه کجار ناڕاست و بێگنه کی یه یه قسه
و تهاقهم و   سهتهه و ده نهدی ئهه وه رژه و بهه  رنهامهه ت و بهه اڵت و سیاسه سه ی ده ی ناسنامه وه ره ده له

گهروپهێهکهی   کدا که ڵگایه کۆمه له.  سته ده ڵگادا و حوکیڕانییا  به رکۆمه سه زاڵن به  دا نین، که یه وه جواڵنه
را  و  ئهاسهتهی ژیها  و گهوزه زانهێهت لهه رپهرسهیهار نهه بهه اڵتدار بێت و خۆی بهه سه کدار ده مافیای چه

دیهوێهکهی " تهوانهن چ  خهۆیهانهدا ده کها  خهۆیها  لهه وانهیهه سهتهیهدا، شهاره کانی ههاواڵتهیهانهی بهنهده ئازادیه
ی  وه بزووتهنهه کدا کلتوری باو کلتوری  ڵگایه کۆمه له!    تی بکه رایه نوێنه"  تگوزاری و شارستانێتی خزمه

کهانهی  پهۆلهه رو شهه سه توانن له کا  چۆ  ئه وانیه کانی بێت، شاره ومیه قه  را  و حزبه تی و ڕابه کوردایه
نهی  ده کهی مهه یهه ، سهیهیها وه اڵتهداره سهه کهانهی گهروپهی ده ریه رکوتگه رستی و پیاوساالری و سه په کۆنه
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 ڵێت؟ ی گۆڕان چیمان پێده وه پرۆگرامی سیاسی بزووتنه

٩٣ 

 !  خۆیا  نیشا  بده له
نهاڕاسهت و   ی بهۆچهوونهه وه بۆئه  وه کانه وانیه ڕۆڵی شاره ند به یوه په یدا له که ی باسه درێژه پرۆگرام، له

 :ڵێت عس و ده می حوکیی به رده بۆ سه  وه مانگێڕێته واد پێگدات، ده ی خۆی ڕه که وانه پێچه
کهانهدا، شهار  ناریه که  پاڵ وێرانکرد  و داگرتنی گوند و ناوچه عس، له درێژایی حوکیی به به" 

تی وێرانکاری، شێواندنهی سهیهیهای شهارسهتهانهی و  ڵیه ڕووی هه کانیو ڕووبه و شارۆچکه
نێوا  تێکدانی گوند و تێهکهدانهی شهاردا  نجام له ره سه...  وه ته تێکدانی باری دییوگرافی بوونه

  کهلهتهوری شهار بهووه  نهه  کهه  ڵ و شێوێندراو دروسهتهگهوه ریتێکی تێکه کلتورێکی کرچ و نه
 ."کلتوری الدێ نه

    : ڵێت کا و ده رین ده دوای ڕاپه می  رده سه کا  له وانیه بۆ شاره  دواتریو ئاماژه
نهابهوتهكهردنهی دەزگهاكهانهی دەوڵەتهی یهاسها و دامەزراوە فەرمهیەکها ، پا  ڕاپەڕینیهو، "  

تۆخکردنەوەی دەسەاڵتی مەحەلی حزب لە شار و شارۆچکەکاندا، پەنابرد  بهۆ مەکهتەبهی 
بەمهیهلهیهشهیها   و سهەرلەنهوێ و حزبی، شەڕی نهاوخهۆ  کۆمەاڵیەتی حزب و دادگای خێڵەكی 

و بەپهاشهكهۆكهردنهی ڕێهكهرهراوە مەدەنهیهیەكها    كردنەوەی كۆمەڵگەی كوردی، داگیركرد 
گشهتهی و  ، كۆمەڵێك دیاردەی مەترسیدار بوو  كە كۆمەڵگەی کوردی به... لەالیە  حزبەوە

رێهیهی  کهانهی ههه وانهیهه شهاره"  .شهێهوێهنهدراوی ههێهشهتەوە  تی بهه تایگه ی شارییا  به ڵگه کۆمه
ریهتهی  سیرناخهن بهه نهه  ی که وتووانه دواکه  و واڵته موو ئه هه  وانی ك شاره ، وهکوردستا 

اڵتهی  سهه وانی و ده تی شاره زاره پاشکۆی دیوانی وه  بهراوێزخراو  و کراو   زی، په رکه مه
وه بهۆ  تهه کها  کهورتهکهراوه وانهیهه اڵتی شهاره سه رك و ده ئه.  کا  اڵتداره سه ده  لی حزبه حه مه
ی خۆڵ و خهاشهاکهی  وه ره، پاککردنه به تی خانوو ك پێدانی مۆڵه ندێ کاری بێرۆکراتی، وه هه
ئاستی شهکهۆی   ناچێته  کاری ڕۆتینی تردا که ندێ ورده پاڵ هه کا ، له قام و کۆاڵنه ر شه سه

 ".کاندا وتوه پێشکه  واڵته  وانی له شاره
کهی  ڕاسهتهیهه  ڵهه رێیی کوردستا  کهۆمهه کانی هه وانیه ڕ شاره مه له  وه ره ی سه گرافه ره م په ردوك ئه هه

کانهی،  کداره چه  ناسیونالیزمی کورد و حزبه  که  یه وه ری ئه لیێنه سه  واقعدا له  رچاو، که به  نه خه زۆر ده
کهی  ڵهگهایهه زرانهدنهی کهۆمهه تهداری و دامهه وڵهه ڕاسهتهای ده بوو  و نهیهن، لهه لێك نه وە و حزبگه جواڵنه

ك  ویهه و پهێهشهڕه ره ڵگای کهوردسهتها  بهه نجام بردنی کۆمه ره نی و سه ده شارستانی و سیستیێکی مه
. رکهرابهێهت بهه سهتهه کهانهی ههاواڵتهیهانهی کهوردسهتهانهی تهیها ده می ماف و ئهازادیهه ی النیکه وه ره نوێنه که

اڵتهدارێهتهی  سهه ساڵهی ده 71ی  جروبه ته  ڵێت که پێیا  ده  وه ره ی سه گرافانه ره م په کانی نێو ئه ڕاستیه
،  ڵکی کهوردسهتهانهه کانی خه زووه ك دژی ئاوات و ئاره یه کانی، بەڕاده ومیه قه  بۆرژوازی کورد و حزبه

ونهدا  ی قهێهزه یها  دیهارده تی و ده رستی و جیاوازی چینایه په ڵی و کۆنه نده گه کانی له ك قاچه یه ڕاده به
بهێ،  ڵکو ده   به یدا ژیا  بکه ژێر سایه ڵکی کوردستا  نین تا له خه به  رگیز شایسته ك هه نه ، که قیوه چه

،  وه دانهپهێهدانهراوه  م ڕاسهتهیهه اڵم به به.  ڵك البگرێت ری خه ر سه کی سه اڵیه ك به کێو بکرێ و وه ڕیشه
 :گرێ ڵوێست ده ی گۆڕا  چۆ  هه وه بابزانین بزووتنه

جهۆرێهك  کانی کوردسهتها  بهه وانیه ڕۆڵی شاره  پێویسته  که  ،ی گۆڕا  بڕوای وایه وه بزووتنه"  
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  و سایه سره خه

٩٤ 

وانهیهدا نەچهێهتە  سنهووری شهاره  اڵتێکی سیاسی و حزبی و کارگێڕی له سه کارا بکرێ هیچ ده
واوکهاری  رجهی تهه کا  مهه وانیه کاراکردنی ڕۆڵی شاره  ، چونکه وه وانیه اڵتی شاره سه رو ده سه
 ".رێیی کوردستانه زراویکردنی پارێزگاکانی هه دامه اڵت و به سه شکردنی ده دابه

ڕێهگهای  لهه"  کها  وانهیهه ی ڕۆڵهی شهاره وه کهاراکهردنهه" یی  ساده زۆر به!   کی جوانه ڕاستی بڕوایه ڵێ به به
رو  سهه  چهێهتهه وانهیهدا نهه سنووری شاره اڵتێکی سیاسی و حزبی و کارگێڕی له سه هیچ ده"  که   وه وه ئه
اڵتهی  سه ده دۆخێکدا که کرێ له بێ؟ چۆ  ده ر ده یسه مه  م کاره ئاخر چۆ  ئه"!!   وه وانیه اڵتی شاره سه ده
ی  وه جهیهاکهردنهه.. "  مهامهه مها  حهه ما  تهاس و ههه اڵم هه وه..  کدا؟  یه ر ناوچه هه له  ره حزاب بڕیارده ئه
پهاوی حهزبهی و  اڵتی داسهه سه ده بێ کۆتایی به چۆ ؟ ئایا به  وه دیسانه"..  ت حکومه اڵتی حزب له سه ده

و   زراوه کهام دامهه  کها  بهگهره وانهیهه ر شهاره ك ههه توانرێ نه کا ، ده کداره چه  یی حزبه نفوزی ناوچه
ی  نهیهوونهه رمهی بهێهت لهه رگهه نگی و سه رهه ر فه گه ت ئه نانه ی سیاسی، ئابووری، کارگێڕی، ته پێکهاته

خاقیهات  نگ و ئه رهه فه  دۆخێکی ئاوادا که ربهێنرێ؟ ئایا له ستی حزبەکا  ده ده ، له" ی ئۆلۆمپیاد لیژنه" 
ر ژیهانهی  سهه بهه  پهانهدووه تهی خهۆی سهه ی کهوردایهه وه کانی بهزووتهنهه اڵتی حزبه سه ت و ده و سیاسه
،  قهاڵه  دابهێ کهانهی خهۆی لهه نهدیهه وه رژه پێهی بهه ڵکی به راتی خه ده موو موقه ڵگاوه و هه ی کۆمه ڕۆژانه

ری  ڕێهنهه و ڕاپهه"  ت نهیهه ده سییای شهارسهتهانهیەت و مهه"   که  وه کایه  ك بهێندرێته وانیه توانرێ شاره ده
کها   وانهیهه بهکهرێهت شهاره کهه  یهاڵهی نهیهه خهۆشهرهه  وه ڵهك؟ ئهایها ئهه قازانجی خه تگوزاری بێت به خزمه

ی  وه بهۆ بهزووتهنهه  م پهرسهیهارانهه اڵمی ئه تی حزبی بپارێزرێت؟ وه خاڵه ده له  اڵته سه م ده ی ئه وه مانه به
تهی  حهکهومهه"   دا کهه وه ژێر نهاوی ئهه ، له خۆالدانێکی ئۆپۆرتۆنیستانه به  ، چونکه یه کجار ساده گۆڕا  یه

شهوێهن کهۆتهایهیهههێهنها   حهزبهی نهاوبهراو بهه کهه  یهانهدووه ، ڕایهگهه"  لی کوردستانه وتی گه ستکه رێم ده هه
 !! کردنیدایه می ڕیفۆرمه خه ڵکو له نیه، به  اڵتی ئێستاوه سه ده به
رك و  ئهه: "  کات که ده وه به  ڕوانێ ئاماژه رێم ده کانی هه وانیه شاره  له  وه ییه گله اڵم پرۆگرام کاتێك به به
م  ر ئههه رامهگهه بهه لهه.."  نهدێ کهاری بهێهرۆکهراتهی، وه بهۆ هههه تهه کها  کهورتهکهراوه وانهیهه اڵتهی شهاره سهه ده

ههاوشهانهی   نهێهتهه یهه بهگهه"  رێهم کهانهی ههه وانهیهه شکهۆی شهاره" تا   خاڵی ڕیز کردووه 71شیدا  بۆچوونه
  کهانهدا بهه تهگهوزاریهه خهزمهه چهاکسهازیهکهرد  لهه شهی بهه مه رئه وه هه"!  کا  وتوه پێشکه  وانی واڵته شاره" 

  وێهت کهه کهه رده ده  وه کها ، ئهه راپهای خهاڵهه سهه رنجدانێهکهی خهێهرا لهه سه اڵم به ، به ر ناساندووه خوێنه
. رچهێهت کنیهکهی ده شی و ته لێکی ڕووکه نگاوگه هه گشتی له به  یتوانیوه نه"  شدا م بواره کا  له چاکسازیه" 
ی  وه لهه ڕیهزکهراو  جهگهه"  تهگهوزاری خهزمهه" ك  دا وه ره وه م تهه لهه ی کهه و خهااڵنهه کهی تهر ئهه واتهایهه به
ی خهۆڵ و  وه ره، پهاکهکهردنهه وبهه تهی خهانهو مهۆڵهه" کانی  ته ما  بابه ی هه وه کردنه ردا دووباره وهه جه له

گهرێهت،  خهۆ ده ، لهه" نهدێ وردەکهاری ڕۆتهیهنهی تهر پهاڵ ههه کها ، لهه قهام و کهۆاڵنهه ر شهه خاشاکی سه
.. رمهی رگهه نهدگهرتهن، سهه یهوه نگی، پهه رهه تی، ئابووری، فه اڵیه تگوزاری کۆمه لێك خزمه مانکاتدا گه هه له
کها  دابهیهن کهراو ،  وانهیهه ت و شهاره وڵهه رکهی ده ر ئهه سهه خۆڕایی لهه کاندا به وتوه پێشکه  واڵته  له که

مهانهویسهت  کەما  نهه ی باسه وه بوونه ر درێژنه به دا له لێره  ئێیه..   چووه الیدا نه و به  خۆپارێزی کردووه
ی سهیهاسهی  رنهامهه ی بهۆ بهه وه ڕانهه گه ر به خوێنه.   وه رنجه ر سه به کا  برەینه کنیکی و تکراریه ته  خاڵه

 . رنجگدات سه  ی ئێیه م بۆچوونانه توانێ ڕاستی ئه ی گۆڕا  ده وه بزووتنه
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 !  پێناوی چیدایه له"  یی ندی ناوچه تمه تایبه"قدیسکردنی  پالنسازی و ته
، " کها  وانهیهه پانسازی بەگوێرەی تایگەتیەندیی پارێزگها و شهاره"ناوی  دا به ره وه دوایین ته پڕۆگرام له

  ر پارێزگا و شار و شهارۆچهکهه سه به  شکردنی داهات و بودجه تی دابه ی پانسازی و چۆنیه له سه مه
  یهه وه کهی ئهه ره دا پهرسهیهاری سهه اڵم لهێهره وه، بهه کهایهه رێیهی کهوردسهتهانهدا دێهنهێهتهه کانی هه و گونده
تهێهکهی  روره پێی چ زه نسیپێك و به مای چ پره ر بنه سه له  شکردنه م پا  و دابه ی گۆڕا  ئه وه بزووتنه
دابهیهنهکهردنهی   کهه کهاتهێهکهدا بهاسهه کهات، لهه دا ده تهه م بهابهه ڵ ئهه گهه لهه  ڵهه تی و ئینسانی مهامهه اڵیه کۆمه
 :ڵێت پڕۆگرام ده  وه مگاره له.. ؟ نیه ده ڵگای شارستانی و مه پێدانی کۆمه ره تگوزاری و په خزمه
خاڵهی ی  یه ندازه و ئه ما  ئه هه رێیی کوردستا ، به کانی هه پارێزگا و شار و شارۆچکه و گونده" 

و   یهه خاڵی جیاوازیشیا  هه،  وه بنه موویا  کۆده رێیدا هه ی هه چوارچێوه  و له  یه شیا  هه هاوبه
و جهیهاوازی و  ڕێهز لهه  پهێهویسهتهه  بهۆیهه...   یهه تهی خهۆیها  ههه ندی تایگه وه رژه ندی و به تیه تایگه
هیچ شهار   در له کرێن و غه پاکتاو نه  وه ندی نیشتیانیه وه رژه ناوی به ، بهبگیردرێ  ندیانه تیه تایگه

 ".کرێ ك نه یه و ناوچه  و شارۆچکه
بهۆ   گرتووه  وه ستیه ده ی گۆڕا  به وه بزووتنه نسیپێك که کی و پره ره مای سه بنه که  ئێستا ئیتر ڕۆشنه
نهدی  وه رژه رێم، ئیهنهسها  و بهه کانی هه ، گونده زا و ناحیه ر ئاستی پارێزگا، قه سه دانانی پانسازی له

.  و سهتهانهدارد نهیهه  کهی شهایسهتهه کانی ژیا  و ئارامی و بهژێهویهه هاواڵتیا  و دابینکردنی پێداویستیه
ك  یهه وره رده ویهاتهی ههه وله پێی ئه ی پانسازی به له سه مه  ، که تانی دنیاوه وڵه ی ده وانه پێچه ت به نانه ته
ی گهۆڕا   وه گیرێ، بزووتنهه رچاو ده به ئێك له بده ك مه تی وه اڵیه دۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمه له
ڵ  گهه یها لهه ، وه نهگهه ڕووی جه ڕووبه  ك که ڵگایه کۆمه  ، بۆنیوونه گرتووه نه وه  سته ده شی به م میتۆده ئه
ڵ  گهه لهه  وه بهۆ خهواره  وه ره سهه ویاتهی پهانسهازی لهه وله ، ئه وڕووه ره یرانی ئابووری و سیاسی به قه

ت  نهانهه تهه.   نهدنهی ئهابهووریهدایهه سهه ره قۆناغی ئارامی سیاسهی و پهه له که  یه کدا جیاوازی هه ڵگایه کۆمه
  دووبهاره  وه ته رامه می داهات و ده ساتی سروشتی و که ژێرباری کاره  وتۆته که  تازه  ك که ڵگایه کۆمه

گهریهیها  .   وه بهۆتهه وڕوو نهه ره تهێهکهی ئهاوا بهه ڵ حهاڵهه گه له ك که ڵگایه کۆمه له  دانانی پا  تێیدا جیاوازه
قوتاری نابهێهت   و پرسیاره اڵم هێشتا له به  رگرتووه رز وه فه ی به ویاتانه وله م ئه ی گۆڕا  ئه وه بزووتنه

نهدی و  تهیهه تایگه" ڵێت  اڵمدا ده وه ؟ پرۆگرام له رگیراوه سڵ وه ئه ك بۆ دانانی پا  به مایه چ بنه  ڵێت ده که
نهاوی  ، بههبهگهیهردرێ  نهدیهانهه تهیهه و جیهاوازی و تهایهگهه ڕێز له  پێویستیشه" و "!!  یی ندی ناوچه وه رژه به
و   چهیهه ڕووی لهه  مهایهه م بهنهه رۆکهی ئهه اڵم نهاوه بهه"!!  کهرێهن پهاکهتهاو نهه  وه ندی نیشهتهیهانهیهه وه رژه به
 بۆ کوێ؟  وه باته ده رچاوه سه
  ربهڕیهنهه مها و ده وتهووتهریهن جهۆری بهنهه ی حهزبهی گهۆڕا  دواکهه یه ربڕین و پێوانه م ده ڕاستیدا ئه له
ڕووی   ئاشکرا و هوشیهارانهه به   ، که وه ی واڵته داهات و بودجه کرد  به ڵه ڕاستای پانسازی و مامه له

  مهه ، ئهه کهانهه شهێهتهی ئهیهنهسهانهه کسا  و ژیانهی ههاوبهه مکی هاواڵتی بوونی یه ی چه وه شاندنه ڵوه لە هه
ژێهر  کهدا و لهه ڵهگهایهه رکۆمهه نگی هه ی ناهاوسه شه ئاکامی گه  له  که  یه ندیانه تیه و تایگه قدیسکردنی ئه ته

 ك یهه بهۆمهاوهك  ی ئهابهووریهدا وه وتهی کهوێهرانهه کها  و ڕه سیهاسهیهه  وه ریی کارکردی جواڵنه کاریگه
گهیهانهی   بهه  دانهه ره ی پهه وه لهه   جهگهه نهدیهانهه تهیهه م تهایهگهه قهدیسهکهردنهی ئهه رستن و ته په.   وه ته ماونه
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تهی ئهیهنهسهانهی و  سهاڵهه زیهانهی ئهه کهجهاری بهه یهه ، بهه وه ستکردنی هاواڵتیا  پێیانه یوه رێتی په گه ناوچه
م  رده بهه ست وپێگیهر  لهه ده ی که و خسوسیاتانه له  وه تنه شێتی و دوورکه ئینتگراسیۆ  و ژیانی هاوبه

ی ژیهانهی  وه ره کسهکهه عهه و کهه کهی پهێهشهڕه ڵهگهایهه ڵدانی کۆمه کی و هه ی شکۆفایی چونیه وه کایه هێنانه
 .  کیه شێتی و چونیه هاوبه
  بهاتهه ده  وه دانهانهی پهانسهازیهه  نهد بهه یهوه پهه کا  له ندیه تیه قدیسکردنی تایگه پرۆگرام ته  وه مگاره رله هه

 :ڵیت شوێنێکی تر و ده
کها ، هەروەهها  دابهڕاوه  رکوك و ناوچه ولێر، سلێیانی، دهۆك، که پارێزگای هه  ك له ر یه هه" 

تهی،  اڵیهه ندی کۆمه تیه تایگه..  ئیدارە تایگەتەکا  و ئەو قەزایانەی کە لە پاندایە بکرێنە پارێزگا
ی  واره پاڵ بنیهاتهنهانهی قهه بێ له ده  ، که یه نگی خۆیا  هه رهه سیاسی، ئابووری، بازرگانی و فه

قوربانی دروشیی نیشتیهانهی   بنه   بگیردرێ و نه ندیانه تیه و تایگه رێیدا ڕێز له نیشتیانی هه
 ."و بێ ناوەرۆك  به قه
رکهوکهدا، جهیهاوازی و  نهێهوا  دههۆك و کهه ولێر و سهلهێهیهانهیهدا، لهه نێوا  پارێزگاکانی هه بێگوما  له

نهگهی  رههه تی ئابووری و سیاسی و فه کا  خاسیه زا و ناحیه قه ك له ریه ت هه نانه ، ته یه ندی هه تیه تایگه
  ندیهه تیه ت و تایگه خاسیه شێك نین له به  مانه بەدی و سروشتی نین، ئه ئه  مانه اڵم ئه ، به یه خۆیانیا  هه

وتی مێژووی سهیهاسهی  می ڕه رهه به  مانه ڵکو ئه ، به م ناوچانه کانی هاواڵتیا  و دانیشتوانی ئه لییه زه ئه
ئهاکهامهی  زۆریها  لهه ره شهی ههه تهی و بهه یهه کهه نهدنهه سه ره نگی په تی کوردستا  و ناهاوسه اڵیه و کۆمه

ت  نهانهه کهانهدا دروسهت بهوو  تهه کهیهه ره نهاوخهۆیهی و ده  سیهاسهیهه  حزاب و هێزه کارکرد و ڕۆڵی ئه
ی سهیهاسهی و قهانهونهی و  مهی کهرده رههه بهه  وه کهاتهه وی تر جیا ده م له ئه سنووری جوگرافیشیا  که

ی  لهه سهه مهه ك لهه نهه  نهدیهانهه تهیهه  م تایهگهه ئه.   گۆڕاندایه وامیو له رده تی و به خۆیه  که ڵکه ڵسوڕانی خه هه
بهێ دانهانهی پها   ده  وه وانه پێچه ڵکو ڕێك به قدیس بکرێن به ما و ته بنه  دانانی پانسازیدا نابێ بکرێته

ندوکۆسپانه، تا هاواڵتیا  شهاڕێهی  م که ڵگرتنی ئه توندوتیژی کار بکات بۆ هه  ر له ده به جۆرێك بێت  به
وتهی دانهیهشهتهوانهی  تهی ڕه تهایهگهه بهه.  ر بهه کا  بگهرێهتهه جیهانیه  ستاندارده له   وه شارستانی و نزیكگوونه

مهای  بهنهه  یکاتهه کا و ده قدیسی ده ی گۆڕا  ته وه بزووتنه که  وه ندیانه تیه و تایگه موو ئه هه کوردستا  به
ستهێنانی  ده به دات، زیاتر ڕووی له ڵکی ده رخواردی خه ده  وه تیه الیه ناوی دادی کۆمه دانانی پا  و به

 .  وه وتهههنهههی جههیهههههههانهههیههدا بهههێهههتهههه م و پهههێهههشههکهههه رده ڵ سهههه گهههه لههه  کهههه  کههیهههه ژیههانهههێهههکهههی چهههونهههیهههه
ئایا بهڕیهاردا    که  یه وه ، پرسیار ئه وه ڕێته گه کا  ده تگوزاریه خزمه  ی دانانی پانسازی به یه وجێگه تائه
نهدیهه  تهیهه ر چهاوگهرتهنهی تهایهگهه بهه لهه کا  بهه  رفیهیه نگی و ته رهه فه  تگوزاریه ر دابینکردنی خزمه سه له
قهام، و  یرا  و مه حه  زووی گوێگرتنن له ك ئاره یه کاتێك ناوچه  وه شکێته چ بارێکدا ده کا  به ییه ناوچه 

ری  ژێهرکهاریهگهه ك لهه یهه نرێ کاتێك نهاوچهه گۆرانی بیانی بێت؟ ئایا چۆ  پانسازی داده ویتریا  له ئه
؟ ئایا سپاردنی پانسازی  نیسه و که  وانگه له کێکیتر مه و یه  وتی پێرۆشه مزگه ئیسامدا دروستکردنی 

  و سایه سره خه
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ی ژیهانهێهکهی سهتهانهدارد و  وه شهانهدنهه ڵهوه مهانهای ههه بهه  نهدیهانهه تهیهه م تهایهگهه بهه  و داههات و بهودجهه
  وه کانهه ریه راسه سه  اڵته سه   ده الیه له  کا  نیه تگوزاریه نگ و ئابووری و خزمه رهه ستانداردکردنی فه

رێتی  گه گیانی ناوچه  مه ؟ ئایا ئه ك نیه کسا  و چونیه ی هاواڵتی بوونی یه وه شانه ڵوه نجام هه ره و سه
ر  رامهگهه بهه    ههاواڵتهیها  نهاخهاتهه م پهێهیهه پێنادا و بهه و  کا  بره مارگیریه ریتی و ده نه  و دابوشگوونه

 ؟ وه که یه
سهتها   ڕاوه نهجهام پهرۆگهرام بهه ره ، سهه چهیهه  م پرسیارانه اڵمی حزبی گۆڕا  به ی وه وه جیا له اڵم به به
ی خهۆیها   وته رکه رێم داوای به ی هه بودجه ی له وه دات بۆئه کا ، دانیشتوا  هانده ندیه تیه ر تایگه سه له

تهی،  یهه ههه یەك  ك و نهاوچهه ڕه ر گهه ههه ی کهه تهیهانهدیهه و تایگه پێی ئه ت به نانه  ، ته بکه کانیا   و ناوچه
 :ڵێت پرۆگرام ده  وه شه مگاره له!!.. و  ندی خۆیا  بکه وه رژه تی شوێنی به قیه هه

  یهه رێهم، بهۆیها  ههه کهانهی ههه و گهونهده  زا و ناحیه موو پارێزگا و شار و قه دانیشتوانی هه"  
، کها  نیهشهتهیهانهیهه  رێم و پرۆژه ی هه بودجه    له کانیا  بکه وتی خۆیا  و ناوچه رکه داوای به
و پهێهشهنهیهازی   ی نهیهشهتهیهانهیهدا پهرۆژه کانی بودجهه ره و سێکته  روازه دانانی ده  له  پێویسته

مهوو  لهی بهۆ ههه حهه وتهی مهه رکهه بهه  رگریکهرد  لهه مافی بهربگیردرێ،  هێند وه پارێزگاکا  به
  بهکهرێ کهه  ریهتهه نههو  کهار بهه  پهێهویسهتهه ...ك پارێزراو بێت یه وانی و ناوچه پارێزگا و شاره

و شهار و   ندی خۆی و خێزا  و نهاوچهه وه رژه به  رگری له به  یه ك بۆی هه موو هاواڵتیه هه
نهدی گشهتهیهدا،  وه رژه ڵ بهه گه ناکۆك نین له  تانه تایگه  ندیه وه ژه و به ئه  چونکه ی بکا، که که ڕه گه
  نهدیهه وه رژه بهه  رگهریهکهرد  لهه   بهۆ بهه ندی نیشتیانین و پهرۆڤهه وه رژه ری به واوکه ڵکو ته به

 ".بااڵکا 
  پهرۆژه" م،  کهه یهه:   کهه وەیهه ئهه  وه بێته ده سته رجه نجامێك به ك ئه دا وه وه ره ی سه ربڕینانه م ده ی له وه ئه

" کها  وانهی، نهاوچهه لهی پهارێهزگها، شهاره وتی مهحهه رکه به" ر حوکیی داوای  به  ونه که ، ده" کا  نیشتیانیه
نهدی خهێهزا ، شهار و  وه رژه نهدی تهاکهی ههاواڵتهی، بهه وه رژه بهه"   ر بهه رامهگهه بهه  وێهتهه کهه ت ده نانه ته
رین و  راسه سه  لێنراوه"  نیشتیانییا " تی  پڕۆژانه، مادام سیفه  مجۆره ئه  کاتێکدایه له  مه وه، ئه ه" ك ڕه گه
نهرێ،  کها ، داده و پهێهشهرهسهتهنهی شهاره  وه دانهکهردنهه ویات و ستراتیژی ئابووری و ئاوه وله پێی ئه به
  مهجهۆره ئهایها سهپهاردنهی ئهه.   وه داتهه ده"   وه کانی خواره که ی یه وته رکه به"   اڵم به   وه م ئیعتگاره ربه هه

مهانهای  ، بهه وه کانه ته یگه ته  ندیه وه رژه به  ی به وه کا  و گرێدانه ییه لی و ناوچه محه  وته رکه به  به  پرۆژانه
" کها  تهه تهایهگهه  نهدیهه رژوه کها  و بهه لیهه محه  وته رکه به"کۆی  به  وه اڵمدانه ؟ ئایا وه یا  نیه وه شانه ڵوه هه
؟ " کها  پهرۆژه نهیهشهتهیهانهیهه " رهێنانی  ده  وه کرده و به"  ندی گشتی وه رژه به" رکردنی  مسۆگه  به  کسانه یه

 کات؟ رده سه ی پانسازی چاره نه م دوالیه تنی ئه و رکه ی گۆڕا  چۆ  به وه بزووتنه
ر  گهه تهی ئهه تهایهگهه بهه.   وه تهه نهدی تهاك و تهایهگهه وه رژه ر به رامگه به  خاته ندی گشتی ده وه رژه به:  م دووه
دوای   وتهۆتهه ربهگهریهن، یهانهی پهانسهازی کهه دانانی پهانهدا وه ئێك له بده ك مه ندی گشتی وه وه رژه به
نهده و تهێهیهدا  مهه ههره مهوو تهاکهێهك لهێهی بهه ههه ، کهه وه کانی گشته ویست و پێداویستیه  به  وه اڵمدانه وه

ی  وتهه رکهه تهی تهاك و بهه نهدی تهایهگهه وه رژه بهه"  رچاوگرتهنهی به له" تێکی ئاوا  ئیتر  ، بۆ حاڵه شه هاوبه
و   وه قی کردۆتهه ی گۆڕا  زه وه بزووتنه  ی که وه اڵم ئه به.  کی نابێت لی مانایه ك و محه ڕه یی گه ناوچه
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ندی گشتهیهدا،  وه رژه به ر به رامگه به ندی تاك له وه رژه به  له  کات داکۆکی کردنه چاوی لێده"   پرۆڤه" ك  وه
مهه  ئه.  ری راسه دژی ویستی گشتی و سه ك له ڕه لی و گه ی محه وته رکه به  له  ها داکۆکی کردنه روه هه
وه  کهه ڕه گهه دا و تائاستی خۆناساند  بهه پێده  ره رستی په رێتی و شارپه گه ر گیانی ناوچه ك هه ئیتر نه 

تهی  اڵیهه ر ئهنهتهیهگهراسهیهۆ  و کهۆمهه رامگهه به رستی له رستی و تاکپه ، هاوکات خۆپه وه خواره  یهێنێته ده
ڕاستهیهدا بهڕوا  له.  وه شێنێته وه ڵیا  ده نێ و هه هاواڵتی بووندا داده کی له ی هاواڵتیا  و چونیه وه بوونه

مهای  ر بنه سه له ، ناسیونالیزمێك که کانی ناسیونالیزمه وتووه دواکه  ره هه  نه نیوو و بۆچوونێکی ئاوا، له
نهگ، مهێهژوو،  رههه جهۆری جهیهاوازی زمها ، فهه لهه"   وه تهه نهه" کهانهی  تهه تایهگهه  ته و خەسڵه"   ندی تیه تایگه"  

  ر سهه لهه کهه  یهه وتهووانهه فیزۆکراتیزمێکی دواکهه  م ناسیونالیزمه کات، ئه خۆی پێناسه ده..  وت ڵسوکه هه
بهڕێهنهێ و  ك داده یهه کها  لهه ئینهسهانهه" ند تیه تاکی تایگه"رێتی و  گه  ندی ناوچه و ناوچه تیه مای تایگه بنه
کهانهی خهۆ  نهدیهه تهیهه قدیسی تهایهگهه فیزۆکراتیزم بۆ ته  و ئاسته ت تائه نانه کات، ته ده  کانیو ئایزۆله تاکه
  تهه سروشتی ئهیهنهسها  و خهودی خهاسهیهه  گرێ، که ده  وه سته ده ی به که ز و دینه گه و ڕه  وه ته یا نه وه

وای  ی خوێنی کهورد، ئهاو و ههه وه ی ئه نیوونه له.  کات ، ئینکارده یه شێتیا  هه هاوبه  کا  که سروشتیه
  مهانهه موو ئهه هه..  ی کورد نگی شێرانه رهه زی کورد، مێژوو و فه گه تی ڕه نایه سه خاکی کوردستا ، ڕه

و بهۆچهونهێهکهی ئهاوا   وه جواڵنهه..   کی تر یه و پێکهاته  وه ته ر نه هه له  یه کی فیزیکی جیایا  هه یه پێکهاته
  قهدیهس بهکهات کهه ك ته یه ڕاده ندی گشتیدا به وه رژه ر به رامگه به تی تاك له ندی تایگه وه رژه به ومی که قه
وه دابهیهن  تهی تهاکهه ندی تهایهگهه وه رژه ر کردنی به ڕێگای مسۆگه ندی گشتی له وه رژه به" ڵگا بڵێ  کۆمه به
نهدی  وه رژه بهه" دابهیهنهکهردنهی   نهێ کهه یهه یهدا ڕابهگهه که پرۆگرامه ئاشکرا له به وتێك که ، هاوکات ڕه" بێ ده

کهانهی  چاکسازیهه  ته ندی گشتی، ڕیفۆرم و سیاسه وه رژه به وکرد  له یڕه بۆ په  که یه پرۆڤه"  تی تاك تایگه
  کۆمپانیا و بازرگانانهێهك  ندا  و خاوه مه وڵه دارا  و ده رمایه سه  له کێ بکات جگه ت به توانێ خزمه ئه
  تهه سهتهیها  داوه ده"  تی خۆیانهدا ی تایگه وته رکه به" پێناو  و له"  ت و تاکن ندی تایگه وه رژه به" نی  خاوه  که

وێهت پهانسهازی بهۆ  یهه ده  وه سهیهاسهیهه رنهامهه  م بۆچوو  و بهه به  ی گۆڕا  که وه بزووتنه!  تااڵنچێتی
ڵهکهی کهوردسهتها   ی خهه قازانجی زۆرینه چاکسازی له  بگرێ و گوایه  وه سته ده رێیی کوردستا  به هه
دی و  بهه ئهه"  تهی نهدی تهایهگهه وه رژه بهه" وتێکی بۆرژوایی تهر  ر ڕه ك هه وێت وه یه وێت و نه ، بییه کات ده
ڵهكهی  کهانهی خهه شهه گشهتهی و ههاوبهه  نهدیهه رژوه بهه  ر بهه رامهگهه بهه  یهرهاتهه و ده  وه کاته یی ده میشه هه

ت  و حکهومهه ی ئه ندین ساڵه ی چه جروبه تکێشی کوردستا  ته حیه ڵکی کرێکار و زه خه.   وه کوردستانه
نهدێهتهی  تهیهه تهایهگهه" مای  بنه ر  سه کانی له ومیه قه  چۆ  بۆرژوازی کورد و حزبه  بینن که ده  اڵته سه و ده
ڵهگها  ت و سامانی کۆمه روه نی سه خاوه  ته زراندووه، بوونه دایا  مه"  تی ندی تایگه رژوه به" و "  یی ناوچه

  تهه ژی کهراوه ومهه مهره ستکورت و مهه ژار و ده ڵگا ، هه ی کۆمه چی زۆرینه ، که ونانه و ژیانێكی فرعه
  تهی نهاوچهه تایگه  ندی وه رژه ندی تاك و به تیه تایگه ئی  بده ر مه سه ی گۆڕا  که له وه بزووتنه.  سیگیا  نه

وجهود و  تهی مهه ڵ واقهعهیهه گهه ری لهه وههه کهی جهه کهات، جهیهاوازیهه پانسهازی ده باس له  وه که ڕه و گه
. پهێهکهنهاههێهنهێ  یهه وه سهتهه ده اڵتیا  بهه سه ده کانی تر که بۆرژوا ناسیونالیسته  ی تائێستای حزبه کارنامه

شوێهن   وتۆته ی ڕیفۆرم و چاکسازیدا که رده ژێر په له  وته م ڕه ئه  دایه وه بێت له هه ك که تەنها جیاوازیه
 .  گۆڕدایه له ی که تیه چینایه  و جیاوازی و جیاکاریه رێم و ئه ی دۆخی ئێستای هه وه سازدانه  دووباره

  و سایه سره خه
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  :دوایین ووته
  وه تی ئهه ، شوێنی خۆیه" رگی چاکسازیدا به ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم له " واوبوونی باسی دوای ته به
تهی  رۆکهی چهیهنهایهه ر نهاوه سه له  ڵیاڵینه هه رده ، په م باسه ئامانو له نم که یه ڕابگه  م باسه رانی ئه خوێنه به

و   خۆی ئهااڵنهدووه رگی چاکسازی له به وتێکی بۆرژوا ناسیونالیستی، که ك ڕه ی گۆڕا  وه وه بزووتنه
وێ، تها  رکهه ده  اڵتهی ئهێهسهتهاوه سهه گهری ده خهنهه وقعی ڕه مه بدوێ و له   زمانێکی جیاواز به تی  کیه ره گه

.  تهی کهوردسهتهانهه رامهه مهده ژار و کهه ڵکی ههه کانی خه داکۆکیکاری خواست و ئاواته وانیشا  بدات که
کهانهی  تهه سهیهاسهی و چهیهنهایهه  ته قیقه ر هه سه له  رده ی په وه ڵدانه کا  هه کۆمۆنیسته  تیو بۆئێیه تایگه به
  زایەتهیهه ر ناڕه سه به  یه ری هه کاریگه ، که یه وە گرنگی هه و ڕووه ی گۆڕا  له وه ك بزووتنه وتێکی وه ڕه
و   زایەتیهانهه م ناڕه ڵسوڕاوانی ئه یاڵ کردنی هه خۆشره له  کیشه ره و فاکتۆریكی سه  وه  کانه ریه ماوه جه
 6ر  درێهژایهی ههه   بهه سهتهه بهه م مهه بۆ ئه.  ی که باتکارانه ی ئاسۆی سیاسی و خه وه سك کردنه رته به
نهد و  کهردنهی بهه خهنهه و ڕه  وه ڕێگای شیهکهردنهه ی گۆڕا  له وه بزووتنه که  وڵدراوه هه  م باسه شی ئه به

مهك و  و چهه مهوو ئهه ی سهیهاسهی و ههه وه، ڕوانهگهه یهه کهه سهیهاسهیهه  کانی پهرۆگهرامهه ره وه و ته  بڕگه
ك  کهانهی، وه و گرفتهه  ڵگای کوردستا  و کێشه کۆمه رنجدا  له بۆ سه  ستوه پشتی پێگه ی که فهومانه مه

  تهه ودای سهیهاسهه رۆك و مهه ناوه  ڵدراوه و ها هه روه هه.  ین رخه ده   یشتنێکی بۆرژوازیانه و تێگه  ڕوانگه
اڵت و سهیهسهتهیهی  سهه ی بۆ ده سکی بۆرژوازیانه رته کردنێکی به ك ڕیفۆرمه کانی، وه چاکسازیروازیه

و  ی ئهه رۆکهی بهۆرژوازیهانهه ، نهاوه وڵهدراوه ت ههه نهانهه ته.  ین رێم نیشا  بده حوکیڕانی و ئابووری هه
ی ژنها ، الوا  و  لهه سهه کانی ئهازادی، مهه له سه مه  ند به یوه په له ین که رخه ده  کرچ و کااڵنه  چاکسازیه

 .. نی تر و زۆر الیه  تگوزاریه کا ، خزمه تی و بییه اڵیه ی دادی کۆمه له سه خوێندکارا ، مه
زیهاتهر   مهه ی گۆڕا  لهه وه کردنی بزووتنه خنه و ڕه  وڵێکه نها هه ته  مه شدا ئه مانه موو ئه ڵ هه گه اڵم له به
ی گهۆڕا   وه ر پهرۆگهرامهی سهیهاسهی بهزووتهنهه سهه نههها لهه تهه به  م نووسینه ئه تی که تایگه خوازێ، به ده

م  ی ئه ڕۆژانه کانی  لیه مه سیاسی و عه  ور و کارکرده ده له  دوور گرتووه و خۆی به  فۆکوسی کردووه
ریهدا  مهاوه ی جهه وه اڵت و جهواڵنهه سهه ر ده رامهگهه بهه کهانهدا و چ لهه ر حهزبهه رامهگهه بهه چ لهه   کهه  حزبهه
 .. ر به تیه گرتویه
نهوسهی  چهاره  لهه  کهیهو بهکهرایهه یهه دا قسهه م نووسیهنهه کۆتایی ئه  له  روور بێت که زه  نگه بڵێم ڕه  ماوه

.  گهرتهووه  وه سهتهیهه ده چاکسازی، به یشتن به بۆ گه  ی که سیاسیه  و ستراتیژه ی گۆڕا  و ئه وه بزووتنه
ی گهۆڕا   وه کانی بهزووتهنهه تی چاکسازیه ئایا سیاسه ، که وه ته بدرایه  و پرسیاره اڵمی ئه تیو وه تایگه به

سیستیی سیاسی و  بۆ گۆڕانکاری له  یدا تۆماری کردووه که پرۆگرامه له ی که النه سه و مه موو ئه و هه
ی  شهێهوه و بهه  وه نگدانه کانی ده مانی و سندوقه رله باتی  په ڕێگای خه ئابووری ئێستای کوردستاندا، له

کوردستانهدا   له  ك که مانی و ڕێگای دییوکراسیه رله ؟ ئایا ئیستراتیژی، حزبی په یه قانونی ئییکانی هه
تهی؟ یها   یهه وه شوێنهیهه ی گۆڕا  به وه بزووتنه  که  وه هێڵیته ده  و ڕیفۆرمانه دیهاتنی ئه بوار بۆ  به  یه هه
لیلی زیهاتهر  ده اڵم به بوو به م نه سته کارێکی ئه  مه ڕاستیدا ئه له..  ؟ وه مێنێته هیێکی بۆرژوایی ده ك وه وه

 ڵێت؟ ی گۆڕان چیمان پێده وه پرۆگرامی سیاسی بزووتنه
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پهێهم وابهێهت   وه کهی تهریشهه الیهه لهه.  زانهی روورم نهه زه خۆم به  که ی باسه شه م به ی ئه وه بوونه درێژنه
مها  و  رلهه رگهای پهه فراوا  و داخستنی ده  تی بنکه ی حکومه وه شانه ڵوه کانی دوای هه خودی ڕوداوه

م  ی ئهه وه کهرده اڵمهی بهه خهۆی نهیهشهانهدا، وه لهه ك کهه یهه وه کانی گۆڕا  و کهاردانهه زیره رنانی وه ده وه
مهدا  رده بهه ت لهه بچێ و هێشتا فهرسهه  چوه شدا نه وه ڵ ئه گه له..   وه ته کی زۆر داوه یه ی تاڕاده پرسیارانه

 .. یه کراوه
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ژاریی  ر كتێبی هه سه چاوخشاندنێك به

 ی كارڵ ماركسدا فه لسه فه
 
 :رایی به
  كارڵ  الیه  له  واوی كتێگێكه ناوی ته ژاری پرۆدۆ ،  ی هه فه لسه فه  اڵم به فه، وه لسه ژاریی فه هه

  به  اڵمێكه وه  م كتێگه ئه.   [م به ناوی ئه  فه لسه ژاری فه هه  نها به دوا ته  به  لێره]نووسراوه   وه ماركسه
  وه ر جۆزیف پرۆدۆنه   پیه الیه  له  ژاری كه ی هه فه لسه كا ، یا  فه ئابوریه  كتێگی  سیستیی ناكۆكیه

دوا ناوی   به  لێره( ]ت ویه وزه فه)كانی ئاناركیزم  تیه ڕه بنه  نده بیرمه  له  كێكه و ناوبراو یه  نووسراوه
م  ده وڵ ئه دا هه م وتاره له[.  پێویستی كرد  بێت، كه ژاری ئه ی هه فه لسه فه  نها به ی پرۆدۆ  ته كه كتێگه
  به  كه كانی نێو كتێگه له سه و  گرنگترین باس و مه  ی تێیدا نووسراوه مه رده و مێژوو و سه ئه

واوی  ستی ته رده به  خستنه  م وتاره ئامانو له  بڵێم كه  وه ئه  پێویسته  ته ڵگه هه.  را  بناسێنم خوێنه
  وه ك خۆی دابنێینه دورودرێژی وه  كانی به شه ی به دانه  دانه  ، واته نیه  كه كانی كتێگه كاریه ورده

. گرم رئه وخۆ وه كا  ڕاسته باسه  تێكست له  پێویسته  ی كه و شوێنه اڵم له به.   وه ینه یاخود شیگكه
نها خودی ماركس  ته  وه ئه  چونكه  وه دا جێی نابێته م وتاره ی ئه چوارچێوه  له  بۆیه  ته و بابه كارێكی له

تی  خۆی ویستویه  ی كه یه و شێوه به  وردانه  وه و شیكردنه و ئه  و باسانه توانێ ئه ئه  تی كه خۆیه
اڵم  به.  ر زمانی كوردی دێت بۆ سه  كه رگێڕانی كتێگه واتای وه  به  وه كرده    به مه ئه.  م رده به  بیراته

ست و  رده به  براته  فه لسه ژاریی فه كانی هه كیه ره گشتی و سه  دات بیرۆكه وڵ ئه زۆرتر هه  م وتاره ئه
كرێ  ر زمانێك بۆیا  ئه هه  به  ڵسوڕاوانی كرێكاری بدات كه هانی كرێكارانی سۆشیالیست و هه

  

١٢١ 

 مال موحسین جه
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و   وه وسانه كانی چه رچاوه ژین، سه تێیدا ده  ك كه ماكانی دونیایه بنه یشتن  له  و بۆ تێگه  وه بیروێننه
  ك كه دنیایه  یشتنی دروست له ستهێنانی تێگه ده  به.  بگرین  وه ستیه ده  ژاری  بتوانین به هه

پێویستن ڕۆشنتر    و گۆڕانكاریه بۆ ئه  كانی كه نگاوه بێ بگۆڕدرێ، هه پێویست ئه  و به  یه وانه پێچه
ستی  ر ده به  وێته كوردی بكه  به  كه كتێگه  م زووانه   به و هیوایه به.  مووما  می هه رده به  خاته ئه

ڤێرژنی زمانی ئینگلیزی   كرێ، له یا  پێ ئه دا ئاماژه گیرێ و لێره رئه ی وه و تێكستانه ئه.  ڵگا كۆمه
 . شدا كراوه كه بیه ره عه  قه ڵ ده گه راورد له پێی پێویست به و به  یه وه كه كتێگه

 
 : فه لسه ژاریی فه مێژووی نوسینی هه
  وتگوونه ی گرنگ كه له سه ندین مه پاریس و بروكسل چه  نفا بوو له مه  له  كاتێكدا كه  كارڵ ماركس له

و  ئه.  كا  فی و ئابوریه لسه فه  له سه مه  وانه ر بوو، له سه له(  ل ده جه)ر باس و ئارگیومێنتیا   به
كا  و  تیه زایه بوو  و ناڕه  سازی و مۆدێر  هاتگووه چینی كرێكاری پیشه  كه  مه رده سه

حروم  مه  واوی توێژه ڕاستیدا جوتیارا  و ته  له  وه)ڵ بۆرژوازیدا كرێكارا   گه له  وه ڕوبوونه رووبه
  ندا  به ندین تیۆریسیۆ  و بیرمه چه.  باتدا ڕاگرتگوو یدانی خه مه  له(  بۆرژوازی كا  و ورده و ناڕازیه

  وری گۆڕانكاری له ده  له  دا كه ت باسانه نانه و تێكۆشا  و ته شدار بوو  له به  ناوی جیاجیاوه
یاخود   ركردبوو وه ده‘‘  سۆشالیست’’  سانێك ناویا  به نێویاندا كه  له.  ستگوو ریا  به وه ڵگادا ته كۆمه
سێكی  كه.  كرد تی ئه رایه تیا  نوێنه اڵیه یلێكی سیاسی و كۆمه ڵسوڕاوی ناو كرێكارا  بوو  و مه هه
پاریس بوو توانی   ماركس كاتێك له.  نسی بوو ڕه ر جۆزیف پرۆدۆنی فه دا پیه وانه نێو ئه  رچاو له به
بوو، ماركس  خسیا  زۆر نه ندی شه یوه په  ی كه وه ڕای ئه ره سه.  بكات  ندی پێوه یوه م بناسێت و په ئه

لێكساندرۆڤیچ باكۆنینی  م و میرایل ئه ڵ ئه گه كانی ئاشنا بێت و زۆر كاتیو له نووسینه  توانی  به
و  ره ڵگا چی لێدێت و به ڵگای بۆرژوازی، كۆمه كۆمه  ت به باره ل و مشتومڕی جدی سه ده ڕوسیدا جه

 .چوو هات و ئه نێوانیاندا ئه  هتد له... بێ چی بكرێ ڕوات و ئه كوێ ئه
  گشتی پێی وابوو كه  و به ئه.  نرێت ندا  و تیۆریسیۆنانی ئاناركیزم دائه بیرمه  كێك له یه  پرۆدۆ  به

كی  زگایه ت ده وڵه ده  چونكه  ت نییه وڵه ده  بێ و پێویستی به اڵتی سیاسی هه سه ڵگا نابێ ده كۆمه
كاندا بۆ  وڵی تاكه م هه رده به له  تدا ڕێگره ڕه بنه  دات و له توندوتیژی ئه  ت به سییه و ڕه  رعیه ناشه
ك  ڵ یه گه وتن له مای ڕێككه ر بنه سه كانی له ندی تاكه یوه په  وه لێره.   كی عادالنه ڵگایه كۆمه  یشتن به گه

ت  وڵه بێ ده ئه  و بگره  تێك نییه وڵه هیچ ده  پێویستی به  كرد، كه ئه  زی كرد  پێناسه وه ره و هه
ك چینێكی ڕێكرراوی  و بزاوتێكی سیاسی چینی كرێكاری وه  وه جواڵنه  رجۆره هه  وه.   وه شێته ڵوه هه

اڵتی سیاسی  سه ده’’  بوو كه  وه تی ئه ڕه كی بنه یه له سه بۆ پرۆدۆ  مه.   وه كرده ت ئه سیاسی ڕه
كاری دێنن  به  ی كه وانه اڵتی سیاسی ئه سه ده  وه وه چاوی ئه  له  چونكه...  وه تگكرێته ڕه  گیرێت، بگره نه

زی  وه ره ر هه سه  خت كردنه جه  ردا و به رامگه به له(.  ٠٧٨پۆڵ تۆماس، ل )‘‘  ..كات ڵ ئه نده پیس و گه
ی  وه وسانه چه  واوی تێكۆشانی چینی كرێكاری بۆ ڕزگاربوو  له وڵی ئابوری  ته و هه  وه بنه  له

  دواتر  وه ئه.   وه ه‘‘ی ئابوری كرده’’  به  وه سته به تی ئه اڵیه تی و سیاسی و ئابوری و كۆمه چینایه
 .  كی ئابوری بووه یه كرده  چ جۆره  ستی له به مه  ین كه ده نیشانی ئه
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ت و  رافه كگوو  و شه یه به  سروشتی خۆیدا مۆراڵی متیانه  ، چینی كرێكار له وه دیدگای پرۆدۆنه  له
م  ئه  وه شه وانه پێچه  ، به هێزه رپرسیارێتی تیایدا به به  ستكرد  به خۆگرتن و هه ئابڕو و ڕێزله

كانیاندا  سازی و بازرگا  و هاوشێوه نانی پیشه دارا  و خاوه رمایه نێو سه  له  مۆراڵیانه  ندیه تیه تایگه
ڵی و  نده گه  له  جگه  وه شێته وه ی دواییا  ئه شه م به له  ی سیاسی و ئابوریو كه كرده.   بوونی نییه

ڵكی  خه  به  یه م ڕێز و متیانه وێ ئه ما  ناتوانن و نایانه ئه  شه ربۆیه هه.   رعیگوو  هیچی تر نیه ناشه
توندی     زۆر به م مانایه به  وه.   وه نه ت بده داله وا  بۆ عه داوای ئه  اڵم به   و وه ژار بكه هه
دا  وه ی له یه وه و بیركردنه ڕۆكی ئه ناوه.   وه كرده تئه تی ڕه وڵه ری ده روه اڵت و سه سه ده

رم، زاڵم و  ر سه سه  ست براته ئامانجی حوكیكرد  ده  وێت به سێك بیه ر كه هه’’  كه  وه كرده كورتئه
 (. وه كانی شۆڕشگێڕێكی پرۆدۆنه نوسراوی دانپیانانه  له) ‘‘ نێم دوژمنی خۆمی دائه  و به  ره وسێنه چه
جی پرۆدۆ  و  نهه و مه  وه كانی بیركردنه نه موو الیه هه  یه م باسه ی ئه ی جێگه وه رحاڵ ئه هه به
كانی  له سه   یا  مه سكه مه  ت به باره كانی سه باسه  جیاجیاكانی و له  نامه  له  كانی ماركس كه اڵمه وه

.   هتدا هه..  كا  ئابوری و سیاسیه  ستنوسه كانی خێزانی پیرۆز و ده كتێگه  له  ، كه نییه  تردا هاتووه
كی  الیه كا  له ناركیسته ك و ئه الیه  نگڵس له ملیانێی نێوا  ماركس و ئه  له  النه سه و مه واوی ئه ته
 .  وه نگی دایه ڕه  وه تره

دا  وه های گۆڕینه كاربرد  و به های به نێوا  به  ژاریدا، له ی هه فه لسه كتێگی فه  تی له تایگه  پرۆدۆ ، به
و پێی  ئه.   ه‘‘های پێكهێنراو یا  دروستكراو به’’  كاردێنێ كه كات و چیكێكی تر به رێتی ئه نجیگه نێوه
دات،  ژارا  ئه كرێكارا   وهه  ر له ره زه  وه بازاڕه  به  وه بێته ست ئه یوه په  وه كه های گۆڕینه به  كه  وایه
ك و  وێ شتومه یه و ئه كی تر ئه واتایه  به.   یه كاربرد  هه های به به  نها پێویستیا  به ته  ڵكه و خه ئه  وه

  مجۆره و به  وه رفكراوه بگۆڕدرێنه تیایاندا سه  كار كه  له  یه و ڕاده ما  ئه ر هه ده قه بێ به كااڵ ئه
كانی  توانرێ پێداویسیه ئه  كه    پێی وایه مجۆره به  وه.   وه زی بازاڕه ز و دابه ڵگه م هه رده به  خرێته نه
  ند به یوه په كانی پرۆدۆ  له كرچوكاڵه  واوی بۆچوونه ته  فه لسه ژاری فه هه.  بربكرێن سته ت ده داله عه
ردا ماركس  رامگه به له.   وه نێته جێی خۆیدا دائه  له  وه وه وسانه كسانی و چه كانی نایه ما ئابوریه بنه

پرۆدۆ  و   كه  وه كاته ت ئه ڕه  یاڵه و خه ستیا  و ئه ده  داته ی دروست ئه وه بۆچونی زانستی و لێكدانه
واوی  یا  ته)كرێكارێك   ڵه ر كۆمه پێیا  وابوو هه  مه رده و سه كانی ئه ناو سۆشیالیسته به  شێك له به
‘‘ كسا  و یه  شتی عادالنه هه به’’توانن  ئه  یه نێوانیاندا هه  ی له ڕ و ڕێزه و باوه  و متیانه به(   و چینه ئه

ت و  روه ر سه سه ست بگرێت به ت حوكییا  بكات یاخود ده وڵه هێڵن ده زرێنن و نه بۆ خۆیا  دابیه
ی ڕێكرستنی كار و  ڕێگه  له    كارێكه مه ئه  گوایه  وه.    كه شی ئه ناو خۆیاندا به له  كااڵكانیاندا كه

ڕێكرستن   له  م جۆره بێ و چیتر ئه ر ئه یسه نێوا  كرێكاراندا مه  زی له وه ره دابینكردنی كار و هه
 .و نابێ  نییه  م چینه اڵتی سیاسی ئه سه ده  پێویستی به

  رچوو، ماركس له دا ده ٠٨٤٢ساڵی   له  ژاری پرۆدۆ  كه ی هه فه لسه ی فه وه دوای خوێندنه
ندێك  هه  دا باسی ٠٨٤٢ری  ی دیسێیگه ٧٨  ئانینكۆڤ له.  ڤی.  ناوی پی  كی به كیدا بۆ هاوڕێیه یه نامه
ند  رچه هه’’:  ڵێ وێدا ماركس ئه كات، له ی پرۆدۆ  ئه كه ی خۆی بۆ كتێگه خنه كانی ڕه كیه ره سه  خاڵه  له

ی  و ئینتگاعه وێ ئه مه اڵم ئه به  وه كاریه ورده  و ناتوانم زۆر بچیه  وه خوێندۆته  له په  م زۆر به كه كتێگه

 ی كارڵ ماركسدا فه لسه ژاریی فه ر كتێبی هه سه چاوخشاندنێك به
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.  ی ماركس بۆ ئانینكۆڤ نامه)‘‘  ...گشتی بۆت بنووسم  پێی داوم به   كه  یه وه رنجڕاكێو ئه سه( 
  كات كه ئه  وه ماركس باس له.  وروژێنێت دا ئه كه نامه  له  له سه چی زۆر مه ی كه یه م قسه رباری ئه سه

كتر و ئازاد نین  ڵ یه گه كا  له كارلێكی مرۆڤه  له  بریتیه  یه كی هه یه ی چ شێوه وه جیاواز له  ڵگا به كۆمه
كا   مهێنانی مرۆڤه رهه تی هێزی به كی تایگه یه شه ر گه هه.  ڵگژێر  ڵگا هه ی كۆمه ی شێوه وه له
رجی  لومه كا  و هه ت خێزا  و چینه نانه كاربرد ، ته بازرگانی و به  ت له نجام شێوازێكی تایگه رئه سه

  له  ی كه تیانه اڵیه ئابوری و كۆمه  ندیه یوه و په ئه  یانی بۆنیونه.  ستدێنێت ده  سیاسی و هتد به
  و به  كانی پێویست بووه ندی نێوا  مرۆڤه یوه په  ڕاستدا بوو جۆرێك له كانی ناوه می چاخه رده سه

ڵگای  رمایداریدا و یا  كۆمه ی سه شه دوای گه  له  ی كه وه له  بێگوما  جیاوازه  كه  دوادا هاتووه
ی ماركس،  پێی قسه  پرۆدۆ ، به(.  ی ماركس بۆ ئانینكۆڤ نامه)  یه بوو و هه مدا هه رده مۆدێرنی سه

ری تێناگات یاخود  شه ڵگای به ی مێژوویی كۆمه شه ی گه پرۆسه  كات و له ڵ ئه هزر و شت تێكه
  مه اڵم ئه كانی نابێ، به وته سكه رداری ده ستگه مرۆڤ ده  كه  الی ماركس ڕاسته.  لیێنێ وێ بیسه نایه
هێزێكی   وه لێیه  تی نابێ كه اڵیه رداری شێوازێكی كۆمه به سته ده  كه  نییه  و مانایه رگیز به هه
یا   تیانه اڵیه كۆمه  ندیه یوه و په كی تر ناچار  ئه واتایه  به.   ستهێناوه ده ری دیاریكراوی به مهێنه رهه به
  ڵ هێزه گه   له مجۆره به  وه.  كانیاندا، بگۆڕ  ستهاتووه ده به  ره مهێنه رهه به  ڵ هێزه گه ناگونجێ له  كه
الی   كه  ی واقعی مێژووه   جوڵه مه ئه.  گۆڕ  مهێنانیو ئه رهه كانیاندا شێوازی به تازه  ره مهێنه رهه به

  ودا له دیدی ئه  ڵگا له جیها  و كۆمه  شه ربۆیه ك خۆی بگینێ و هه وه  مه ماركس پرۆدۆ  ناتوانێ ئه
  ڕوانینه  مجۆره ئه  ماركس الی وایه  وه.   زیاتر هیچی تر نییه‘‘  مومژاوی یاڵی ته تێكی خه كه مله مه’’

مێژوو   وه ئه’’:  ڵێ دا ئه یه و نامه ك ماركس خۆی له روه هه.  نییه  وه كتیكه دیاله  كی به ندیه یوه هیچ په
  مێژووی مرۆڤ، بگره  ، واته وی نییه مێژووی دونیه  وه ئه.   ی هیگڵی كۆنه كه ما  زباڵه هه  وه ، ئه نییه
  ئامێرێك كه  له  جگه  مرۆڤ هیچ نییه  وه وه ی ئه ڕوانگه  له.   كانه ، مێژووی هزره مێژووی پیرۆزه  وه ئه

ی پرۆدۆ  باسی  ندنه سه شه و گه ئه  وه.   وه هێنێ تاكو بتوانێ خۆی بدۆزێته كاریئه هزر یا  مێشك به
و    ئه مه ئه.  ‘‘ وه قه حیی ڕۆحانی هزری موتڵه ڕه  كن له یه شه گه  كرێت كه رك ئه كات وا ده ئه
  .كات ماركس باسی ئه  كه  یه یاڵیه خه  ته كه مله مه
شكردنی كاری  باسی دابه  نده رچه پرۆدۆ  هه  كات كه ئه  وه دا ماركس باس له یه م نامه ر له هه 

شكردنی  دابه  بۆ نیونه.   وه بازاڕه  به  وه ستی ناكاته یوه په  چونكه  یشتووه گه اڵم لێی تێنه به  كردووه
هێشتا   دا كه و پانزه  ی چوارده ده سه  له.  بوو  ی پێوه مه رده و سه مێكدا مۆركی ئه رده ر سه هه  كار له
ڕوی   بازاڕی نوێی به  مانه موو ئه هه  كه)  وه ته دۆزراوه مریكا هێشتا نه بوو  یا  ئه كا  نه كۆڵۆنیه

كا   كۆڵۆنیه  كه  وه و كاته دوای ئه  له  شكردنی كار زۆر جیاوازتر بووه ، دابه( وه دا كردۆته رمایه سه
ی  كێشه  تدا له ڕه بنه  پرۆدۆ  له  ڵێ كه ماركس ئه  ر بۆیه هه.    یا  كردووه شه یدا بوو  و گه په

  وه ئه  ی نێوا  الدێ و شار بگینێ و پێی وایه وه و ناتوانێ جیابوونه  یشتووه گه شگوونی كار تێنه دابه
   مه ئه.  بێ وام ئه رده ر به   هه مه تا كۆتایی زه مهێنا  هه رهه به  له  و شێوازه و ئه  دیه به شتێكی ئه

و   مه ئه.  تی م سییث وتوویه پێشتر ئاده  ی كه وه ی ئه شیانه ی ڕووكه وه وتنه  بات به ماركس ناوی ئه
  له.  بگینێ  وه شگوونی كاره دابه  ی ئیێریو به شه ندی گه یوه په  یتوانیوه پرۆدۆ  نه  ی كه وه له  جگه
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شكردنی  دابه  شێوازێكی تری له  مجۆره و به  ست دروست كردوه ده  مێكدا مرۆڤ شتی به رده سه
پێی   به  شیا  كردوه شه كا  دروست بوو  و گه و ئامێره  كینه مه  اڵم كاتێك كه ، به كار پێویست بووه

 .  شكردنی كار گۆڕاوه   دابه وجۆره ربه و هه  مهێنا  گۆڕاوه رهه شێوازی به  یه شه و گه ئه
  وخۆ ناڵێت كه كی راسته یه شێوه  رچی پرۆدۆ  به گه ئه  كات كه ئه  وه   ماركس باس له وه زیاتر له

ماشای  ته  وه ی هزره چوارچێوه  ی له وه رئه به اڵم له ، به دیه به تێكی ئه قیقه ژیانی بۆرژوازی حه
ی پرۆدۆ   وه رئه به له.   ته دیه به و ئه ئه  كاته وخۆ ئه   ناڕاسته مه كات، ئه كا  ئه بۆرژوازیه  ندیه یوه په

  ی هزردا له شێوه  له  دین كه به ری ئه وه ڵگای بۆرژوازی بوونه كانی كۆمه مه رهه به  كه  الی وایه
نگی پێكگهێنرێ  دا هاوسه رانه وه م بوونه نێوا  ئه  بێ له ئه  و ، ئیتر پێی وایه كه رئه ودا ده مێشكی ئه

دوو چینی )ڵگا  كانی كۆمه ك و ناكۆكه یه دژ به  كی ئاشكرای هێزه یه وه یا  دروستگكرێ، لێكئاشتكردنه
ڵگا  دی كۆمه به ی ئه توانن دوو پێكهاته ئه  كه  شه و دوو به كی تر ئه واتایه  به(.  ك یه ر به رامگه دژ و به
خۆی بكات   له  و پرسیاره ی ئه وه بێ ئه  به.    بوونی خۆیا  بده  به  كدا درێژه پاڵ یه  و له  وه بن پێكه

ناوبگرێت  وز بوو  چۆ  له ی تیا سه و ناكۆكیانه ئه  ی كه یه رد و ژنیگه لومه و هه ئه
ر  هاوكاتیو هه.   ییانه قیده یاڵێكی عه خه  و بگره  یاڵه پێی ماركس خه    به مه ئه.   وه شێنرێته ڵگوه وهه
ك  مهێنانی بۆرژوازیا  وه رهه و شێوازی به  ندانی بۆرژوازی باسیا  لێ كردووه بیرمه  كه  یه وه ئه

ك  نجام وه رئه سه  بووه ت هه فیوداڵیه  ی كه وه ك ئه روه ، هه بینیوه ر نه شتێكی مێژوویی و ڕاگوزه
ندی  یوه په    جۆرێك له مجۆره مهێنا  و به رهه نی شێوازێكی به مێكی مێژووی خاوه رده سه

ك  پرۆدۆ  وه  ی كه و شته توانین بڵێین ئه ئه.   ماوه تی نه روره و زه  ڕیوه و تێپه  راوه تی گوزه اڵیه كۆمه
یاڵی خۆیدا  خه  ، له داری بووه رمایه ڕانگێزی سه و شه  وه وسانه دژی چه  ك له بۆوژوایه ورده
  نه داری فڕێ بدرێت و الیه رمایه كانی سه خراپه  نه بێ الیه ئه  ی كه ڕه و باوه تی به یاندوویه گه

 (.٧٤رتۆ، ل  مایكڵ جۆزیف رۆبه)یاخود بپارێزرێت   وه بهێڵرێته  و سیستیه ر ئه ی هه كه باشه
كات و  ی ئه اڵمانه م وه ر ئه سه ی كتێگدا كار له شێوه  له  وه ه ٠٨٤٧ری  مانگی جانیوه  دواتر ماركس له

.  وه كرێته ما  ساڵدا چاە و باڵوئه هاری هه به  له  ردێت، كه ی لێ ده فه لسه ژاری فه می هه رهه به
بتوانێ   ی كه وه ئامانجی ئه  به  نسی نووسیوه ڕه زمانی فه  ی به كه ماركس كتێگه  كه  شایانی وتنه

كانی پرۆدۆ  تا  دا بۆچونه وكاته له  نسیدا دابنێ كه ڕه ڵگای فه زای كۆمه فه  ری له زۆرترین كاریگه
  ی كرد به وره كێكی گه كاندا كۆمه كێتی كۆمۆنیسته یه  هاوكاتیو له.   بووه وی هه ك بره یه ڕاده

ی  خنه یدا شێوازێكی ڕه كه كی كتێگه پێشه  ر له ماركس هه.  تی ماركس پرۆگرامی خه  تی دا  به هاوخه
یشتنێكی  دتێگه ڵ به گه وروپادا له ئه  ختی پرۆدۆ  له بێگه  له’’:  م رده به  خاته پرۆدۆ  ئه  له  ییانه زه بێگه

ی  وه رئه به   ئابوریناسێكی خراە بێ، له ده ی پێ ئه وه نسا مافی ئه ڕه فه  له.   ڕووبۆوه فراواندا رووبه
   ده ی پێ ئه وه ڵیانیا  مافی ئه ئه  له.  ڵیانی با  بێ سوفێكی ئه یله فه  كه  ركردوه ده  وه ناوبانگی به

نسی ناوبانگی  ڕه تواناترین ئابوریناسی فه به  ی به وه رئه به سوفێیكی خراە بێ، له یله فه  كه
  ڵه م هه دژی ئه  تی له زایه وێ ناڕه مه ك و هاوكات ئابوریناسێك، ئه ڵیانیه ك ئه وه.   ركردووه ده

ماندا ناچار  قورسه  ركه م ئه له  ئێیه  تێگگات كه  وه توانێ له ر ئه ئیتر خوێنه.  ربگڕم ده  یه نه دووالیه
ڵیانی بگرین و  ی ئه فه لسه فه  له  خنه دوور بگرین تاكو ڕه پرۆدۆ  خۆبه  ما  له خنه ڕه  بووین له
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كی ماركس بۆ  پێشه)‘‘  .ین بده  وه سته ده  ر ئابوری سیاسی به سه رنو له ندێ سه هاوكاتیو هه
   (. ٠٨٤٧ی جونی  ٠١فه،  لسه ژاری فه هه

 .كانی بگینین تیه ڕه بنه  دا برشێنین و بیرۆكه لسه ژاری فه كانی هه شه ر به سه چاو به  وه ئێستا با پێكه
 :  مجۆره ، به كیه ره سه( ری چاپته)ندی  دوو به  كه ڕۆكی كتێگه ناوه

 كی زانستی یه وه دۆزینه:  م كه ندی یه به  
های  كاربرد  و به های به نێوا  به(  نتی تێزی كیی یاخود ئه یه  دژ به)ناكۆكی :  ك شی یه به

 ئاڵوگۆڕكرد 
 های دروستكراو های پێكهێنراو یا  به به: شی دوو به
 ها ییگوونی به یاسای ڕێژه( كارپێكردنی)كارهێنانی  به: شی سێ به

 دراو: لف لقی ئه
  كاری زیاده: لقی  با

 میتافیزیكای ئابوری سیاسی: م ندی دووه به
 : وه گرێته ئه  م لقانه میتۆد، ئه: ك شی یه به
 ك رنجی یه سه
 رنجی دوو سه
 رنجی سێ سه
 رنجی چوار سه
 رنجی پێنو سه
   رنجی شه سه
 وت رنجی حه سه
 (االت)  شگوونی كار و ئامێر دابه: شی دوو به
 (احتكار یا  مۆنۆپۆلی)پێشگڕكێ و قۆرخكاری : شی سێ به
 كرێدا  موڵك یا  به: شی چوار به
 كگرتنی كرێكارا  مانگرتن و یه: شی پێنو به
ئابوریو و   ت به باره اڵم سه ، به یه فه لسه ژاری فه ی ماركس هه كه رچی نانونیشانی كتێگه گه ئه
ئابوری سیاسی   له  شه خنه ڵگا و ڕه بۆ كۆمه  ی زانستیه یه كی ئابوریانه یه وه لێكدانه   م هه.  شه فه لسه فه

و  خودی ئه  له  كه  جۆرێكه  به  كه ناونیشانه.   له سه ندێ مه هه  به  كانی ماركسه فیه لسه فه  اڵمه م وه و هه
  دات له ئه  و مۆره تا ئه ره ر سه مشتومڕێك هه.   كه ڵگری مشتومڕێك و دنیابینیه دا هه یه دوو وشه
و  تا ئه)ژاری  بوونی  وهه كانی نه كانیدا بۆ نیشاندانی هۆكاره وڵه و هه  وه لێكدانه  له  پرۆدۆ  كه

كی الواز و  یه فه لسه یاخود فه  ك بوونی نییه یه فه لسه   فه سڵه ئه(  كات ئه  و ئیدعایه ی خۆی ئه ئاسته
 .  ژاره هه
  دیده  ی خۆی له خنه دورودرێژی ڕه  ، ماركس به   پێكهاتووه سێ به  له  مدا كه كه ندی یه به  له

ندی نێوا  كار، كاری  یوه ر باسی په سه  دا ماركس دێته نده م به له.  ڕوو كانی پرۆدۆ  خستۆته ئابوریه
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 ی كارڵ ماركسدا فه لسه ژاریی فه ر كتێبی هه سه چاوخشاندنێك به

١٢٧ 

دا ماركس  نده م به له  بێ بووترێ كه ئه(.   وه كاربرد  و گۆڕینه های به به)ها  ، درا و به زیاده
دات و  ئه  وه سته ده  داری به رمایه سیستیی سه  له  ی سۆشیالیستیانه خنه كی زانستی و ڕه یه ڕوانگه

 .ڕوو خاته مێژوو ئه  له  یشتنێكی ماتریالیستیانه ڕوونی تێگه  هاوكاتیو به
كا  و  پێداویستیه  كات كه پرۆدۆ  وا باس ئه   وه وه كاربرد  و گۆڕینه های به به  ند به یوه په  له
ناو خۆیاندا ڕێك   كا  له بتوانرێ تاكه  ی كه نده وه رئه و هه  م بووه راهه سروشتدا فه  م له رهه به
  م له رهه شێكی زۆری به و به پێ ئه  ها به روه هه.   كافیه  وه پێكه  وه ی بیگۆڕنه وه و  بۆ ئه بكه

شكردنی كار  پێویست دابه    به مه و ئه  سازیه می پیشه رهه به  ت و بگره ست نایه ده سروشتدا به
های    به مپێیه دوایدا دێت و به ئاڵوگۆڕیو به  وه پێشه كاتێكیو پێویستی دێته.   ئاراوه  هێنێته ئه

بێ  ئه  وه های گۆڕینه ی به وه كات بۆ ڕوونكردنه كاتێكدا ماركس وا باس ئه  له.  دێت  وه گۆڕینه
بێ و بۆ  شگوونی كارما  هه بێ دابه ی ئاڵوگۆڕ ئه وه بێ، بۆ ڕوونكردنه ئاڵوگۆڕما  هه

. تێك روره زه  كاته شگوونی كار ئه دابه  بێ كه بێ پێویستییا  هه شگوونی كار ئه ی دابه وه ڕوونكردنه
  لسولێك كه سه ته  واته.  رجیا  دابنێین پێشیه  بێ به ئه  وه ینه پێویستی ڕوونگكه    كه وه بۆ ئه  وه

،  شگوونی كار الی زانراو نییه دابه  پێی ماركس پرۆدۆنێك كه به.   كانی پرۆدۆنه وه ی لێكدانه وانه پێچه
قۆناغی   تی و به نی مێژووی خۆیه ر خۆی خاوه ئاڵوگۆر هه‘’.   وه لێكگداته  وه های گۆڕینه ناشتوانێ به
  پێویست، واته  له  نها شت زیاده ته  ڕاستدا كه كانی ناوه ده سه  له  بووه كاتێك هه.   ڕیوه جیاوادا تێپه

نها شتی  ك ته نه  بوو كه اڵم كاتیو هه به.    كاربردندا ئاڵوگۆڕی پێكراوه چاو به م له رهه ی به زیاده
ئایا ......   وه بازرگانیه  ته وجود خراوه سازی مه وازی پیشه كا  و و ته مه رهه واوی به ته  بگره  زیاده
تی، چۆ   میه ك هێزێكی دووه وه  های بازاڕ كه به  می ئاڵوگۆڕ، واته ی دووه و قۆناغه ئه

كانی پرۆدۆ  بۆ  ئاماده  اڵمه پێی وه ڵێ به ك ماركس ئه وه(.  ٠٠٢چاپی ئینگلیزی، ل )’’  ؟ وه درێته لێكئه
موو   ، هه كه ك ئه یه و  و داوا له كه ك ڕێكئه ڵ یه گه كا  له مادام مرۆڤه  موو شتێك كه هه

  وه موو شتێكه ویستی و هه و خۆشه  خان و چاكه ئه   ، له كه بر ئه كتر ده كانیا  بۆ یه پێداویستیه
(. پێی پرۆدۆ   به)ین  نجامدراوقگوڵ بكه ك ئاكتێكی ئه بێ ئاڵوگۆڕ وه ئه  وایه كه.  تا شتی ماددی  بگره

های  به  به  سته یوه په  كه(   وفره  واته)ستا بوونی شت  رده به كات له ئه  وه دا باس له ر لێره ماركس هه
های  به  ندی به یوه وخۆ په كات ڕاسته زیاد ئه  و شته ر ئه سه ك داوا له مانایه  به  ، وه وه كارهێنانه به

شكێ،  نه(  ی هاكه یاخود به)ی  كه بێ تاكو نرخه ی زۆر نه وه بۆ ئه  مێك كه رهه به.   یه هه  وه وه گۆڕینه
تاكو پێویستی و داوا (   ندره  واته)  وه كاته می ئه گرێ یا  كه ی ڕائه كه مهێنانه رهه بۆرژوازی به

كه پرۆدۆ  بۆی     شتێكه مه ئه.  ر سه  ی بچێته كه وه های گۆڕینه به  ری زۆر بێ و دوباره سه له
  بێ نرخی زۆر نزم بێ یاخود به ئه  سووده زۆر به  ی كه و شته ئه  پێی وایه  چونكه  وه لێكنادرێته

های    به سڵه ئه  وه.  هێنێ می ئه رهه مرۆڤ به  نابینێ كه  وه   ئه سڵه ی ئه وه رئه به خۆڕایی بێ له
پرۆدۆ  .  كات شریس ئه ته(  طل )داوا   به  وه های گۆڕینه و به(  عرض)دابینكرد    كارهێنا  به به
ك  و  وه  وه ی تاكه‘‘  ی ئازاد ئیراده’’  به  وه ستێته به كاربرد  ئه مهێنا  و به رهه ی به موو پرۆسه هه

  كه(  سێرمۆنیاڵ)باتین  ب فۆرمێكی موناسه ڵه رز و ته عه  ربۆیه هه.  تی نایگینێ اڵیه كی كۆمه یه پرۆسه
نێت  یه یگه   ئه مه ئه.  وه كارهێنا  و گۆڕینه های به ی به وه ڕووبوونه ی ناكۆكگوو  و رووبه مایه  بنه ئه
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 . ‘‘های دروستكراو یا  پێكهێنراو به’’ی  داتاشینی زاراوه  به
  ی كه وه راوردی بكات به ، تاكو دواتر به وه هێنێته یشتنی ڕیكاردۆ ئه و تێگه  دا ماركس قسه لێره

ك ماركس خۆی  روه هه.   كردووه و هیچی پێ زیاد نه  وتووه ی نه پرۆدۆ  شتێكی تازه
(  موڵكانه)ی  كه كرێدانه  به  وی، واته ندارێتی زه خاوه  لیێنێت كه بسه  وه دات ئه وڵ ئه ڕیكاردۆ هه’’:ڵێ ئه
  یه ر و بچڕبچڕی هه كی گوزه ریه نها كاریگه ته  رمایه ی سه كه ڵه های نیسگی كااڵكا  ناگۆڕێ و كه به
.  یدا بووه په  كارهاتووه مهێنانیاندا به رهه به  ی كار له نیسگیه  و بڕه به  دا كه ها نیسگیه و به ر ئه سه به
  ، شرۆڤه( موڵكانه)كرێی خانو   ت به باره ی سه كه ناوبانگه به  تیۆریه  كه  یه وه شیه م تێزه ر ئه سه ر له هه

دواتریو .  بوو شتێكی تر نابینێ كه ڵه كاری كه  له  نجام جگه رئه و سه  وه ره ده  رمایه دێنێته كردنی سه
كرێ و قازانو   لیێنێ كه یسه و قازانو، و ئه  كرێ  ت به باره دات سه ی ئه كه واوی تیۆریه ته  به  شه گه
های نیسگی  ر به سه ری له ی كاریگه وه بێ ئه   به كه رز و نزم ئه به  وه كه تی یه ی نیسگه وانه پێچه  به
گۆڕ و  ی نه رمایه سه)جیاجیاكانی   و بواره  رمایه ی سه كه ڵه ری كه و كاریگه ئه.  دابنێن  كه مه رهه به
كا   مه رهه ناسوبی به های ته ر به سه ی كرێ، له   ڕاده ما  شێوه هه  ، به(وتوو ڕكه گه ی وه رمایه سه

ماركس، چاپی ئینگلیزی، ل )‘‘   كانی ڕیكاردۆیه كیه ره سه  كێشه  مه ڕاستیشدا، ئه  له.  پشتگوێ ناخات
٠٧٧ .) 
هێنێ،  ها پێكئه به  دات كه مهێنانی بۆرژوازییا  نیشا  ئه رهه ی به قینه ی ڕاسته كه ره ڕیكاردۆ حه‘’
  كه  ن كردووه له قه  وه خۆی به  یه قینه ڕاسته  كه ره م حه كرد  بۆ ئه حساب نه  اڵم پرۆدۆ ، به به

م  اڵم ئه به.  ر شێوازێكی نوێ سه له  ستگهێنێ گوایه ده كی نوێ دابهێنێ و جیهانێكی دی به یه پرۆسه
و زۆر با    یه خۆی بوونی هه  كه  كه قینه ڕاسته  ربڕینێكی تیۆری بۆ جووڵه ده  له  جگه  شێوازه

.  ووتووه ی نه   شتێكی تازه سڵه پرۆدۆ  ئه  واته.  ‘‘ سف كراوه هیچی تر نییه وه    ڕیكاردۆوه الیه له
. ل)ی ڕیكاردۆ  كه تیۆریه  له  یه یشتنێكی یۆتۆپیانه ی پرۆدۆ  تێگه هاكه نی تیۆری به ماركس وته  بگره
پرۆدۆ  ناتوانێ   كه  ڵێ شتێكه كات و ئه های كار ئه ندی كات و به یوه ماركس باسی په  كه(  ٠٧٨

  وه.  فرۆشرێ كڕدرێ و ئه ئه  كه  وه كاته ر كااڵبوونی كار ئه سه خت له دا ماركس جه لێره.  بیگینێ
ماركس   وه ر لێره هه.  تی یه هه  ی كه و سووده ی یا  ئه كارهێنانه و به هۆی ئه  فرۆشرێ به ئه  شه بۆیه

  ك شتێك كه كار وه  كه  وه بێته سك ئه رته به  وه وه كانی  پرۆدۆ  به ئارگیومێنته  كات كه ئه  وه باس له
  كه كااڵیه  مهێنا  یا  ئامێرێك، واته رهه ك ئامێرێكی به وه  كرێ نافرۆشرێ، بگره رف ئه وری سه فه  به
و كااڵ  الی ئه  ك نایگینێ چونكه ك كااڵیه   كار وه مجۆره به.  مناهێنێ رهه اڵم به به  یه های هه به  كه
  وایه كه.   كه ر خودی خۆی كااڵیه ی هه وه ك ئه نه  كارهێنا  پێویسته ستی به به ندێ مه ر هه به نها له ته
 (. ٠٢١. ل)بێ  های هه و ناتوانێ به  پێی پرۆدۆ  كار كااڵ نییه  به
كار   چۆته  ی كاتێك كه ندازه ما  ئه هه  داهاتوودا به  م له رهه به’’پێی پرۆدۆ ،   ڵێ به ك ماركس ئه وه
ی  ما  ڕاده ڕێك هه  ك پێویسته مهێنانی كااڵیه رهه بۆ به  ی كه و كاته ئه  وه...   وه گۆڕدرێته ئه
ر  گه دا ئه ته م حاڵه له.  نوێنێ ئه  وه به ڵه ته  ی به كه ییه ڕێژه  ندیه یوه كات و په ی دیاری ئه كه كاربردنه به

رز و  عه  مپێیه ی ئیتر به كه مهێنانه رهه تێچووی به  كسا  بێ به نرخێك بفرۆشرێ یه  ك به كااڵیه
  رچاو كه به  مهێنا  وا دێته رهه تێچووی به  چونكه  وه بنه كسا  بااڵنس ئه كی یه یه شێوه  ب به ڵه ته

 مال موحسین جه
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هێنرێن  كارئه زۆر به  ی كه و شتانه ئه  گوایه  وه.  ربگڕ  ب ده ڵه رز و ته ی نێوا  عه قینه ندی ڕاسته یوه په
كات  وت ئه كه ڵگا كاتێكی با  پاشه   كۆمه مجۆره مهێنانیا  و به رهه بۆ به  مترین كاتیا  پێویسته كه

  له  یشتنه گه تێنه  مه كات ئه ر ئه سه ك ماركسیو پێداگری له روه هه.  ستهێنانی خۆشگژێوی ده بۆ به
ی پێی  كه مهێنانه رهه پێی تێچووی به  به  كه  ك نییه ی كااڵیه و نرخه ئه  وه ئه.  كتیكی مێژوویی دیاله
و  ئه  وه ئه  كات بگره ب دیاری ئه ڵه رز و ته ی نێوا  عه ییانه ندی ڕێژه یوه په  فرۆشرێ كه ئه

  وه.  مگهێنێ رهه كااڵ به  ك له یه كات چ ڕاده ر وادار ئه مهێنه رهه به  كه  به ڵه رز و ته ی عه ئاڵوگۆڕانه
كاندا  جیاوازه  سازیه پیشه  له  رمایه ی سه جوڵه  كه  ی دواییشیانه مه وامی ئه رده ڕوودانی به

 . كات دیاریئه
  ی پرۆدۆ  كه كه پێی تیۆریه  به  كات كه ئه  وه دا، ماركس باس له شی پاره به  دا و له نده م به ر له هه
،  وه بۆته سته رجه یدا به كه مهێنانه رهه به  ی له و كاتی كاره به  وه كاته ئه  سته مێك وابه رهه ر به های هه به
  بۆچی له  كه  یه وه دا ئه لێره  كه پرسیاره.  یانگینێ ئه  ك پاره وه  ك كااڵ نابینێ، بگره اڵم زێڕ و زیو وه به

  دراوه  چییه  یه وه ره ت و جیاكه تایگه  نكشنه م فه جیاوازتر  و ئه  م دوو كااڵیه دا ئه وه ی گۆڕینه پرۆسه
  كه  پرۆدۆ  پێی وایه.   وه اڵمی بداته وه  یتوانیوه ئابوری سیاسی نه    شتێكه مه ئه  زێڕ و زیو؟ كه  به
مێهنانیا  قورسایی زۆری  رهه و به  بووه هه  وه مێژووه  ر له كی زۆریا  هه نایابیه  كه  م دوو كانزایه ئه
ی بۆ  ته ها تایگه م به   ئه م پێیه و به  یدا كردووه ریدا په سه ری به روه ت سه وڵه و ده  بووه هه

 .  پێكهێنراوه
ی ئاڵوگۆڕپێكردندا  له سه مه  باسی زێڕ و زیوی له  پرۆدۆ  بۆیه  كات كه ئه  وه دا باس له ماركس لێره

ی  كه مهێنانه رهه پێی تێچووی به  ك به ر كااڵیه هه  لیێنێ كه بسه  وه گۆڕێ تاكو ئه  ته هێناوه
موو كااڵكاندا زێڕ و زیو،  نێو هه  له  كاتێكدا كه  له.  گرێ ئه وه  تیێندێتی پاره وا تایگه سنگێندرێ ئه ڵگه هه
ی  پرۆسه  له  شه ربۆیه مهێنا  دیاری ناكرێن و هه رهه تێچووی به  به  كن كه كااڵیه  ، تاكه ك پاره وه
ی  پرۆسه  له  داوه  پاره  ی به ندێتیه تیه م تایگه   ئه مه ئه.   وه ز جێیا  بگیرێته توانرێ كاغه رخاندا ئه چه

نێوا    بینرێ له كی دیرایكراو ئه یه ڕێژه  كاتێك كه’’  :  الی ماركس.  ئاستی جیهانیدا  ئاڵوگۆڕكرد  له
زدا بێ یا زێڕ یا  ی كاغه فۆڕمی پاره  ، جا له ركراوه ی ده یه پاره  و بڕه كانی سووڕ و ئه پێداویستیه

و  و ئه(  مهێنا  رهه تێچووی به  واته)  كه سڵیه ها ئه نێوا  به  پاتین یا مسدا، ناتوانرێ بڕێك بگینرێ له
ر  ك هه وه  تیدا، پاره وڵه بازرگانی نێوده  له  كه  گومانی تێدا نییه.  تی یه ناو هه  ر به هه  كه  ی پاره هایه به

  زێڕو زیو له  كه    ڕاسته وه ما  كاتدا ئه هه اڵم له به.  كرێ كاتی كاركرد  دیاری ئه  كی تر به كااڵیه
و  كی دی، ئه واتایه  به.   ك پاره ك وه م نه رهه ك به تیدا ئامڕازی ئاڵوگۆڕ  وه وڵه بازرگانی نێوده

و  الی پرۆدۆ ، ئه  ، كه‘ركراو روه پیرۆزكردنی سه’ی  ه‘نێتی سه گۆڕی و ڕه نه’  ندێتیه تیه تایگه
  له  م دوو كانزایه ئه  كه  وه بێته ئیتر ڕۆشن ئه(.  ٠١١ل )‘‘  پێكدێنێ[  زێڕ و زیو]ی  ندێتیه تیه تایگه
ئاڵوگۆڕی   له  بگره  یشتووه ك پرۆدۆ  تێیگه وه  نیا  نییه سه گۆڕ و ڕه كی نه ندێتیه تیه تدا تایگه ره بنه

 . كات یدا ئه په  وڕێگایه م جێگه ئه  وه جیهانیه
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 : وه مێنێته كار ئه  له  ك كه یه زێده  ت به باره شی سه به
  ، به وه كاته خسی ئه شه  ڵگا به ، كۆمه یه ی هه موو كارێك زێده لیێنێ كه هه ی بیسه وه پرۆدۆ  بۆ ئه 

كا  و  سه بۆ كه  ك نییه ڵگایه هیچ جۆرێك كۆمه  به  ك كه ڵگایه كۆمه  یكات به كی دی ئه واتایه
یا   ڵگاكه كۆمه  كه  وه كانه سه خودی كه  به  كی نییه ندیه یوه و هیچ په  یه خۆ یاسای خۆی هه ربه سه

  كا  نییه، بگره شی مرۆڤه كی هاوبه   زیره مه ئه  كه  یه هه‘‘  كی خۆی زیره’’  ڵگایه م كۆمه ئه.   پێكهێناوه
نها  ته  وه مێنێته ئه  وه كاره  له  ك كه یه یانی زێده(.  ٠١٢.  ل)   مانای هاوبه  كه  خاڵیه  كه  كه كیه زیره
وپێو  ره به  و یاسایانه   به سه م كه و ژیانی ئه  وه لێكگدرێته  وه كانه سه ڵگای كه كۆمه  توانرێ له ئه
  له(.  ٠١٢.  ل)ك تاكێك    وه كه ی كۆنترۆڵی چاالكی مرۆڤ ئه وانه ڵ ئه گه   له وانه پێچه  چێ كه ئه

پێشتر   وه كانیشه بۆرژوازیه    ئابوریناسه الیه  ت له نانه ته  یه له سه م مه ڵێ ئه ك ماركس ئه كاتێكدا وه
 .  وه رگرتۆته اڵمی وه وه
ر  پێو هه’’:  تی نووسیویه  كه  وه هێنێته ئه  یه له سه م مه ر ئه سه یشتنی پرۆدۆ  له دا ماركس تێگه لێره

خوڵقاندنی   له  رپرس بووه ووترێ به ئه  كه  ی یۆنانی كۆنه فسانه ندێكی ئه خواوه]شتێك پرۆمیسۆث 
  له  كه[  مال جه_ ت دانراوه و شارستانیه  شه ی گه رچاوه ك سه وه  مرۆڤ و دواتر دزینی ئاگر كه

. هتد...  كا و ستپێئه ده  وه  وه كی خۆشه ڵیه مه سستی و ته  وێت ژیانی له كه رئه ده  وه ئامێزی سروشته
،   مه م ڕۆژی خوڵقاندنی دووه كه یه  ، كه وه م ڕۆژی كاره كه م یه كار و له  كات به ست ئه پرۆمیسۆث ده

مدا،  ڕۆژی دووه  له.  ٠١  به  كسانه ی یه كه ی و باشگژێویه كه ته روه سه  و واته كانی ئه مه رهه به
موو  م ڕۆژ و هه سێیه  له.  ٠١١  بێ به كسا  ئه ی یه كه مه رهه كات و به   ئه ی دابه كه پرۆمیسۆث كاره

  له  كا  و هێزی تازه سته ی جه كارهێنانی تازه هێنێ و، به كانی دواتردا ، پرۆمیسۆث ئامێر دائه ڕۆژه
كانی  مه رهه ی به كانیدا، ژماره سازیه پیشه  نگاوێكی چاالكیه ر هه ڵ هه گه له.   وه دۆزێته سروشتدا  ئه

كاربرد   و به ی بۆ ئه وه رئه به نجام له رئه سه  وه.  یی بۆی ی ئاسوده مایه  بێته   ئه مه كات و ئه زیاد ئه
می ڕۆژی  رهه نها به ر ڕۆژێك ته كاربردنی هه به  كه  مهێنا  دێت، ئیتر ڕۆشنه رهه واتای به  به

ی  فه لسه ژاری فه هه  رگێڕدراو له وه]‘‘  بۆ ڕۆژی دواتر  وه مێنێته ئه  مێكی زیاده رهه و به   پێشووتره
  یاڵی و دوور له خه  م بۆچوونه اڵمی ماركس به دا وه لێره[.  ٠١٧زمانی ئینگلیزی، ل   ماركس به
دا  ر لێره كانی ماركس هه قی قسه پێم با  ده  ر بۆیه هه.   رنجڕاكێشه پرۆدۆ  زۆر سه  زانستیه
می  رهه ڕۆژی پێشتر به  ی كه وه مهێنا  و ئه رهه به  كاربرد  واته به[  پرۆمیسۆث]و  بۆ ئه’’:   وه بهێنیه
   و ڕۆژه ئه  یه وه پێشه  ڕۆژێك له  میشه و هه   ئه مجۆره بات و به كارئه ڕۆژی دواتر به  هێناوه

  می هێناوه رهه ڕۆژی پێشتر به  ر شتێك كه گه و ئه اڵم ئه به.  ‘‘ وه ته ی ماوه كه كاره  له  كه  كه یه زێده’’
، ئیشی دوو ڕۆژی  بووه نه  وه پێشه  هیچ ڕۆژێكی له  ك ڕۆژدا كه یه  بێ له ئه  واته رێت، كه كاریگه به

م ڕۆژدا چۆ   كه یه  ی له یه م زێده ئایا پرۆمیسۆث ئه.  بێ  وه پێشه كردبێ تاكو بتوانێ دواترڕۆژێك له
ك  ر زانیاریه ت هه نانه ته  ئامێر و نه  شكردنێكی كار، نه هیچ دابه  نه  كاتێكدا كه  له  ستهێناوه ده  به
كا   شته  ی كه وه ی ئه له سه مه  مجۆره ئاگر؟ به  له  جگه  بووه یی بوونی نه سته ی هێزی جه رباره ده
. م رده به  خستۆته و پێو نه ره نگاوی به ك هه یه‘‘  م م ڕۆژی خوڵقاندنی دووه كه یه’’  بۆ   وه ڕێنرێته بگه
م  م نهێنی و هه   هه مه دات و ئه تامی یۆنانی كۆ  و عیگری ئه  یه وه م شێوازی ڕۆشنكردنه ئه
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كی لێ  یه بێ زێده موو كارێك ئه هه  كه  ی پرۆدۆنه كه ئیتر تیۆریه  مه ئه(  ٠١٨.ل)، ‘‘(   جازیه مه)  هێیاییه
مێكی  رهه به  وه ت كۆبوونه روه سه  گوایه  گرێ كه ی لێ ئه خنه ماركس ڕه  كه  دایه و لێره  وه بیێنێته

ت  روه یاخود سه  زێده  ی كه مێژووییه  رجه لومه و هه رچاوگرتنی ئه به بێ له  به  ڵگایه سروشتی كۆمه
مهێنا  و كێگڕكێ  رهه لۆجیای به كنه ی ئامێر وته شه شگوونی كار و گه دابه  وانه م دێ، له رهه تیایدا به

ی  شه پێداویستی گه  مانه موو ئه هه  وه.  تی ملیانێی چینایه:  كی دی واتایه  وهتد به..  و سیستیی كرێ
م دێن، ماركس  رهه به  وه كاره  له  كن كه یه ی زێده كه ڵه   كه مجۆره مهێنا  و به رهه كانی به هێزه
  قازانجی بگردایه  بوایه چینێك هه  بوایه ئه’’وه،  داریه رمایه ی سه مێژووییه  رجه لومه و هه ر له نی هه وته

  (.٠١٩.ل)‘‘  وه ته بپوكایه  و چینێكیو كه
ماركس   كیدا كه شی یه به  و له  میتافیزیكی ئابوری سیاسیه  ت به باره سه  كه  كه ندی دووی كتێگه به
، و  وه ی هیگڵه فه لسه فه  به  یه سته وابه  پێی وایه  گرێ، كه ی پرۆدۆ  ئه فیانه لسه له میتۆدی فه  خنه ڕه
رنجدانێك  ر سه ی هه و پوخته  م كورته ده وڵ ئه دا هه من لێره.   دنی كردووه رنجدانی ڕیزبه وت سه حه
  .ڕوو  مه بره
كاندا  هیگڵیه  فیه لسه فه  وه لێكدانه  چۆ  له  كات كه ئه  وه كدا، ماركس باس له رنجدانی یه سه  له
كا   له سه ، ئاوها  پرۆدۆ  مه(ڵ كاتیگۆری لۆجیكه)  وه قڵه عه  به  وه كرێته ست ئه یوه كا  په له سه مه
  م میتۆده پێی ئه  به(.  كاتیگۆری ئابوری)ناوی   به  وه شتێكی ئایدیاڵیه  به  وه كاته ست ئه یوه په
خۆی پێكدێنێ و  پێنێ و دژه سه و خۆی ئه و ئه  یه وه كانه روو شته سه تی له قڵی په عه  فیه لسه فه

و   نتێزه نتی تێز و سه ر خۆی تێز و ئه فی هه لسه فهومی فه مه  و به  وه هێنێته   خۆی پێكئه دوباره
رێ و  نه  بێ به رێ ئه ، ئه رێشه رێ و نه قڵ ئه ر عه هه.   كتیكه و دیاله  ی جووڵه رچاوه   سه مه ئه  گوایه
رێو و  رێو و نه ئه  شگێ به رێو ئه رێو و نه رێو و نه ئه  شگێ به رێ ئه رێ و ئه ئه  بێ به رێ ئه نه
بیری نوێ   كیه یه م دوو دژبه كات و ئه كتیك دروست ئه و دیاله  جوڵه  كه  یه یه ولێكه م تێكه ئه  وه ئه

دوو بیری دژ   به  وه بێته و ئه  وه شێته وه ڵئه هه  میو دوباره ر ئه و هه(  نتێز سه  واته)كات  دروست ئه
دیسا    كه  ئاراوه  ڵێك بیر دێنه ئیتر كۆمه... وه بێته نتێزی نوێ دروست ئه   سه مجۆره ك و به یه به

گروپێك   بێ و له شێك گروپێك دروست ئه به    له مجۆره به.  كتیكن و دیاله  ما  جوڵه ی هه سته وابه
مێشكی   له  كه  شتێكه  مه و ئه  فیه لسه میتافیزیكی فه  مه ئه.  كیو سیستیێك یه زنجیره  ك و له یه زنجیره

  به  ی گۆڕیوه كه نها كاتیگۆریه ی دواییا  ته مه ئه  رێ كه گوزه ی هیگڵ و پرۆدۆنیشدا ئه فیانه لسه فه
 . هنی خۆیدا دروست كردووه زه  ئاوری و سیستیێیكی ئابوری له

  كا  كه تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه پرۆدۆ  په  كه  وه كاته ئه  وه خت له رنجی دوودا ماركس دیسا  جه سه  له
ی نوێ مرۆڤ  ه مهێنه رهه ستهێنانی هێزی به ده بۆ به.  نابینێ  وه كانه ره مهێنه رهه به  هێزه    به سته وابه

ستی  گۆڕێ، ئاشی ده كا  ئه تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه   په مه گۆڕێ و بۆ ئه مهێنا  ئه رهه كانی به شێوازه
ر  هه.  سازی دارێكی پیشه رمایه ڵییو سه و ئاشی هه  وه بوونی ئاغاكانه  داتێ به كت ئه ڵگایه كۆمه
  مدێنن كه رهه كانی دی به و كاتیگۆریه  ندێشه دا بیروڕا و ئه تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه م په مانیو له ئه

م  ئه.  ر  می مێژوویی و ڕاگوزه رهه   به مانه موو ئه كانن و هه تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه چی په ملكه
 . میتۆدی پرۆدۆندا ونه  له  یه له سه مه

 ی كارڵ ماركسدا فه لسه ژاریی فه ر كتێبی هه سه چاوخشاندنێك به
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  شه ربۆیه ڵگا نابینێ و هه ی كۆمه شه كانی گه پرۆدۆ  قۆناغه   ی كه وه رئه سه  رنجی سێدا، دێته سه  له
  تی پرۆدۆ  كه قڵی په پێی میتۆدی عه  به.  هتد نابینێ..  شگوونی كار و كێگركێ و ندی نێوا  دابه یوه په

كات و  ی ئه ڵه مامه‘‘  دایكگوو  له  ی تازه كۆرپه’’ك  كات، وه ر قۆناغێك ئه ی هه ئاراوه  هاتنه  باس له
یدا بۆ  كه فۆرمۆله  له.  تی ی پێو خۆیه وه نی ئه مه ی ته سته وابه  مانه نی ئه مه ته  كات كه بیر ئه  له  وه ئه

شگوونی كار و  بێ دابه ، به كانه ئابوریه  شه موو گه ی هه بۆ پرۆدۆ  بناغه  ها، كه ی به وه داڕشتنه
پێشتر   ندیانه یوه م په یشتنی پرۆدۆندا ئه تێگه  اڵم له به.  ی بۆ ناكرێ م كاره هتد ئه...  ركێ و  كێگه

 . بووه هێشتا بوونیا  نه
بواری   نتقی هیگڵی له ما  مه هه  پرۆدۆ  كه  كه  وه كاته ڕوونئه  وه رنجدانی چواردا ئه سه  ماركس له

نی خراپی  نی با  و الیه كی ئابوری الیه ر كاتیگۆریه هه  بینێ كه ، وای ئه جێ كردووه ئابوریدا جێگه
ناپلیۆ  پیاوێكی .   كانیا  كردووه مێژووییه  ماشای پیاوه ك  ته بۆرژوازیه ك چۆ  ورده روه هه.   یه هه
  جێ بكه جێگه  مه ئه.   بووه اڵم شتی زۆر خراپیشی هه ، به ، شتی زۆر باشی كردووه ز  بووه مه
ڵگای  كانی كۆمه باشه  نه الیه  ی كه یه و هاوكێشه ی به گه كانی پرۆدۆندا ئه وه ر لێكدانه سه به
 .البنێ كانیشی وه و خراپه  داری بپارێزه رمایه سه

داری  كۆیله  باس له.   وه هێنێته ئه  كی ئابوریه ویو كاتیگۆریه ئه  داری كه ی كۆیله دا نیونه ماركس لێره
بۆ   كیه ره رێكی سه وه كانی تر ته رز و شته ی ئامێر و قه ما  شێوه هه  به  كات كه وخۆ ئه ڕاسته
سازی مدێر  بوونی    پیشه بوو، بێ لۆكه ئه بوونی نه  داری لۆكه بێ كۆیله’’.  سازی بۆرژوازی پیشه
كا  بوو   ره عیه   موسته وه كا ، و ئه ره عیه موسته  های دا به به  داری بوو كه وه كۆیله ئه.  بوو ئه نه
شازی فراوا   رجی پیسه پێشیه  كه    بازرگانی جیهانیه وه ئه  بازرگانی جیهانیا  خوڵقاند وه  كه
ئێستا (.  ٠٢٧.  ل)‘‘    یه كی زۆری هه گرنگیه  كه  كی ئابوریه داری كاتیگۆریه   كۆیله مجۆره به  وه.  بوو

  نه الیه  كرێ كه رئه سه چۆ  چاره  یه و كێشه ی پرۆدۆ  ئه نتقه و مه پێی ئه ی به وه رئه سه  با بێینه
توانێ  نتقیو باد ئه ما  مه پێی هه به  وایه كانی بپارێزرێ؟ كه هێڵرێ و باشه داری نه كانی كۆیله خراپه

ری  نگی بازرگانی ڕابگرێ و كاریگه و هاوسه  وه م بكاته كه(  مۆنۆپۆلی)كانی ئیحتكاری  خراپیه  له
 . هتد... بێ و رز هه ر قه سه له
و  ئه  مه ئه.  بینێ ندی بیروڕاكاندا ئه ڕیزبه  كتیك له پرۆدۆ  دیاله  كات كه ئه  وه رنجی پێنو باس له سه
خاقی و  ی ئه ڕوانگه  ، بینینی دنیا له  تیدایه رایی په خاقگه ڕی ئه وپه نی له ماركس وته  كه  یه كتیكه دیاله
 . وه كی ماتریاڵیه یه ڕوانگه  له  بینینی مێژووه نه  مه دیسا  ئه.  وه تیه قڵی په عه

  ی كه وه ی ئه پێی پرۆدۆ  گرییانه  به  م كه شه ر خاڵی شه سه  خاته رجنیا  ئه دواتر ماركس سه
بێ و  كا  نه یری باشه غه  به  وه مێنێته تاكو هچ شتێك نه  الوه ره بیره  رچی شتی خراپی سیستیێكه هه
یاڵی پرۆدۆ   خه  به.  كسانی یه  گات به ئه  ییه ئامانجێكی كرده    كه زۆر زۆر باشه  م شته ئه

كسانیدا  پێناو یه  كا  له ئابوریه  ندیه یوه موو په   و هه رز و كاری هاوبه شگوونی كار و قه دابه
نی  اڵم ماركس وته به.   ی دروستكردووه كه ناكۆكیه  كه  شه مه و ئه  وه ته ڕێنراونه ڵگه اڵم هه خوڵقاو  به

  ندیه یوه كانی په باشه  نه الیه.   یاڵی پرۆدۆنه نها خه و ته  ی مێژووه وه وڕه ی ڕه وانه پێچه  مه ئه
  یه مه ئه.  كسانی كانیو نایه خراپه  نه و الیه  وه نه كه كسانی ئه یه  خت له داری جه رمایه كانی سه ئابوریه

 مال موحسین جه
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 .داری رمایه كانی سیستیی سه ناكۆكیه  یشتن له ی پرۆرۆد  بۆ تێگه كه یاڵپاڵویه خه
ئابوریناسا    ی خۆی له خنه ی دیسا  ماركس ڕه وه له  دا جگه نده م به وت و كۆتایی له رنجی حه سه

كانی  گرنگه  له سه مه  ندێ له ر هه سه یشتنێكی خۆی له ند تێگه دا چه دات هاوكاتیو لێره نیشا  ئه
بینن،  ئه  وا  دوو جۆر پێكهاته ئه  ڵێ كه میتۆدی ئابوریناساندا ئه  له  خنه ڕه  له.  ڕوو خاته ڵگا  ئه كۆمه

   مه ئه.  و بۆرژوازیو سروشتی  وا  دروستكراوه دروستكراو و سروشتی، فیوداڵی بۆ ئه
  سانی تریو به خودا و هی كه  ی خۆیا  به كه ی ئاینه رچاوه سه  كا  كه ئاینناسه  چوێنێ به ئه

  كه  یه وجۆره ڵگای بۆرژوازی به بۆ كۆمه  مه جێكردنی ئه جێگه.  زانن ستی مرۆڤ ئه دروستكراوی ده
   وجۆره ربه مهێنانی بۆرژوازی سروشتین و هه رهه كانی به ندیه یوه په  كه  كا  پێیا  وایه ئابوریناسه

ر خۆیا  یاسا  هه  ندیانه یوه و په ئه.  كانن چی یاسا سروشتیه مهێنا  ملكه رهه كانی به ت و هێزه روه سه
كا   فیوداڵیه  زراوه دامه  چونكه  بووه كات، یانی مێژوو پێشتر هه  خۆ  له ربه كانن و سه سروشتیه

  ندیه یوه په  جیاواز  له  ماو  كه نه  ندیانه یوه و په خودی ئه  چونكه  اڵم ئیتر نییه بوو  به هه
 .داری رمایه دی بوونی سه به   یانی ئه مه كا ، ئه داریه رمایه سه
:  وه بهێنیه  وه كه كتێگه  وخۆ له ی ماركس ڕاسته خنه ڕه  له  شه م به زانم ئه پێویستی ئه  دا به لێره
موو  و هه  بووه هه(  وی ی زه كۆیله)جوتیار   پرۆلیتاریای خۆی واته(  تی گایه به ره ده)فیوداڵیزمیو ’’

  و به  بووه كی هه ر یه رامگه مهێنانی فیوداڵیو دوو توخیی به رهه به.   كانی بۆرژوازی تیا بووه تۆوه
و  چاوكردنی ئه نی خراپی فیوداڵیزم ناوبراو ، بێ ڕه نی با  و الیه كانی الیه ناوه  به   ما  شێوه هه

نی  الیه  وه ئه.  وێ كه رئه نی باشدا سه ر الیه سه  كۆتایدا به  له  نی خراپه الیه  وه ئه  میشه هه  ی كه ڕاستیه
ك  ملیانێیه  ی كه وه ویو به كات، ئه مێژوو دروست ئه  هێنێ كه مئه رهه به  یه و جوڵه ئه  خراپه

ی  وه ڵ ئه گه كا  له ستی فیوداڵیزمدا، ئابوریناسه می بااڵده رده سه  ر له گه ئه.  كات رئه به سته ده
كا ، ژیانی  ركه كا  و ئه سوارا ، سازانی ڕێكوپێكی نێوا  مافه ڵه ی كه بوو بۆ چاكه تیا  هه ماسه حه

ی  شه الدێكاندا، گه  سازی ناوماڵ له لی پیشه سه رجی تێروته لومه كا ، هه ی شاره پیاوساالرانه
ی  و شتانه موو ئه كورتی هه  كا ، و به و كۆڕه  قابه ی كۆمپانیادا ڕێكررا ، نه شێوه  له  سازی كه پیشه
و  موو ئه ی هه وه م پرسیاری ئه رده به  یه هێنن، خۆیا  برستاته نی باشی فیوداڵیزم پێكئه الیه  كه

كا  و ئاناركی  داری و ئییتیازاته كۆیله_دا م وێنایه ر ئه سه بوو به ی هه سایه  كه  وه شێننه ڵگوه هه  شتانه
  ی ملیانێكه وه كایه ی هاتنه مایه  بوونه ئه  ی كه و توخیانه موو ئه دا؟ هه وا چی ڕوویئه ، ئه(وزا فه)

خۆی   سه و كه ئه.  برا ناوئه یی له له كۆرپه  ر به ی بۆرژوازی هه شه   گه مجۆره شكێندرا  و به تێكئه
گات  ماركس ئه  وه لێره  وه(.  ٠٧٢_٠٧١.  ل)‘‘   وه ی مێژوووه وه شانه ڵوه ی بێیانای هه كێشه  خسته ئه
تی  كی چینایه ، ملیانێیه وه ره ده  هاتۆته  وه م ملیانێیه ناوی ئه هه  ڵگای بۆرژوازی له كۆمه  ی كه وه به
.  كانی كردووه ره ربه به  ی تر كه كه بۆ چینه  وه وسانه بۆ چینێك و چه  ت بووه روه ی سه مایه  كه
نوقیی   وه كی تره الیه  له  زۆرینه  كه  یه وه وه هۆی ئه  بوو به كه ڵه ی كه ت و پاره روه سه  بێ به ی ئه وه ئه
 . وه بنه داری ئه ژاری و نه هه

  كۆمۆنیست و  ما  شێوه هه  ی چینی بۆرژوازین، به ری زانستیانه كا  نوێنه ئابوریناسه
رخستنی ملیانێی  ژاری و ده ی هه وه اڵم  لێكدانه به.  كا  تیۆریسیۆنی چینی پرۆلیتاریا  سۆشیالیسته
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بێ  ئه  یه خنه م ڕه و ئه  وه كی زانستیدا بیێنێته یه وه ئاستی لێكدانه  نها له تی ناكرێ و ناتوانێ ته چینایه
میا  ڕێكگرات  كه ی یه و چینه ڵ بۆرژوازیدا بدات و ئه گه ملیانێی پرۆلیتاریا له  كی سیاسی به سییایه

دات  ئه  ندێتی شۆڕشگێڕانه تیه تایگه  كه  شه مه ر ئه هه.  ی سیستیی كۆ  وه ڵگێڕانه و سازی بدات بۆ هه
 .ی كۆمۆنیستی ی زانستیانه وه لێكدانه  به
 
 :شبوونی كار و ئامێر شی دابه به

نها   نێت و ته بدی دائه كی ئه یاسایه  شگوونی كار به پرۆدۆ  دابه  كات كه ئه  وه ماركس لێردا باس له
كانی  ی قۆناغه فهومێكی مێژوویانه مه  ك له یگینێ نه د ئه ڕه و موجه  كی ساده ك كاتیگۆریه وه

م  ئنی كرێكار كه شه  شگوونی كار له دابه  كه  پرۆدۆ  پێی وایه  ر بۆیه هه  وه.  ریدا شه ڵگای به كۆمه
ڵ  گه له    هاوتایه مه و ئه  وه وشته دڕه به  ڕۆحێكی  به  سته یوه   په یه وه مكردنه م كه و ئه  وه كاته ئه
ئامێریو   وه.    شگوونی كاره نجامی دابه ژاری ئه   هه مجۆره به.  یی كرێدا میشه ی هه وه مكردنه كه

كی  یه شێوه    به مه ئه.   شگوونی كاره ی دابه نتیقیانه نتی تێزی مه یاخود ۆركشۆپی مۆدێر  ئه
  كه  یه وه یشتنی پرۆدۆ  ئه ڕۆكی تێگه ناوه.  ژاری هێشتنی هه یا  نه  وه تكردنه ڕه  بێ به ئۆتۆماتیكی ئه

شێكی  ند به بۆ چه  وه شگوونی كاره هۆی دابه  به  كه  ی كردووه وه تێگینی ئه  سێك كه نێت كه وایدائه
نده  وه ند ئه چه  بن به مهێنا  ئه رهه كانی به دات، هێزه نجامی ئه یا  كرێكارێك ئه كه ریه هه  جیاواز كه

ر گروپێكی  گه ئه  ڵێ كه خۆی ئه  به  یه ی هه یه وه م بیركردنه ئه    كه سه م كه ئه.    كه زیاد ئه  واته
  مێكی زیاتر كه رهه توانێ به نێ ئه ت دایانئه كات و بۆ ئامانجێكی تایگه خۆی دیاریئه  یی كه میشه هه

ی  كه بیرۆكه  سانی تر كه كه  كات به   پێشنیار ئه سه م كه ر ئه هه  وه.  ستگهێنێ ده به  قابیلی پاراستنه
بن  دواتر ئه  كانیدا كه ڵ هاوكاره گه له  وه یه كه سازیه تای پیشه ره سه  له  سه م كه ئیتر ئه.    م قگوڵ بكه ئه
م  ی پرۆدۆ  ئه وه پێی لێكدانه اڵم به به.   كات ئه  ڵه كسا  مامه كی یه یه شێوه  كرێكاری خۆی به  به
  ستن به و پشت به  كه رپرسه رستی به ی قازانجپه وڕێگه هۆی جێگه  ر زوو به هه‘   نه سه ڕه  كسانیه یه’

رایی پرۆدۆ  خۆی و  هنگه زه  له  جگه  یه وه م بۆچوو  و لێكدانه ئیتر ئه.  نامێنێ  كرێوه كرێكاری به
ی  كه ڵه ی بازاڕ و كه شه گه  ڵێ كه ماركس ئه.   ی مێژوو هیچی دی نییه تیكانه وتی دیالكه بینینی ڕه نه
  شكراو  له ڵگا بێگه ی كۆمه زۆرینه  جۆرێك كه  كا  به ی چینه وڕێگه و گۆڕینی جێگه  رمایه سه
كا   بازرگانه.  كانن رجی دروستگوونی مانیفاكتۆره پێشیه  و شتانه موو ئه ی داهاتیا  و هه رچاوه سه

. ل)  وه دا كۆكرانه رمایه رمانی سه قفی فه ژێر سه نوێكا  و كرێكارا  له  نی ۆركشۆپه خاوه  بوونه
 .  مێشكیدا دایناوه  پرۆدۆ  له  كه  نییه  یه هاوڕێیانه  كسانه یه  وتنه و ڕێكه ئه  مه ئیتر ئه(. ٠٨٢

كاتێكدا  له.   شگوونی كاره ی دابه وه تكردنه كانی كار ڕه ی ئامێره وه چڕبوونه  كه  پرۆدۆ  پێی وایه
شگوونی كاریو  كات، دابه ئه  شه كا  گه ی ئامێره وه چڕبوونه  ر كه هه’’:   یه وه وانه پێچه  به  كه له سه مه
زنی  شگوونێكی مه زنی میكانیكی دابه ر داهێنانێكی مه هه  ربۆیه هه.   وه شه وانه پێچه  كات و به ئه  شه گه

هۆی   بێته ردا ئه رامگه به شگوونی كاردا له دابه  ر زیادبوونێكیو له هێنێ و هه دوای خۆیدا ئه  كار به
 (.٠٨٧. ماركس، ل)‘‘ داهێنانی نوێی میكانیكی
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 :شی پێشبڕكێ و قۆرخكاری به
دی  به ئه  ، پرۆدۆ  داكۆكی له یه نی خراپی هه نی با  و الیه الیه  كه  وه و ڕووه كا  له بینینی شته  له

پێشگڕكێ   پێی وایه.   وه بینێته ئه  كه له سه خسیدا مه ئاستێكی شه  كات و له بوونی پێویستی پێشگڕكێ ئه
دا ماركس  ی لێره وه ئه.  بێ  ڵه ی كۆمه وانه ناتوانێ پێچه  شه ربۆیه و هه  ی قۆرخكارییه وانه پێچه

وێ  زراوه و بته ر پێشگڕكێ دامه سه داری ئێستا له رمایه ڵگای سه كۆمه  كه  یه وه كات ئه پێداگری لێ ئه
 .  وه شاندبێته ڵوه مت هه كه ی یه وه بێ ئه میا  بهێنی ئه ی دووه مه كۆتایی به

ڕی ناوخۆ  خوڵقێنێ، شه چاوچنۆكی ئه  ، الی پرۆدۆ ، كه یه وه نی خراپی پێشگڕكێو ئه الیه
شێوێنێ،  كدا، هوشیاری گشتی ئه یه  كات به ڵ ئه كا  تێكه وه ته دا، نه گیرسێنێ، خێزا  تێكئه ڵئه هه

  خراپتر بازرگانی ئازاد و  وه شێوێنێ و له خان ئه ت و ئه داله كسانی و عه موفهومی یه
الی پرۆدۆ  قۆرخكاری .   تیی پێشگڕكێیه نجامێكی حه قۆرخكاریو ئه.  دات تێكوپێك ئه  رڕاستانه سه

. دات ڵئه رهه سه  وه ه‘تی سێتی مرۆڤایه نتقی ناكه مه’  له  كه  كی ئابوریه كاتیگۆریه  چونكه  شتێكی باشه
تی  قیقه حه  ی با  نییه وه اڵم ئه ، به كی ئابوریه ویو كاتیگۆریه ئه  چونكه  پێشگڕكێو شتێكی باشه  وه

 .  تی قۆرخكاریه قیقه پێشگڕكێ و و حه
م  نها پێشگڕكێ و قۆرخكاری و ملیانێی نێوا  ئه ژیانی واقعیدا ته  له  ئێیه  ڵێ كه اڵم ماركس ئه به

كراو  شتێكی فۆمۆله  داڕێژراوه  م شته اڵم ئه بینین، به   ئه م دووانه نتێزی ئه سه  نابینین، بگره  دوانه
  وه شه وانه پێچه  قۆرخكاری و به  مهێنانی پێشگڕكێ له رهه ی به چوارچێوه  له.   یه وه جواڵنه  ، بگره نییه

ری  ماوه ندێكیو جه رچه كات و هه نێو كرێكاراندا زیادئه  ، پێشگڕكێ له پێشگڕكێوه  قورخكاری له
  وه ته ك، پێشگڕكێی نێوا  قۆرخكارانی نه یه وه ته دژی قۆرخكارانی نه  پرۆلیتاریا زیادبكات له

توانێ  كاتێكدا ئه  نها له قۆرخكاری ته  كه  یه وه نتێز ئه دا سه لێره  وایه كه.  بێ كا  بێئومێدتر ئه جیاوازه
 .  (٠٩٢. ل)وه  نێو ملیانێی پێشگڕكێكانه  بچێته  خۆی بپارێزێ كه

  النه سه م مه گیشتنی له ته  وه خاقیه خسی و ئه نی شه الیه نها له پرۆدۆ  ته  كه  وه بێته دا ڕۆشن ئه لێره
لی  هه  مجۆره كاربرد  و به ر به سه  باد بررێته  ی كه وه به  یشتووه گه  ربۆیه وه و هه سته ده  به  داوه

  كردووه  وه د اباسی له شه م به ڕۆشنی له  كاتێكدا ماركس به  له.  بێ ڵگا دابین ئه ژیانی باشتر بۆ كۆمه
   خاوه)كا   لۆرده  ڵدانی بۆرژوازی  كه رهه سه تازه  به  ته تایگه  كه  كاربرد  شتێكه ر به سه باد له  كه
كی  ندیه یوه ی پرۆدۆ  ئیتر هیچ په م بۆچوونه ئه.  كرد ئه كاربرد  هیچی تریا  نه به  له  جگه   (كا  ویه زه
 .  نییه  وه كسانیه ڕزگاربوونی پرۆلیتاریا و یه  به
 
 :وی كرێدانی زه شی موڵك یان به به
  به  یه سته ڵگای بۆرژوازیدا وابه كۆمه  موڵكیو له  كه  وه كاته ئه  وه خت له جه  شدا ماركس دووباره لێره
نیا و  ك شتێكی ته و ناتوانرێ وه  وه دارییه رمایه مهێنانی سه رهه كانی به تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه په

ی  وه لێووردبوونه  ندی به یوه كرێی خانوو و موڵك په  پرۆدۆ  پێی وایه.  یری بكرێ د سه ڕه موجه
ویو  زه  كه  وه كاته ڕوونئه  وه ماركس ئه.  ت روه مهێنانی سه رهه ك به ، نه یه هه  وه خاقیه روونی و ئه ده
  ك بۆ نیونه ویه ، كاتێك زه كانه داریه رمایه سه  ندیه یوه چی یاسا و په ر موڵكێكی تر ملكه ك هه وه

 ی كارڵ ماركسدا فه لسه ژاریی فه ر كتێبی هه سه چاوخشاندنێك به
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  و له  یه می هه رهه ند به و چه  چ هێزێكی كاری تێچووه  ی كه وه بێ، ئه مێكی ئه رهه كێڵرێت و به ئه
چ ڕیكاردۆ و چ   ی كه وه ك ئه كات، نه دیاریئه  ویه و زه نرخی كرێی ئه  وه بێته بازاڕدا چۆ  ساغ ئه

پارێزراودا   میشه ر موڵكێكی هه رامگه به له  كه  وی فائیزێكه كرێی زه  گوایه  كه  وه نه ده پرۆدۆ  لێكیئه
  دات به ی ئه كه ویه دارێك زه رمایه ك سه وی وه نی موڵكێكی زه خاوه  واته.  بێ بدرێ ئه(   كه ویه زه  واته)

 . وی   زه ك خاوه ك وه كرێ نه
  رمایه ت، خۆی سه كارنایه مهێنا  به رهه ك ئامڕازێكی به وی تا كاتێك  وه خودی زه’’:  ڵێ ماركس ئه

   مجۆره به.  مهێنا  زیادبكرێ رهه ر ئامێرێكی تری به ك هه توانرێ وه ئه  رمایه ك سه وی وه زه.   نییه
كی  یه رمایه سه  رمایه ك سه وی وه زه.   دیتر نییه به كی تر ئه یه رمایه هیچ سه  له  رمایه ك سه وی وه زه
توانرێ  ی گۆڕاو ئه رمایه ی سه ندازه ما  ئه هه  گۆڕیو به ی نه رمایه اڵم سه ، به گۆڕه نه
 (٧١١. ل) ‘‘ ...كاربهێنرێ به
،  ی نییه كه نه خاوه  رمایه ك سه وی وه ری زه نوێنه’’:   كات كه ئه  وه   زیاتر ماركس باس له مه له

فائیز و قازانجی   رمایه ك سه وه  كه ویه زه  له  ستهاتووه ده ی به و داهاتانه ئه.   یه كه جوتیاره
ك  اڵم هیچ كرێیه دیدێنن به به  و فائیز و قازانجه ئه    كه لێك هه ویگه زه.   سازین، كرێ نییه پیشه
ی  رمایه ك سه ، وه ویه ی زه رمایه هێنێ سه ستئه ده ك فائیز به ویه كورتی، مادام زه  به.  دیگناهێنن به
  ندیه یوه و په كرێ له.   وی نییه   موڵكدارێتی زه مجۆره ستناهێنێ و به ده ك به ویو هیچ كرێیه زه

نجامی  ناتوانێ ئه.  دات ڕووئه  كه ویه كارهێنانی زه تیایاندا به  ستدێ كه ده  به  وه تیانه اڵیه كۆمه
ك  ، نه ڵگایه می كۆمه رهه كرێ به.  ی بێ كه قی خاكه رمی یا  ڕه پیتی یا  نه سروشتی به

  كانی ڕیكاردۆ و پرۆدنه و بۆچوونه  وه ی لێكدانه وانه   پێچه مه ئه  دیاره(.  ٧١١.  ماركس، ل)‘‘   كه خاكه
 .  وه ویه وی و موڵكداریێتی زه ی زه باره له
 
 :كگرتنی كرێكاران شی مانگرتن و یه به

  بێته   ئه مه ك و ئه ی نرخی شتومه وه رزبوونه ی به مایه  بێته ی كرێ ئه وه رزبوونه به  پرۆدۆ  پێیوایه
  كات كه ئه  وه كاتێكدا ماركس باس له  له.  ی برسێتی وه ك و باڵوبوونه م وكرتهێنانی شتومه هۆی كه

  دار و كرێكار له رمایه سه  كه  كه یه ربڕی ڕێژه نها ده زینی كرێ و قازانو ته یا  دابه  وه رزبوونه به
ر نرخی  سه  كاندا كاربكاته ته ی حاڵه زۆربه  ی له وه بێ ئه ، به یه شیا  تێیدا هه می ڕۆژێكدا به رهه به
نی ئامێر  خۆی وته  كاردێ چونكه ئامێری زۆر تێدا به  دا كه سازیانه و پیشه تی له تایگه به  كه مه رهه به

 . رناگرێ كرێ وه
. كات دا ئه مه رده و سه كانی ئه راوردێكی نێوا  ئابوریناسا  و سۆشیالیسته دا ماركس به شه م به له
ڵسوڕاوانێك  ند ترێند و هه چه  بڵێین كه  وه ئه  ما  پێكرد، پێویسته دا ئاماژه كه راییه به  ك له ر وه هه
و   ك لێره اڵم وه ناو نابوو به  وه ناوی سۆشیالیسته  خۆیا  به  كرێكاریدا كه  ویه بزووتنه  بوو  له هه
ندین وتار و  ك و مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست و چه رناسیۆنالی یه نته ئه  ت به باره كانی سه ته بابه  له

هاوكات   ڵێ كه ماركس ئه.   خنه ر ره به  ته ی داوه ناو سۆشیالیستیانه به  یله م مه تی تردا ماركس ئه بابه
.   كه كگرتن مه و یه  وه   و كۆبوونه كه ڵێن مه كرێكارا  ئه  كا  به كا  و سۆشیالیسته ئابوریناسه
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می  زه ی مونه شه پێو و گه وتی چوونه قازانجی ڕه  به  مه ئه  ی كه وه بیانوی ئه  ئابوریناسا  به
تا  بێ  كه كاره  شێك له   به مجۆره كا  و به ی كتوپڕی ئامێره شه هۆی گه  بێته و ئه  سازی نییه پیشه

ر  تا گه هه  ی كه وه بیانوی ئه  كانیو به سۆشیالیسته.  ئاستێكی نزمدا  و كرێو له  وه ته مێنه سوود ئه
و جاخۆ كرێكار   وه بێته دا كرێ نزم ئه درێژماوه  ستگهێنن له ده كرێدا به  م له كی كه یه وه رزبوونه به
  له.    كه ت مه سیاسه  داری، بۆیه رمایه سه  ر به داریو هه رمایه و سه  وه مێنێته كرێكاری ئه  ر به هه

ی  ندین نیونه ت، ماركس چه سیاسه  ی كرێكارا  له وه وڵێكن بۆ دوورخستنه هه  مانه ئه  كاتێكدا كه
  له سه مه  یا  له زۆربه  ڵێت كه و ئه  وه هێنێته كا  ئه كرێكاریه  ڵه و كۆمه  كێتی و ڕێكرراوه یه

ك حزبێكی سیاسی  كا  وه ی چارتیسته وه ئینگاند، بزووتنه  ت له نانه شدار  و ته كانیشادا به سیاسیه
ر  سه ماركس پێداگری له  وه وانه پێچه  به  وه.  كات پێ ئه  دا ئاماژه و كاته ی كرێكارا  له وره گه
ك چینێكی  كات، وه كگرتووی چینی كرێكار ئه ڕێرستن و سازدا  و ڕێكرستنی سیاسی و  یه به
ڵ چینی  گه له  بات و ملیانێدایه خه  له  چینێك كه.  تی كی چینایه ندیه وه ره   به كگرتووی خاوه یه
ڕزگاری چینی   بێ ڕوو له   ئه باته م خه ئه.   بات ئاستێكی سیاسیه خه    له م ئاسته ردا و ئه رامگه به
ی  وه شانه ڵوه رجی ڕزگاریی چینی كرێكار هه مه’’:  ڵێ دا ماركس ئه ك لێره روه هه.  بێ  وساوه چه
دژی   له  ملیانێی نێوا  پرۆلیتاریا و بۆرژوازی ملیانێی چینێكه  كاتێكدا كه  له...   كانه موو چینه هه

ی  وه جواڵنه  ڵێن كه رگیز مه هه...   اراپاگیره ربڕینیدا شۆڕشێكی سه دواده  له  ك كه چینێك، ملیانێیه
هاوكات   كه  كی سیاسی نییه یه وه هیچ جواڵنه.  نێ رئه ده ی سیاسی وه وه تی جواڵنه اڵیه كۆمه
 (.٧٠٧. ماركس، ل)‘‘ ...بێ تی نه اڵیه كۆمه
یااڵوی و  خه  بۆچوونه  ی له ییانه زه ی بێگه خنه رچی ڕه گه دا ئه م كتێگه ماركس له  بینییا  كه  مجۆره به

ڕووی زانستی بۆ ناساندنی   ی خۆی له هاوكایو ڕوانگه  پرۆدۆ  گرتووه  ناواقعی و نادیالێكتیكیانه
  وه سته ده  ری به شه ڵگای به ندی كۆمه سه شه ی گه ك و مێژووی ماتریااڵنه الیه  تی له ڵگای چینایه كۆمه
كی  یه شێوه  تی دواتر به دا هێناویه ی ماركس لێره م بیرۆكانه ئه  م كه بده  وه به  ئاماژه  پێویسته.   داوه

سێك  ر كه گه  سم كه منیو هاوڕای زۆر كه.  ری سه  دا هاتۆته رمایه كتێگی سه  چڕوپڕ و ورد له
م  ی ئه و هیوایه به.   وه خوێنێته نه  فه لسه ژاری فه هه  دنیابینی ماركس تێگگات، ئییكانی نییه  وێت له بیه

دابێت و هاندانێك بێت   وه سته ده به  فه لسه ژاری فه ر هه سه كی و پوختی له ره یشتنێكی سه تێگه  وتاره
ی  وه كوردستا  بۆ خوێندنه  ڵسوڕاوانی سۆشیالیسی ناو چینی كرێكار له كا  و هه بۆ كۆمۆنیسته

 . كه واوی كتێگه ته
 
 

 :كان رچاوه سه
كانی كارل  كۆكراوه  مه رهه به.  ژاری پرۆدۆ  ی هه فه لسه فه  اڵم به وه:   فه لسه ژاری فه كارڵ ماركس، هه

وتنی مۆسكۆ ساڵی  ی پێشكه ، چاپرانه(زمانی ئینگلیزی  به)  ٢رگی   نگڵس، به ماركس و فرێدریك ئه
 (٧٠٧بۆ  ٠١١كانی  ڕه الپه. )٠٩٨٤

محید مستجیر   الی العربیه  نقله.  الگوس لگرودو   رد علی فلسفه:   كارل ماركس، بوس الفسلفه 

 ی كارڵ ماركسدا فه لسه ژاریی فه ر كتێبی هه سه چاوخشاندنێك به
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 ٧١٠١التنویر، بیروت _ی الفارابی چاپرانه.فا مسته
و   فه لسه ژاری فه هه:  ند  سه شه یرا ، شۆڕ  و مانای گه ڕۆبێرتۆ، مایكڵ جۆزێف، قه

 . ٧١١٩، ساڵی  ئوتروحه. م رده كانی سه ندیداره وه په
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بەیاننامەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 

 :کوردستان سەبارەت بە

 ئەنجامدانی ڕیفراندۆم  
 

ستەم و سەرکهوتهی نەتەوەیهی لە مهێهژیهنەی خەڵهکهی کهوردسهتها  لەالیە  دەوڵەتە سهەرکهوتهگەرە 
هاوکهاتهیهو بهووەتە .  نەتەوەپەرستەکانی عێراقەوە، ناڕەزایەتی فراوانی خەڵكی بەدوای خۆیدا هێناوە

بنەمای شەڕو کێشەیەکی سیاسی درێهژمهاوەی نهێهوا  دەوڵەتهی نهاوەنهدیهی عهێهران و بهزوتهنەوەی 
نەبونی ڕێهگهاچهارەیەکهی کهارسهاز بهۆ چهارەسهەری ئەم کهێهشهەیە لەالیەك و .  ناسیۆنالیزمی کورد

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  

یشەوە بە هۆی بارودۆخی سیهاسهی  ٠٩٩٠لە دوای ڕاپەڕینی . و باقی خەڵکی عێراقی دژوار کردووە
لەسهەردەمهێهکهدا سهەرگەردانهی .  و ئیداریەوە کوردستا  بەکردەوە ڕێرەوێکی جیاوازی گرتۆتە پهێهو

شهەوە ڕاپهێهچهکهردنهی ئەم کهۆمەڵهگهایە بهۆ نهاو گهێهژاوی فهیهدراڵهیهزمهی ٧١١٢سیهاسهی و لە دوای 

 کان  نامه بەڵگه
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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 

سهاڵ بەسهەر ڕاگەیهانهدنهی ئەم ڕێهگهاچهارەیە کە لە  ٧٧دوای تێپەڕبوونی.  دەوڵەتی عێراقدا بیێننەوە
دا لەالیە  حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریەوە بە بڕیارنامەیەک ڕاگەیەنهدرا،  ٠٩٩١مانگی تەموزی ساڵی 

هەر لەو بهڕیهارنهامەیەدا .  ئەحزابی دەسەاڵتداری ناسیۆنالیزمی کورد، هاتنە پای ملدا  بە ڕیفرانهدۆم
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 

هاوکات پێداگری لەسەر ئەوە کراوە کە دەوڵەتهی سهەربەخهۆی کهوردسهتها  بهۆ ئەوەی .  سەربەخۆ
دەوڵيتێکی پێشکەوتو بێت و دوور لە ناسنامەی کۆنەپەرستانەی قەومی و دینی هەموو ههاواڵتهیهانهی 

 ٧٧لەم .  کوردستا  بە یەک چاو تەماشا بکات، پێویستە دەوڵەتێکی غەیرە قەومی و سهیهکهوالربهێهت
 .ساڵەدا حزبی ئێیە بەردەوام لەو پێناوەدا خەباتی کردووە

 
ساڵە لە درێژەی سیهاسهەتهی پهێهشهێهلهکهردنهی ئهیهرادەی خەڵهکهی کهوردسهتها ، حهزبە  ٧٧ماوەی ئەم 

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 

دەخاتە مەترسیەوە لەسهاڵهی  "ئاسایشی نەتەوەیی کورد"کۆمۆنیزمی کرێکاری بەبیانووی ئەوەی کە 
هەر لەمهگهارەوە  !دا بەزۆری چەك هەڵسوڕاوانی حزبی کۆمۆنیهسهتهی کهرێهکهاریهی قەدەغەکهرد٧١١١

سەرانی ناسیۆنالیستی کورد لەوانە جەالل تاڵەبانی پرسهی دامەزرانهدنهی دەوڵەتهی سهەربەخهۆی لە 
 . کوردستا  بە خەو  ناوبردوه

 ٧٧بەم جۆرە  سیاسەتی بەرژەوەندخوازانەی بورژوای کورد و حزبەکانی، بووە هۆی ئەوەی کە 
سهاڵەدا  ٧٧لەم .  ساڵ کۆمەڵگای کوردستا  لە دەست برد  بۆ هەنگاوێکی لەم جهۆرە دوابهکەوێهت

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 

 بەیاننامە سەبارەت بە ڕیفراندۆم
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 کان  نامه بەڵگه

١٢٢ 

ناوخۆ و دەستتێوەردانی دەوڵەتانهی کهۆنەپەرسهتهی نهاوچەکەو جهیههها  و فهیهدراڵهیهزمهی قەومهی و 
قڵشت و دووبەرەکی قەومیا  پەرەپێدا و مەتهرسهی شهەڕی قەومهیها  .  دەسەاڵتی میلیشیایدا ڕاگرت

 .کرد بە هەڕەشەیەکی پڕمەترسی
ی سەپتەمگەری ئەم سهاڵ ٧١ئێستا  کە ئەحزابی بۆرژوازی کورد هاتونەتە پای ئەوەی کە ڕۆژی 

ئێهیە سهەربهاری ئەوەی پهێهیهانهوایە ئەومهاوەیە کهورتە بهۆ .  ڕیفراندۆم لە کوردستا  ئەنجام بدرێت
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 

مانگی پێویستە پێو لە ئەنجامدانی رایفراندۆم، حزبی کۆمهۆنهیهسهتهی  ٢ڕامانگەیاندووە کە ماوەیەکی 
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 

ین بۆ هەوڵهدا   که م خەڵکی کوردستا  و الیەنە سیاسیەکا  ده رجه   بانگەوازی سه م پێیه به.  بچێت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکهاری کهوردسهتها  ئهامهادەیهی خهۆی دەردەبهڕێهت بهۆ .  لە پێناو چەسپاندنیا 

 :گفتوگۆ و هاوکاری لەگەڵ هەر الیەنێک کە خۆی بە الیەنگری ئەم پرەنسیپانە دەزانێ
تهی  وڵهه ڵکی کوردستا  دەربارەی ئەوەی کە دەیانەوێ جهیهابهنەوە و ده ڕیفراندۆم بۆ راپرسی خه /٠

، لەهەمهوو نهاوچە  وه کسهانهه یهه  مهافهی خۆ لە کوردستا  پێکگێت، یا  مانەوە لەگەڵ عێهران بهه ربه سه
 .نجام بدرێ پێکەوە ئه "ناوچە ناکۆکی لەسەرەکا "هەرێیی کوردستا  و "کوردنشینەکا ، واتە 

 .دا بەڕێوەبچێت”نەتەوە یەکگرتوەکا “ڕیفراندۆم لەژێرچاودێری دەزگایەکی نێونەتەوەیی وەکو  /٧
ڕیفراندۆم پێویستە لە دۆخێکی ئارامدا بەڕێوەبچێت کە لە سایەیدا بوارێکی گونهجهاو بهڕەخسهێهت  /٢

کی سیاسی دوور لە زەخت و زۆر، پێویستە جگە لە ههێهزە  وایه   وهه بۆ بەشداری هاواڵتیا  لە که
ئەمهنههیەکها ، هەمهوو مههیهلههیهشههیهها و ههێههزە سهەربههازیەکها  لە شههارەکهها  و جهێههگههای ژیههانهی خەڵههک 

   .دووربررێنەوە
دەبێ هەموو هێزو الیەنە سیاسیەکانی کوردستا  فرسەتی یەکسانیا  هەبێت بهۆ پهڕوپهاگەنهدەی  /٤

 .سیاسی خۆیا  سەبارەت بە پرسی ڕیفراندۆم
دەنههگههدا  و دەرکەوتهنههی ئههاکههامەکەی، ئەگەر بهڕیههار لەسهەر جهیههابههونەوەی   دوای تەواوبههوونهی /١

کوردستا  درا، پێویستە دوای ئەوە ڕیفراندۆمێکی دیکە لە ناوچە کوردنشینەکانی دەرەوەی هەرێهم 
سازبکرێت بۆ یەکاکردنەوەی چارەنوسهی ئەو نهاوچهانە و دەنهگهدا  لەسهەر  "ناکۆکی لەسەرەکا "
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 بەیاننامە سەبارەت بە ڕیفراندۆم

١٢٣ 

ئەوەی کە دەیانەوێ بچنە پاڵ دەوڵەتی سهەربەخهۆی کهوردسهتها  یها  دەیهانەوێ لەگەڵ دەوڵەتهی 
 .عێراقدا بیێننەوە

با  و کارسازە بۆ ئەوەی خەڵهکهی کهوردسهتها  و کەرکهوك و نهاوچەکهانهی   ئەمە سیناریۆیەکی 
پرسێکی زۆر هەسهتهیهار و   بۆ یەکاکردنەوەی  بڕیاری خۆیا  بدە   دیکە  دور لە زەخت و زۆر

مەتهرسهی   و  ئەگەرە نەخهوازراوەکها   لەبەردەم  کە دەرگها  بەجهۆرێهك  پڕ گرێ و گۆڵەی عێهران،
 !شەڕ و کێشەی قەومی دادەخات

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بانگەوازی خەڵکی کهوردسهتها  دەکهات بهۆ بەشهداریەکهی چهاالکهانە لە 
هاوکات رایدەگەیەنین کە ئەنجامی ڕیفهرانهدۆم هەرچهیەک بهێهت دەبهێ وەک .  پرۆسەی ڕیفراندۆم دا

دژی هەرجهۆرە .  بڕیاری خەڵکی کوردستا   بەڕەسیهی بهنهاسهرێهت و جهێهگەجهێ و پهیهادە بهکهرێهت
یاریکردنێك بە ئەنجامی ڕیفراندۆم و بەکارهێهنهانهی بهۆ مەرامهی سهیهاسهی حهزبە دەسهەاڵتهدارەکها  

هاوکات لەبەرامگەر هەر زەخت و زۆر و مهلهههوریەکهدا دەوەسهتهیهنەوە کە حهکهومەتهی .  ڕادەوەستین
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 

ئەمە کهۆمەلهگها لە مەتهرسهی شهەر و .  جیابونەوەی کوردستا  و پێکهێنانی دەوڵەتێهکهی سهەربەخهۆ
کێشەی قەومی دوور دەخاتەوە، کۆسپیکی گەورە لەبەردەم خەباتی چینایەتی چیهنهی کهرێهکهار دژی 
سەرمایەداری الدەبات، کۆتایی بە چەواشەکاریی هاوچارەنوس نیهشهانهدانهی کهرێهکهار و بهورژوازی 

هاوکهات لە ئهێهسهتهاوە پهێهداگهری لەسهەر ئەوە دەکەیهن کە دەوڵەتهی سهەربەخهۆی .  کورد دەهێنێت
واتە دەوڵەتهی هەمهوو دانهیهشهتهوانهی .  کوردستا  پێویستە دەوڵەتێکی غەیرە قەومی و سیکوالربهێهت

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  

 . قەدەغە بێت...هاواڵتیاندا لەسەر بنەمای قەومی و دینی و تائیفی و جنسی و
 

 ٧١٠٧ناوەڕاستی حوزەیرانی 
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