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 :كیژمارهپێشه
 

شمكم می  بمه  وڵمامانمهاوه و هه  نگی سوریایه جه  ت به باره دا سه یه م ژماره كی له ره ی سه ره وه ته 
دا گمتمگموگمۆ و وتماری  نمهه یموه و په له.  بپۆشین  وه نگه م جه نه به یوه كانی په له سه مه  رچاو له به

 .ست رده به  ته جۆراوجۆر خراونه
ڵ  گمه گمتمگموگمۆ لمه  وه یمه مماماره و لمه  دۆخی كوردسگانه  ت به باره كی تری گرنگ سه یه له سه مه
 . خۆیی كوردسگانها سازكراوه ربه ی ئازادی و سه وه ڵسوڕاوانی بزووتنه هه
 .الن كگكای ژنۆفۆبیای ئۆجه  ت به باره سه  كه گتگوگۆیه  یه م ژماره تك ی تری ئه بابه
كمی  یمه ر ژمماره همه  شمكمك لمه ك بمه تی فی ری و تیۆری و سمیماسمی وه نهێك بابه و هه  مانه ئه

ڵمگمای ممۆدێمرنمی  كمۆممه  كۆمۆنیزمی كرێ اری له  ت به باره سه  وانه له:  رچاو به  دێنه  كه گۆڤاره
 .ڵاژاردنها دیاوكراسی و هه  و ڕۆڵی تاك له  اڵتی پاره سه داریها، ده رمایه سه

 .رچاو به  ڵاژاردنی عكراق دێگه هه  ت به باره یانی حزب سه دواجاریش به
 

 مال موحسین جه
 ر رنووسه سه

  ٢١٥٧ی نیسانی  ٢٢
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ڵک،  نگ و کوشتاری خه تورکیا و جه: فرین عه

جیهانی دیموکراسی و مافی مرۆڤ 

 ری ماوه رگری جه تی وبه زایه ناره

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له

 

ی و  كمه ڵم مه رگمری خمه بمه  ڕۆژ لمه ٨٨فریمن دوای  نجام عه رئه سه:  دیهگای سۆشیالیسگی
وێ تمیمێم مكمك  مانه تا ئه ره سه. ی مارتها داگیركرا ٢٨ڕۆژی   بۆردومانی سوپای توركیا، له

  له  فرین ر عه تی تورکیا بۆسه وله ی ده که ربازیه سه  الماره هكرش و په  ی كه وه ر ئه سه  نه بخه
نگ  دوخی جه نه به یوه په له  تی تایاه رهات؟، به ده  وه کرده ی چ دۆخك ی سیاسیها به چوارچكوه

 .؟ وه کانه یه جیهانی و ناوچه  تی هكزه خاڵه و ده  كه سوریا و ناوچه  له
 

 

٢ 

 عوسامنی حاجی مارف

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



 حاجی مارف؛ یعوساان
بەگێگی ئەوە باش ئاگادارین کە هەلومەرجی سیماسمی سموریما و نماوچەکە لە ڕۆژهەاڵتمی 
ناوەڕاست و باکوری ئەفریمامادا بەدوای شمۆڕشمەکمانمی تمونم  و ممیمسمر بە چ  ئما مار و 
ئاراسگەیەکها شکایەوە و چ جۆرە وەرچەرخمانمكمی ژیمانمی سمیماسمی بە شمكموەی جەنمگ و 
کارەسات و ماڵ وێرانی و کوشگار و ئاوارەیی بەسەر خەڵکمها سمەپمانمه، بەتمایماەتمی دەورو 
دەخالەتی وواڵتانی زلهكزی دنیا بەدەوری نەرێنیان و کارکردنیان لەسەر ڕوداوەکان ممایەی 
خولاانهن و فراوان بوونەوەی زیاتری گكژاو و ناجكگیری سمیماسمی و سمیمنماریمۆی شمەڕی 

ئاکامەکەی بینیاان کە چ جۆرە تراژیهیما و کمارەسمات و نەهمامەتمی گەورە لە .  ناوخۆ بون
 .یەمەن و لیایا و سوریادا باڵوبوەوە

پكش ئەوەی بكاە سەر باسکردنی  تایاەتماەنمهیەتمی دۆخمی عەفمریمن بەشمكموەیەکمی گێمگمی 
ئەتوانم  بڵكم عەفرینیش  وربانی درێژەی هەمان فەزای سیاسییە، بە ئماڵموگمۆڕێمکەوە کە لە 
پكکهاتەی  هكزەکان و جكگاو ڕێگای جەمسەرە ئیاپریالیەکان و دۆخمكمکمی دژوارتمر بەدوای 

واتە بۆئەوەی زیاتر بمیمیمنە نماو بمابەتەکەوە، پمكمویسمت دەکمات .  شەڕی داعش  پكێهاتووە
دەورو دەخممالەت وکمماریممگەری وواڵتممانممی زلممهممكممزی دنممیمما وجەمسممەرە ئممیمماممپممریممالممیەکممان لە 

 .هەلومەرجی سیاسی ئكسگادا باشگر ڕۆشن بکەینەوە
ئەگەر کەمكی بگەڕێینەوە دواوە سەرنجكی لە دەورانی بااڵدەسگی و دەوری ئەمریکا بمهەیمن 
لەدنیادا، وە سگراتیجكی کە لەسەر بنەمای ئەو بااڵدەسگیە نەخێەی بۆ کكێرابموو بەدەسمت 
پكکردنی شەڕی ئەمریکا و هاوپەیاانانی لەئەفغانسگان، پماشمان شمەڕی کەنمهاو بە دەور و 
پكێڕەوی  ئەممریمکما لەسمەرەتمای نەوەدەکمانمی سمەدەی پمكمێمودا، تما دەگمات بە ڕوخمانمی 
حکومەتی بەع  لە سەرەتای سەدەی بیسگویەکها، هاوکات هەوڵهانی ئەمریکا  بۆ درێژەدان 
و بەردەوامی بە نەخێەکانی لە بەراماەر سوریا و ئكران  و کۆریادا بۆ زیاتر سەلمامانمهن و 
جكگیر کردنی بااڵدەسگی دەوڵەتمی ئەممریمکما وەک تماک جەمسمەر لە بەرامماەر جمیمهمان و 

بەاڵم ڕەوتی ڕوداوەکان بە شمکمسمگەکمانمی ئەممریمکما لە عمكمراق و .  وواڵتانی زلهكزی دنیادا
نەتوانینی چونە پكێەوەی نەخێەکانی لەبەراماەر ئكرانها، دواتر تكکیونی باری نماوچەکە بە 
گێممگممی بە گەورەبممونەوەی پممكممکممهادان و شممەڕی نمماوخممۆ لەنممكمموان هممكممزە ئممیممسمم مممی و 
کۆنەپەرسگەکانها بە تایاەتی بە دوای شۆڕشەکانمی تمونم  و ممیمسمردا، لەوانەش گمرنمگمگمر 
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کاڵاونەوەی جكگاو ڕێگای دەوری ئەمریکایە وەک تەنها هكزی بااڵدەست و یەک جەمسەر و 
تا گەیێگن بەوەی وواڵتانی زلهكزی تر لە دنیای کكێاەکكێەکانی وواڵتانی سمەرممایەداریمها 
جەمسەری تر لەبەراماەر ئەمریکادا هاتنە پكێەوە و هاوکكێەی سیاسی جمیمهمانمیمان خسمگە 

بەتایاەتی ڕوسیما و چمیمن .  دۆخ و دەورانكکی تر لە کكێاەکكێی سیاسی و شەڕی نكوانیان
ئەم دۆخە گەیێگە ئاسگمكمی ئەتموانمیمن وێمنمای بمکەیمن .  ناونەی بەرجەسگەی ئەو دیاردەیەن

بەوەی کە کۆتایی دەورەی یەک جەمسەری و بمااڵدەسمگمی ئەممریمکمایە، کە بەدوای خمۆیمها 
کارەساتەکان و نەهامەتیەکان و شمەڕەکمان لە ئمۆکمرانمیماوە دەسمت پمو دەکمات و پماشمان 
دەگوێزرێنەوە بۆ سوریا و یەمەن و لیایا، تما دەگماتە هماتمنە مەیمهان و دەوری داعمش، کە 
دەرکەوتەی هكزێکی وەک داعش بارودۆخی شەڕی نكوان جەمسمەرە ئمامپمریمالمیمسمگمیەکمانمی 

، هەروەهمما بمموو بە مەسممەلەیەکممی  زیمماتممر کممكممێممایە نمماو ڕکممابەری و شممەڕێممکممی گەورەوه
 .زۆرهەسگیارو چارەنوس ساز لە نكوان وواڵتانی زلهكزی دنیا و جەمسەرە ئیاپریالیەکانها

بەم شكوەیە ئەگەر بە پڕۆسەی درێژ بونەوەی هەلومەرجی سمیماسمی نماوچەکەدا بمیمیمنەوە 
لەهەممان کماتمها دەبمیمنمیمن کە وواڵتمان و همكمزە سمیماسمیەکمانمی نماوچەکەش سمیماسمەت و 
بەرژەوەنهیەکانیان کەوتۆتە نماو کمكمێمە و شمەڕی وواڵتمانمی زلمهمكمز و جەمسمەرەکمانەوە، 
بەتایاەتی دۆخیکی سیاسی لە ناوچەکەدا کە داعش بوە ڕوخساری بارگرژی و ناجكگیری و 

بەاڵم لە هەمان کاتها دیمامان کە وواڵتمانمی زلمهمكمزی دنمیما چ دەورێمکمی .  جەنگكکی سامناک
لەسمەر یەکم یمی :   بنەڕەتی و کماریمگەرو چمارەنموس سمازیمان بموو  لەم شمەڕەدا، یەکەم

: کردنەوەی هەل ومەرجی سیاسی ناوچەکە بەالوازکمرد ن و دەرپەڕانمهنمی داعمش، دووەم
وواڵتانی زلهكزی دنیا بەتایاەتی ڕوسمیما و ئەممریمکما لەو شمەڕەدا هەریەکەیمان هەوڵمیمانمها 

لە چوارچكوەی ئەو وا عیەتەدا وواڵتانكمکمی وەک .  هاوسەنگی هكز بە  ازانجی خۆیان بگۆڕن
تورکیا و ئكران و سعودیە، بونەتە بەشكی لە پمكمکمهماتەی ئەم شمەڕو کمكمێماەکمكمێمە کە بە 
خۆیان و هكز و ئیاکانیات و دەخالەتیانەوە، بەشكکی تكی ئااڵوی ناو کكێماەکمكمش وشمەڕی 

 .جەمسەرە ئیاپریالیەکانی وەک ڕوسیاو ئەمریکا بوون
ئەگەر لە ئكسگادا بەتایاەتی بەدوای پاشکێەو شکست هكنمان بە همكمزی سمەربمازی داعمش، 
بڕوانینە وا عیەتی ناوچەکە دەبینین هەنمگماوێمی  کە ڕوسمیما لەبماری سمەربمازی ونمتموزی 

کە لە ناوچەکەدا گمكمڕاویەتمی، ئەتموانمیمن بمڵمكمیمن  ڕوسمیما لە ئماسمگمكمکمی بمااڵدا   وه سیاسییه
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 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٤



توانیویەتی هاوسەنگی هكز بە  ازانجی خۆی بگۆڕێت و پارێمزگماری لەممانەوەی دەسمەاڵتمی 
بەشار ئەسەد بکات و پاشەکێە بە ئەممریمکما بمکمات، هەرچەنمه ئەممریمکما پمكمێمگمر خمۆشمی 

هەروەها ئاڵوگۆر لە هماوکمكمێمەی سمیماسمی بە .  دەرگیری پاشەکێەو شکسگی گەورە بوبو
  وه  ازانجی نە بوو، وە نەیگوانی لە ڕێگەی هكزەکانی ئۆپۆزسیۆنی حکومەتی بەشار ئەسمەده

لەالیەکممی تممرەوە ئەگەر پممكممێممگممر دەوڵەتممی تممورکممیمما لە .  دەسممەاڵت لە سمموریممادا بممگممۆڕێممت
چوارچكوەی بەرژەوەنهی سگراتیجیەتی ئەمریکا دا سیماسمەتەکمانمی خمۆی داڕشمگمامو، بەاڵم 
دواتر لەدوای وەرچەرخانكی کە هاوکكێەی سیاسی و هاوسەنگی هكز بە  ازانجمی ڕوسمیما 
شکایەوە، بەدوایمها دەوڵەتمی تمورکمیما زیماتمر ئماراسمگەی بەرژەوەنمهیەکمانمی خمۆی گمۆڕی، 

واتە ئەو  دەورو .  بەشكوەیەک کە بگونجو لەگەڵ دەورو جكگاو ڕێگای ڕوسیا لە ناوچەکەدا
فێارەی ڕوسیا لە ناوچەکەدا بۆ پاشەکێە بە ئەمریکا گكمڕاویەتمی و دەیمگمكمرێمت، دەوڵەتمی 
تورکیا بۆ پاراسگنی مەو عیەتی خۆی و بەرژوەنهیەکانی ئەو ئماراسمگەیە زیماتمر بە ئەرێمنمی 
دەبینو خۆی بخاتە ناو جكاەجكکردنی سیاسەت ونەخێەکانی ڕوسیا تا پاشمەکێمەی زیماتمر 

بەو ممانمایە بە بمۆچمونمی ممن همكمرش و شمەڕەکمانمی تمورکمیما لەسمەر .  بە ئەمریکا بکمرێمت
سنورەکانی سوریا بەهەر بەرژەوەنهیەکی تایاەت بەخۆی، بنەماکەی ئەوەیە کە دەچكگە نماو 

هەر بۆیە دەکەوێگە بەراماەر ئەو الیەنمانەی .  چوارچكوەی  نەخێەو سیاسەتەکانی ڕوسیاوە
جما ئەو همكمزو الیەنمانە هەر .  کە ئەمریکا وەک ئۆپۆزسیۆنی سوریا پێگیموانمی لمو کمردون

ڕەوتكی بن ئیس می  یا ئازادیخواز، کۆنەپەرست بن یا پكێکەوتمنمخمواز بمن و بەرگمری لە 
مافەکانی خەڵی بکەن یا تیمرۆرسمت بمن، لە ئەنمگمیمزەی شمەڕخموازی و بەرژەوەنمهیەکمانمی 

لە چوارچكوەی شمەڕ لەبەرامماەر ئەو همكمزانەی ئەممریمکما .   تورکیاو ڕوسیادا بایەخكکی نییه
پێگیوانیان دەکات، بمیمانموی ئەو همكمرش و شمەڕە نمابەرابەر و وێمرانمکماریەی لەبەرامماەر 
دانیێگوانی عەفرین و ناوچە سنوریەکانی سوریا و تورکیادا دەکرێت نماو دەبمرێمت شمەڕی 

 .دژی تیرۆر
 

؟  فرین چمیمه ر عه یها بۆ سه م هیرش وداگیرکاریه ئامانجی تورکیا له:  دیهگای سۆشیالیسگی
یها، زیاتر بماس  که ته ی حکومه سگه کانی ئۆردوگان و داروده نگیه جه  پروپاگانهه تی له تایاه به
دات  تمی تمورکمیما وا نمكمێمان ده وڵمه ده  واتمه.  ن کمه فرین ده عه بوونی هیزی تیرۆرسیت له له
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تمی تمورکمیما  ممنمیمه ر ئمه تمرسمی بمۆسمه دا مه م شاره کان له کوردیه هیزه  ست بوونی  باالده که
یمان ئماممانمجمی   م شماره له  کانه کوردیه  النانی هیزه دروسگکردوه؟ ئایا  تورکیا ئامانجی وه

 ؟ یه ییگرو فراوانگری هه ناوچه
 :عوساان حاجی مارف

پكش هەموو شگكی پكویسگە ئەوە بمزانمیمن همكمرشمی سمەربمازی تمورکمیما بمۆ سمەر نماوچە  
سممنمموریەکممانممی سمموریمما لە مەو ممعممیەت و دەورو دەخممالەتممكممی وەک وواڵتممكممکممی گەورەی 
سەرمایەداری کە لە ڕۆژهەاڵتی نماوەڕاسمگمها هەیەتمی بماسمی بمکەیمن، نەک بە شمكموەیەکمی 
داماڵراو بیینە ناو پكناسەکردنی بەوەی تەنها دژی بەرژوەنهیەکانی خەڵمکمی کموردزممانە و 

ئماشمکمرایە کە تمورکمیما شمكموازی دەسمەاڵتە سمیماسمیەکەی .  دەوڵەتكکی فاشسگە و ئیس میە
هەرچیەک بكت، پكش هەموو شگكی وەک وواڵتكکی سەرمایەداری لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسگمها 
جەمسەرێکی گەورەیە لە بەراماەر ئكران و سمعمودیەدا کە هماوشمكموەی ئەوان هەوڵمهەدات 
مەو عیەت و  دەورو دەخالەتی خۆی لە ناوچەکەدا بپارێزێ و بەرژوەنهیە ئمابموریەکمانمی و 

بە مانایەک بەر لەوەی ناوچەکە لە بار گمرژی و .  نتوزی سیاسی خۆی زیاتر برەو پو بهات
شەڕدا بكت، تورکیا لە باری ئابوری و نتوزی سیاسیەوە جكگاوڕێگمایەکمی تمایماەت بەخمۆی 
هەیە و جەمسمەرێمکمی گەورەیە و بەردەوام لە ڕکمابەری و کمكمێماەکمكمێمهایە لەبەرامماەر 

واتە دەمەوێت ئەوە بڵكم ئكسگما کە هەلمومەرجمی سمیماسمی .  جەمسەرەکانی تر لە ناوچەکەدا
ناوچەکە و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە دۆخكکی بارگرژی و گكژاوی سیاسی و شمەڕی نمكموان 
جەمسەرە ئیاپریالیەکانهایە، تورکیا زیاتر پمكمویسمگمی بەوەیە ئماممادەکماری و کماری زیماتمر 

واتە .  لەسەر جكگاوڕێگا و دەورو دەخالەت و ئاینهەی سیماسمی خمۆی لە نماوچەکەدا بمکمات
ئامانمجمی تمورکمیما پماراسمگمنمی بەرژەوەنمهیە ئمابموری و سمیماسمیەکمانمیەتمی بە وەرگمرتمنمی 
مەو عیەتكکی بااڵتر و و فراوانکردنی زیاتری نمتموزی سمیماسمی خمۆی لە نماوچەکەدا تما لە 
ئاینهەی یەکم یمی بمونەوەی شمەڕی ڕوسمیما و ئەممریمکماو هماوپەیمامانەکمانمیمان لە دوبمارە 
داڕشگنەوەی نەخێەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ناوچەکەدا بااڵدەسگكکی پگەوتمر و خماوەنمی 

لەم نمكموەنمهەدا یەکمكمك لەو مەسمەالنەی کە دەبمكمگە ڕێمگمر .  دەور و نتوزێکی فراوانگر بكت
لەبەردەم نەخێە و ئامانجە ئابوری و سیاسیەکانیها بوونی هكمزە چەکمهارەکمانمی پەکەکە و 

هەر بمۆیە مەسمەلەیەک .  بە دەوروبەری نتوزی پەکەکەدا هەڵهەسموڕێمن  ئەو هكزو الیەنانەیه
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کە بیکاتە هۆکار و بیانویەک بۆ هكرشەکانی  سەر عەفرین و ناوچە سنوریەکانی سموریما و 
هەڵگیرسانی ئەم شەڕەی ئكسگا دەیکات بەناوی لكهان لە تمیمرۆرسمگمان لمكمهانە لە پەکەکە و 

هەرچەنهە دەکرێ ئەمە بمۆ دەسمەاڵتمی سمیماسمی ئمكمسمگما لە تمورکمیما ممانمایەک . و نتوزی ئه
باەخێو و بایەخكکی هەبكت، بەاڵم ئەمە ناتوانكت بنەما و نماوەڕۆکمی ئەو شمەڕەی ئمكمسمگما 

وەک پمكمێمگمر :  بەڵکو یەکەم.  حکومەتی تورکیا لە ناوچە سنوریەکان دەیکات  پكناسە بکرێت
ئاماژەمان پكها لە پەیوەنه بە نەخێە و سیاسەتەکانی ڕوسیاوەیە لە نماوچەکەدا کە تمورکمیما 

جمكمگمیمرکمردن و :  دووەم.  بوەتە هاوپەیاانی و بەرژەوەنهیەکانی خۆی تمیما دەبماتە پمكمێمەوە
فروانکردنی بەرژەوەنهی ئابوری و نتوزی سمیماسمی خمۆیەتمی وەک جەمسمەرێمکمی گەورە 

 .لەبەراماەر جەمسەرەکانی هاوتای خۆی وەک ئكران و سعودیەیە لە ناوچەکەدا
 

  تی تورکیا وه وڵه ی ده رانه نگخوازی و هكرشاه ڕۆڵی جه نه به  یوه په له: دیهگای سۆسیالیسگی
بۆ جیگاو   وه ڕانه ی گرایێی فراوانخوازی و گه وه زینهووبوونه  لكکۆڵیارانی سیاسی باس له

یمی تمورکمیما  درێژی نماوچمه نجام ڕۆڵكکی زیاتر وماوه ره تی عوساانی و سه نه ڵگه ڕێگای سه
 ؟  تان چییه  سه  م بۆچوونانه ر ئه سه له.. ن که ده

 : عوساان حاجی مارف
باس کردن لە گەڕانەوە بۆ جكگاوڕێگای سەڵگەنەتی عموسمامانمی لە پەیموەنمه بە دەسمەاڵتمی 
سیاسی لە تورکیادا بۆچونكکی تەواو سمادە و نمادروسمگە، ئەگەر لە وا معمیەتمی ئمكمسمگمای 
کۆمەڵگەی سەرمایەداری جیهان و بوونی تورکیاش وەک بەشكی لەم وا عمیەتە جمیمهمانمیەوە 
بڕوانین، ئەوە دەسەاڵتی سیاسی لە تورکیا و هەر وواڵتكکی تر لە جیهانها ناتوانو و نماکمرێ 

خمۆی پەیموەنمهی کمار و سمەرممایە و رکممابەری   لە چموارچمكموەی ئەو پەیموەنمهیمانەی كمه
دەسەاڵتمی سمیماسمی و دەوڵەت لە تمورکمیما .  و جیاکاتەوەو سەرمایەدارانی جیهانە دەرکكێ

وەک پارێزەری پەیوەنهیەکانی سەرمایە و سەرمایەداری دەناسم و لە دنیای وا عها تورکمیما 
بەگموێممرەی مەو ممعمیەتممی ئممابموری و جممكمگمماو ڕێممگمای پەیموەنممهیە .  واڵتمكمکممی سممەرممایەداریە

یە دەوڵەت و دەسمەاڵتمی سمیماسمی جیهانمیەکمانمی و بەرژەوەنمهیەکمانمی گەشمەی سمەرممایە
ڕەوت و حزب و هكزە بۆرجوزیەکمان هەوڵ ئەدەن نەخێمەو  دادەمەزرێنرێت کە لەو نكوەدا
ئۆردگان و ئاک پارتی بەر لەوەی ئیس می یا ناسیۆنالسمت و .  بەرنامەی گونجاو پیادەبکەن
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فاشست بن، ڕەوت و هكزێکن نوێنەرایەتی پاراسگن و گەشەی سەرمایەداری و کەڵەکەبونمی 
ئاک پارتی حزبكکی بمۆرجموازیە و زادە و پمكمکمهماتەی نماو کمۆمەڵمگەی .  زیاتری سەرمایەن

ئیگر پكناسەکردنی گەڕانەوەی دەسەاڵت بۆ سەڵگەنەتی عوساانی لە سمایەی .  سەرمایەداریە
دەسەاڵتی ئۆردگان و ئاک پارتیها یا هەر شكوازێکی تر کە نەگونجكمت لەگەڵ مەو معمیەت و 

 . پكکهاتەکانی واڵتكکی سەرمایەداریها، دەبكگە دەسگە واژەیەکی بو مانا و نە گونجاو
تورکیا وەک وواڵتكکی سەرمایەداری پمایەدار لە نماوچەکەدا دەبمیمنمیمن چمۆن پەیموەنمهی و 
بەرژەوەنهیە ئابوریەکانی دەباتە پكێەوە و لەهەمان کاتها کكێاەکكێە سیاسیەکانی بەدەور 
ودەخاڵەت و پەیوەنهیە سیاسیەکانی لەگەڵ وواڵتان و هكزە سیاسیەکانها چۆن ڕێی دەخمات 

هەروەها پەیوەنهیەکانی پكێگری لەگەڵ ئەمریکا و دواتر بادانەوە بەالی .  و پەیڕەوی دەکات
ڕوسیادا بۆ ڕاگرتنی هاوسەنگی هكزی خۆی لەناو هاوکكێمە سمیماسمیەکمانمها سمیماسمەتمكمکمی 

ئەوەی ئەردۆگان و ئاک پارتی پیادەی دەکەن پكمش .  ردۆگانە دیاری ئكسگای ئاک پارتی و ئه
هەموو شگكی نوێنەرایەتی کمردنمی دەسمەاڵتمی سمەرممایە و پماراسمگمنمی بەرژەوەنمهیەکمانمی 

بەکار هكنمانمی .  سەرمایەداری و سەرمایەدارانە لە تورکیادا، نەک نوێنەرایەتی کردنی ئیس م
ئیس می سیاسی شكوازێکە لە ئكسگادا دەتوانو ئامراز و کارتكکی فێاری زۆرە ملو بكت بۆ 
بەرێوەبردنی دەسەاڵتی سەرمایە لە تورکیادا بۆ چەوسانەوەی زیاتری چینی کرێکمار، بەاڵم 

هەروەهما .  ناتوانو لەمە زیاتر سنوری خۆی تكپەرێنكت و سەلگەنەتی عوساانی دامەزرێمنمكمت
بەئاشکرا دەبینین کە دەوڵەتی تورکیا لە ناوچوارچمكموەی پەیموەنمهیەکمانمی بەسمەرممایەداری 

لە هەمان کاتها چۆن لە نكموان کمكمێماەکمكمش و .  جیهانەوە چۆن هاوسەنگی خۆی ڕادەگرێت
بە کورتی لە هەلومەرجی ئكسگای جیهانها نە شكوازێکی .  شەڕی جەمسەرەکانها گەمە دەکات

لەو چەشنەی سەڵگەنەی عوساانی بۆهیچ شوێنكکی دنیا گونجاوو مەترەحە و نە تمورکمیماش 
بەاڵم  هەوڵمهانمی دەسمەاڵتمی .  یە بمۆ دەسمەاڵتمی سمیماسمی بەدوای شكوازێی لەو چەشمنەوه

بممۆرجمموازی بممۆ پمماراسممگممنممی بەرژەوەنممهی سممەرمممایە و سممەرمممایەداری لە بەراممماەر ئەو 
مەترسیانەی هكرش دەکماتە سمەر بەرژەوەنمهیەکمان و هەڵموەشمانمهنەوەی پەیموەنمهیەکمانمی  

 .سەرمایەداری بكاەزەیی و دڕنهەن
 

، " جیهانی دیاکراسمی وممافمی ممرۆ " ناو  تانی به وڵه ی ده وه کاردانه:  دیهگای سۆشیالیسگی
.  وه نمه ده چمۆن ڵمیمکمهه"  نموسمی خمۆیمانمها دیاریکردنمی چماره تان له رگریکارانی مافی میلله به" 
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  م هكڕشه ر به راماه به وروپایی،  له تانی ئه وڵه مریکا، ڕوسیا و ده ی ئه وه دیاریکراوی کاردانه به
 ؟ وه نه ده فرین چۆن لكکهه ر عه ی تورکیا بۆسه ربازیانه سه

 :عوساان حاجی مارف
لە تەواوی گۆی زەوی دا یەک پەیوەنهی کۆمەاڵیەتمی سمایەی کمردوە کە پەیموەنمهیەکمانمی  

لەسەر ئەم بمنەممایەی زاڵمامونمی سمەرممایە و سمەرممایەداری .  بەرهەم هكنانی سەرمایەداریە
دەسەاڵتی بۆرجوازی لە تەواوی جیهانها هەوڵهان و پەیگیریە بۆ پاراسگنی ئەم  پەیموەنمهیە 
کۆمەاڵیەتیە و ڕاگرتن و پاراسگنی هكزی کارە وەک کااڵ لە بمازاڕی جمیمهمانمها، تما ئەوپەڕی 

هەرچی مانای ئمیمنمسمانمی و ئمازادیمخموازی و کەرامەتمی .  چەوسانەوە و مامەڵەی نائینسانی
. ئینسان و چارەنوسی ملیار ئینسان دەبكگە  وربمانمی بەرگمری لە ممانەوەی ئەم پەیموەنمهیە
لەهەمان کاتها دەبینین کە بەرژەوەنهی واڵتانی زلهكزی دنیا و جەمسەرە ئیاپریالیەکان بە چ 
شكوازێکی وێرانکاری و شەڕی سەربازی بۆ دابەشکردنی جمیمهمان لە نمكموان خمۆیمان دا چ 

ممكمژوی بەرگمری کمردن لەممانەوەی .  بەاڵیەکیان بەسمەر بەشمەریەتمها همكمنماوە و دەهمكمنمن
سەرمایەداری وکكێاەکكش و شەڕی نكوان جەمسەرە جیهانیەکان بۆ دابەشکردن و دوبارە 
دابەشکردنەوەی جیهان ئەزمونی دوو شەڕی گەورەی جیهانیە، کە چەنهەها ملیۆن ئینسانمی 
تكها کرایە  وربانی و هیچ مانایەک بۆ مافی مرۆ  و دیماریمکمردنمی چمارەنموسمی خەڵمی لە 

ئەوەش کە ئمكمسمگما لە ڕۆژهەاڵتمی نماوەڕاسمت و سموریما دا .  شوێنی ژیمانمی دا نەممایەوە
دەگوزەرێ درێژەی هەمان شەڕی جیمهمانمی و کمكمێماەکمكمش و شمەڕی نمكموان جەمسمەرە 
ئیاپریالیەکانە لە ئاسمگمكمکمی بەرزتمر لە گەشمەی ئمابموری و همكمزی سمەربمازی و نمتموزی 
سەربازی و شكوازی نوێ لە جەنگ، کە بە شكوازێکی نائینسانیگر و دڕنهانەتر مافی ممرۆڤمی 
تكها پكێكل کراوە و بە شكوەیەکی فراوان ترسناکە و دەور و ئیرادە و دەخماڵەتمی خەڵمی لە 

ئەوەی گرنگە بۆ ڕوسیا و ئەمریکا و واڵتانی زلهكزی تمری .  چارەنوسی خۆیها خراوەتە الوە
دنیا، پاراسگنی بەرژەوەنمهیەکمانمیمانە لەم هەلمومەرجەی ئمكمسمگمای نماوچەکەدا، بە گمۆڕیمنمی 
هاوکكێەی سیاسی و سەربازی هاوسەنگی هكز هەر الیەک بە  ازانجی خمۆی، لە نەخێمەو 
ئەجنهای هیچ  واڵتكکی سەرمایەداری لە جیهانها شگمكمی نمیە بەنماوی چمارەنموسمی خەڵمکمی 

ڕوسیا بۆ بردنە پكێەوەی بەرژەوەنهیەکانی لە سموریما .  کوردسگان و مافی خەڵکی عەفرین
و ناوچەکەدا و پاشەکێە بە دەوری ئەمریکا، ئامادەیە لەگەڵ دڕنمهەتمریمن دەوڵەت وهمكمزی 

 ..نگ و  تورکیا و جه: فرین عه
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بماشمگمریمن نمامونە رێمکەوتمنە لەگەڵ .  سیاسی دا ڕێی بکەوێت تا نەخێەکانی بینە پمكمێمەوە
بەهەمان شكوەش دەوڵەتی ئەمریکما لەبەرامماەر ڕوسمیمادا هەممان پەرچەکمرداری نما .  ئكران

ئەمە وا عیەتی کكێاەکكێی شەڕی نكوان جەمسەرە ئمیمامپمریمالمیەکمانە کە .  ئینسانی دەنوێنو
نەک هیچ پەیوەنهیەکی بە مافی مرۆ  و چارەنوسی میلملەتمان و دانمیمێمگموانمی نماوچەکەوە 
نییە، بەڵکو هۆکاری گەورەترین بەاڵ و کارەسات و وێرانکاری و ئاوارەیی و کموشمگماری بە 

کكێەکە لەوەدایە ئەو هكزە سیاسمیە کموردیمانەی لەهەر شموێمنمكمکمی کموردسمگمانمها .  کۆمەڵن
دەیمانەوێممت حمماکمماممیەت بممکەن یممان حمماکمماممن چممارەنمموسممی خممۆیممان و خەڵممکممی کمموردسممگممان 
دەبەسسگنەوە بە گەمەی سیاسی و کكێماەکمكمێمی جەمسمەرە ئمیمامپمریمالمیەکمان و واڵتمانمی 
ناوچەکەوە، بارودۆخی عەفرینیش بە هەر بەرەنگاریەکی مەزنی دانیێگوانەکەی بەشكکە لەو 

 .وا عیەتە تاڵ و ناهەموارە
 
ی پێمگمیموانمی  وه فمریمن وێمڕای ئمه عه ڵی له و خه ده یه تی په مه مااوه:  دیهگای سۆشیالیسگی 

پ  چه  وت و الیەنه نكو ڕه اڵم له الی خۆیها ڕاکكێا، به ڵکی ئازادیخوازی دونیای به فراوانی خه
ی پاری  پیرۆز  رگری کۆمۆنه ک تا ئاسگی به الیه له  م پێگوانی کردنه کانها، ئه نیسگه و کومۆ

م  لمه  ده یمه ک پمه سگی هكزی ی ناسیمونمالسمیمگمی وه لیلی بااڵده ده به  وه کی تریێه الیه و له کرا 
م  له  چییه  یانه ڕای ئیوه فرین راگه عه ڵویسگی پێگیوانیکردنی له هه  وه رجه مه دا، به ته مه مااوه
 ؟  وه باره

  :عوساان حاجی مارف
هەڵاەتە هەر کەس و الیەنكی ئمازادە کە چ وێمنما و بمۆچمونمكمکمی تمایماەتمی هەبمكمت لەسمەر 

بەگێمگمی .  بەرەنگاری خەڵکی عەفرین لەبەراماەر هكرشی نمابەرابەر و دڕانمهانەی تمورکمیمادا
ئەوە ڕۆشنە کە بەرەنگاری خەڵکی عەفرین ناونە و هاوتمای بەرەنمگماری ژنمان و پمیماوانمی 
کۆبانیە و وەسگانەوەیەکی مەزن و شکۆدار و پمكمێمڕەوانەیە، نمیمێمانمهانمی نمامونەی دەورو 
ئیرادەی بەرەنگاری جەماوەریە لە دیاری کردنی چارەنوس و ئاینهەی خۆیانها، هەنگماوێمکمی 
جهیە لە نیێانهانی دەورو توانایی جەماوەری خەڵی لە سەلاانهنی ئەوەی ئمیمرادە و همكمزی 

هەروەهما .  یەکگرتوی جەماوەری ئەتوانو لەبەراماەر  مەترسیەکانی جەنگمها خمۆی ڕاگمرێمت
بمۆیە پمكمویسمگە بە هەمموو .  ناونەیەکە لە شكوازی دەخاڵەتی خەڵی  لە دەسەاڵتی سیاسمیمها

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له
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بەاڵم بە بۆچونی .  توانامانەوە پێگیوانی لو بکەین و هاوکاریان بین و دەرسی لو وەربگرین
من دروست نییە ئەم بەڕەنگاربونەوەیەی خەڵکی عەفمریمن بەراوردو هماوتما بمکمرێمت لەگەڵ 
بەرەنگاری کۆمۆنەی پاریسها، چونکە ئەم دوو بەرەنگاریەی عەفریمن و کمۆممۆنەی پماریم  

 .سەر بە دوو بزوتنەوەی چینایەتی و کۆمەاڵیەتی جیاوازن
بەڕەنگاری کۆمۆنەی پاری  بەهەر کەم و کوڕیەک و نائامادەییەک و ڕەخنە و سمەرنمجمكمی 
کە هەبكت لەسەری، بەاڵم وا عیەتەکەی بەڕەنگاربونەوە و شەڕی کرێمکماران بموو بەرامماەر 
بە سیسگای سەرمایەداری و سەرمایەدارنها، شەڕی کرێکاران بوو لە بەرامماەر دەسمەاڵتمی 

کۆمۆنەی پاری  خەباتی چینی کرێکار بوو بۆ دەسەاڵتمی سمیماسمی  لە الیەن .  بۆرجوازیها
اڵم  بمه.  شورا کرێکاریەکانەوە و لەچوارچكوەی  شۆڕشی سۆشیالیسگمیمها پمكمنماسمە دەکمرێمت

بەهیچ جۆرێی بەڕەنگاری خەڵکی عەفرین نەک ناچكگە ئەو چوار چمكموەیەوە بەڵمکمو بە هەر 
دەورو ئیرادەیەک کە خەڵکی عەفرین دەسگپكێمکەری و پمكمێمڕەویمان تمكمها کمرد، هەروەهما 
بەرگریەک بوو بۆ مافی دەسمەاڵتمی خەڵمی، بەاڵم بمزووتمنەوە و ڕەوتمكمی نەبموو بە دژی 

لەدوا .  سیسگای سەرممایەداری، پەیموەنمهی بە نماڕەزایەتمی و خەبماتمی کمرێمکمارانەوە نمیمیە
شیکردنەوەدا بە هەر دەور و جكگاورێگایەک بەڕەنگاری خەڵکی عەفرین و کۆبانی لەخمۆیمان 

لە هەممان کماتمها لە .  نیێان دابكت لە چوارچكوەی مانەوەی پەیوەنهیەکانی سەرمایەداریهایە
ناو جلوبەرگی ئاسۆی ناسیۆنالسگیها خۆی حەشارداوە، کەئەم ئاسۆیەش وا معمیەتمی خماڵمی 
الوازی ئەو بەڕەنگاریەیە، هەر بۆیە بۆ چەپ و کۆمۆنسگەکان پێمگمیموانمی کمردن لە همیمزی 
بەرنگاری جەماوەری کەلە عەفرین و کۆ بانیها دیاان پیویست ناکات مەرجمهار بمكمت، بەاڵم 
پێگیونی لە شیوازی دەسەاڵتی سیاسمیەکەی و بەرێموەبمردنمی کمۆمەڵمگە نماکمرێ مەرجمهار 

 .نەبكت
 

ڕای  بینن؟ ئمایما بمه چۆن ئه  و شاره له  گه په كانی یه ی هكزه كێه پاشه:  دیهگای سۆشیالیسگی
ڕای  تی فاشیسگی توركیا؟ به وڵه كانی ده رنانی هكزه ده بۆ وه  ئارادایه  ك له ئكسگا ڕێگایه  ئكوه
  کمه تکكێمی نماوچمه حاه ڵکی کرێکار و زه ڵکی خه خه رسكکی به فرین چ ده تی عه مه مااوه  ئیوه
 خێی؟  به
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 :عوساان حاجی مارف
همكمرشمەکمانمی تمورکمیما بمۆ  ولەسەرەتای وەاڵم بە پرسیاری یەکەمها، ناوەڕۆکی ئەم شەڕە 

سەر سنورەکانی سموریما، ئەوەممان ڕونمکمردەوە کە ئەمە کمكمێماەکمكمش و شمەڕی نمكموان 
جەمسەرە ئیاپریالیەکانە، حکومەتی تورکیاش بە پێگیموانمی و دەوری ئەو بەرەیەی خمۆی 

ڕوسمیما .  تكها ساخ کردۆتەوە، کە ڕوسیا دەوری سەرەکی تكها دەگكڕێ ئەم هكرشانە دەکمات
بۆ پاشەکێە بە دەوری ئەممریمکما لە نماوچەکەدا بەجمۆرێمی چمرای سمەوزی بمۆ تمورکمیما 
هەڵکردووە کە تورکیا بە هەموو هكز و توانایەوە هەوڵهەدا سیاسەت و نەخێەکانی خۆی و 
ڕوسیا جو بەجو بکات، بۆ سەرکەوتنی ئەم شەڕەش ئماممادەن گەورەتمریمن وێمرانمکماری و 

 .کارەسات بخوڵاكنن
ڕۆژەی خەڵمکمی عەفمریمن، پەیەدە لە  ٨٨بە بۆچونی من دوای بەڕەنگاربونەوەی ی مەزنی 

باری تەکگیکیەوە دەسگپكێکەریەکی ئەرێنی و دروسگی پیادە کرد کە لە ناو شاری عەفرینها 
درێژە بە شەڕەکە نەدا و پاشەکێمەی بە همكمزەکمان کمرد چمونمکە شمەڕێمکمی نمابەرابەرە و 

 .هاوسەنگی هكز بە  ازنجیان نییە
لەگەل هەموو ئەمانەشها بەڕەنگاری کۆبانی وعەفریمن دوو نمامونەی بەرجەسمگە و مەزنمی 
دەور و ئیرادەی خەڵکە لەهەلمومەرجمكمکمها کە چەنمهیمن سماڵە دەسمەاڵت و حمزب و همكمزە 
ناسیۆنالست و ئیس میەکان بەوپەڕی توانمایمانەوە بە سمەرکموت و ڕاگەیمانمهن و همكمزەوە 
دەوریان دیوە لە بمكمرمیمرادەکمردنمی خەڵمی و کەنمارگمیمرکمردن و وەالنمانمی دەوری خەڵمی 

بەاڵم عەفرین و کۆبانی دوونامونەی پمڕ ئەزممونمی تمریمان نمیمێمانمها،  .  لەدەسەاڵتی سیاسیها
بەوەی کە جەممماوەری خەڵممی دەتمموانممكممت بممیممسممەلماممیممنممكممت کە بەدەور و ئممیممرادە و :  یەکەم

ڕێکخراوبونی  خۆی ناونەو ئەزمونی پكێڕەو لە بەڕەنگاربمونەوە بەرامماەر هەر همكمزێمکمی 
جەمماوەری خەڵممی بە هەممان دەورو ئممیممرادەی :  گەورە و دڕنمهەدا نمیممێمان بممهات، دوەم 

 .بەڕەنگاریەوە دەتوانكت دەسەاڵتی خۆی داباەزرێنو
ئەم دوو ناونەیە لە کۆبانی و عەفرین ئەو ئەزمونەی خسگە بەردەمی کرێکارو زەحاەتکكش 
و ئازادیخوازان، گەر ڕێکخراو بن ئیرادەبکەن و یەکگرتوبن دەتوانن ئەو دیهگا و بمۆچمونمانە 
بەتاڵ و پوچەڵ بکەنەوە کە نوێنەرانی سمەرممایەداران و ڕەوت و حمیمزبە بمۆرجموازیەکمان 
بەتایاەتی ناسوێنالست و حیزبە ئیس میەکان رەواجی پو ئەدەن کە خۆیان لەسمەرو دەورو 
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ئیرادەی خەڵکەوە پكناسە دەکەن و خۆیان بە ڕزگارکەر و فریادڕەس دەناسكنن و هەممیمێمە 
ئەمە دەرسمكمکمی گەورە .  خەڵی لە چماوەڕوانمی دەورو سمیماسمگەکمانمی خمۆیمانمها رادەگمرن

پكێرەوانەیە لە ئەزمونی بەرەنگاری کۆبانو و عەفرینها کە نماڕەزایەتمیە جەمماوەریەکمان و 
 . ڕێکخراوە جەماوەریەکان پكویسگە فكری بن و دەرسی لو وەربگرن

 
تی  تایاه ی تورکیا بگرێ، به سگهرێژیانه م ده ر به توانو به چ هكزیك ده:  دیهگای سۆشیالیسگی

وروپما و  كانی ئمه واڵته  زۆرێك له  كی گێگی و فراوان له یه شكوه  ری به ماوه تی جه زایه ناڕه
م هكرش و  یگوانی پكش به اڵم نه سگی پك رد به كانی توركیا ده هكرشه  دا دژ به نه مری ا و كه ئه
ڵمکمی  خمه  وه مماماره ؟ لمه چمیمیمه  تیانه زایه م ناڕه نگانهنگان بۆ ئه  لسه بگرێ، هه  یانه ش رككێه له

 توانن چ ڕۆڵكی بگكڕن؟ تکكێی تورکیا ده حاه کرێکارو زه
 : عوساان حاجی مارف

وا عیەت و ناوەرۆکی ئەم شەڕە هەر وەک لە سەرتاوە ئاماژەمان پو کرد وێنای شمەڕێمکمی 
جیهانی و شەڕی نكوان جەمسەرە ئاپریالیەکانە، کە دوبارە بە ویسگی  بەرژەوەنمهیەکمانمیمان 
و هاوسەنگی هكزیان ئاڵوگۆڕێکی تر و دابەشاونمكمکمی تمر لە نەخێمەی نماوچەکەدا دەکەن، 
وەک دەیاینین شەڕێکی دژی ئینسانی و ماڵوێرانکەرو پر کارەساتە، چارەنوسی دانیێگوانمی 

 .ناوچەکەی خسگۆتە ناو گكژاوێکی بەردەوام و ئاینهە و چارەنوسكکی نادیارەوە
دا بەرەیەکی تری بەرفمراوانمی  بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەم فەزای جەنگ و ماڵوێرانی و ئاوارەییه

ئینسانی و ئازادیخوازو نارازیش وا عیەتكکی ترو هكزێکی تمرە لە نماو جەرگەی کمۆمەڵمکەدا 
سەربەرزدەکاتەوە و شەپۆل ئەدات، کە تەنها رێگا بمۆ کمۆتمایمی همكمنمان بەم بمارودۆخە پمر 
جەنجاڵ و کارەساتاویە، ئماممادەیمی و هماتمنە مەیمهان و بەهمكمز بمونمی بەرەی جەمماوەری 
کممرێممکمماران و زەحمماەتممکممكممێممان و ئممازادیممخمموزانە کە ئممیممرادە بممکەن و دەور و دەخمماڵەتممی 
راسگەوخۆیان هەبكت لە بەرێموەبمردنمی کمۆمەڵمگە و دەسمەاڵتمی سمیماسمیمها، ئەم شمەرانەی 
وواڵتانی سەرمایەداری و جەمسەرە ئیاپریالیەکان بە هیج شمكموەیەک کمۆتمایمی نمایەت گەر 

 .سیسگای ئابوری و دەوڵەت ودەسەاڵتەکانیان هەڵنەوەشیگەوە
شەرو پكکهادان و ناجكگیری سیاسی و گمكمژاوێمی کە چەنمه سماڵمكمکە نماوچەی ڕۆژهەاڵتمی 
ناوەراسگی گرتووە و ئارامی وئاسودەیی لو بمڕیموە، وا معمیەتمی بەردەواممیەکەی الوازی و 

 ..نگ و  تورکیا و جه: فرین عه

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٥٣



ناڕێکخراوبونی بەرەی جەماوەری ناڕازیە کە هاوسەنگی هكزی لەو ئاسگەدا نییە تا بمگموانمو 
لە دنیای سەرممایەداری ئەممڕۆدا تموانما و بمااڵدەسمگمی  وواڵتمانمی .  بەر بەو شەڕانە بگرێت

زلهكزی دنیا بە جۆرێی لەباری ئابوری و سەربازی و هوشیاریەوە هەژمونمی خمۆیمان زاڵ 
کردووە و پەلوپۆیان هاویێگووە کە بەرە و ئیرادەی جەماوەری خەڵی لە ناوچەکە و دنیادا 
بەبونی هەر ئاسمگمكمی لە کمكمێماەکمكمش و نماڕەزایەتمی و بەڕەنمگماری و ڕێمکمخمراوبمونەوە 
هاوسەنگی هكزی  لە ئكسگادا لەو توانایەدا نەبوو کە بگوانو بەر بە هكرشی تورکیا بۆ سمەر 

واتە ڕێمگمای وا معمی ئەوەیە کە .  عەفرین و ناوچە سنوریەکانی سموریما و عمكمراق بمگمرێمت
پكویسگە  بەرەی جەماوەری خەڵی لە ئاسگی ناوچەیی دنیادا فراوان و ڕێکخراو و بە هكزتر 

لە هەمان کاتها  دەرس لە ئەزمونی کۆبانو و عەفرین لە نماڕەزایەتمی وبەڕەنمگماری  .  بکرێت
 .ربگیرێت و گێگگیر بکرێت جەماوەری وه

گەر جەماوەری ناڕازی تورکیا لە ئاسگكکی بااڵتر و بە هكزێکی گەوەرتر و ڕێمکمخمراوتمرەوە  
ردۆگان و دەسەاڵتی سیاسی لە تورکیادا بوەسگانمایەتەوە و پێمگمیموانمیمان لە  لە بەراماەر ئه

هكزی جەماوەری بەرەنگاری عەفرین بکردایە  نەک هیزە سەربازیەکانی تورکیا شەڕیان پو 
نەدەکرا بەڵکو تەواوی نەخێە و سیاسەتەکانی تورکیا و وواڵتانی زلهكزی دنیایان دەخسمگە 

 .ژێر پرسیارەوە
ئەوەی جكگای باسە سەرەتای ناڕەزایەتی و بزوتنەوەیەکی جەماوەری لە ئكران و عكمراق و 
تورکیا و کوردسگان و ناوچەکەدا سەری بەرزکردۆتەوە جكگای ئومكهێکمی گەوەریە کە بە 
ڕێکخسگن و فراوانکردنەوەی و پاراسگن و سەربەخۆکردنی لە ئاسۆی نماسمیمۆنمالمیمسمگمی و 

هەر ئەمەو بەهمكمز کمردنمی .  ئیس می سیاسی ئاڵوگۆرێکی جهی لە ناوچەکەدا بەرێ بمخمات
 .خەباتی چینی کرێکار ڕێگای رزگاری بەشەریەتە
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 ك؟ كوردستانی سوریا، چ ڕاستیه  نگ له جه

 
دوو   پماراسمت لمه یمان ئمه یه م ناوچه ی ئه و هكزانه ر ئه سه ڵهان به فرینها پیاهه نگی عه ڵ جه گه له

پماڵ  لمه  وه كه الیه له  یه م ناوچه ری ئه ك پارێزه ل وه كانی پاراسگنی گه كه یه.   لوت ه  یێگه گه  الوه
كمی  الیمه لمه.  گیانی ئمیمنمسمان  له  جگه  موو شگكك بووه ئامانجیان هه  برێ كه دا ناوئه و هكزانه ئه
دا ون  م نمكموه ڕاسمگمی لمه.  كانی پاری  كۆمۆناره  كرێ به راورد ئه به  و هكزه مان ئه ، هه وه تره
و  ممان ئمه سموریماش همه  نمگ لمه ڕۆكمی جمه دا ناوه م نكوه ڵ و له به  مه ر ئه نها هه ك ته نه.   بووه

  نمگمه م جمه ر ئمه سمه لمه  وه ممیمن ڕۆژه كمه یمه  ر له ژۆرنالیزمی ڕۆژئاوا هه  كه  یه ی هه ناونیێانه
نمگمی سموریمادا  ی جمه شمت سماڵمه هه  له!  سوریا  نگی ناوخۆیی له جه  ، واته داوه  وه سگیانه ده به

كانی كوردسگمانمی  نگ و ڕووداوه جه  ت به باره م سه رده به  ینه خه تكڕوانینك ی نوێ و پوخت ئه
 .ووترێ چی ئه  وه یه باره له  ی كه وجۆره ك به نه  یه هه  ی كه وجۆره به  م واڵته ئه
 

 سوریا  نگ له ستپێكردنی جه كانی ده هۆكاره

  تماوه ره سمه  لمه  كمانمی ڕۆژئماوا كمه نمگمری همكمزه پكی شكوازی ناسانهنی ژۆرنالیزممی الیمه  به

  

٥١ 
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  دووبماره  وه ه‘‘ زایمان شماره’’ سگان و  ده ماه ڵه ی زۆری  ه ن زۆربه الیه و له  داوه  وه سگیانه ده به
  كه ی ناوچه و واڵتانه ڵ ئه گه هاوكات له  كه  یه وه یی ئه ساده  به  نگه م جه ، داسگانی ئه وه كرێگه ئه
یمهان و  ممه ڵم می سموریماش هماتمنمه شمۆڕش كمرد، خمه  سمگمیمان بمه بیمها ده ره هاری عه به له  كه

ركموتمی  ڵمك و سمه تمی خمه زایمه ی نماڕه درێمژه  لمه.   وه ت بموونمه وڵه ركوتی ده ڕووی سه ڕووبه
ی  وه نمگماربموونمه ره تیش بمه وڵه ده  كهاری دژه نه گروپك ی چه ، چه وه ته وڵه ن ده الیه خوێناوی له

 .سگی كرد ڕی ناوخۆ ده ڕێخست و شه یان به كهارانه چه
  ی كمه سمانمه و كمه ئه. دێت  م  ۆناغه كان دوای ئه زلهكزه  ته وڵه تی ده خاڵه ، ده م داسگانه پكی ئه به
وێناكردنمی   ن كه گه تكره  و ڕاسگیه ی لیایادا چووبن ئه‘‘  ڕی ناوخۆ شه’’ سگپك ردنی  دوای ده به

ڵم مها كموشمگماری  كانی خه تیه زایه دوای ناڕه  وێش به له.   مان شگه ن هه  ریاه میهیای ڕۆژئاوا ته
  نمه ده سمت ئمه ت ده وڵه كانی ده یاره نه  نجام هكزه ره دات و سه ڕووئه  وه ته وڵه ن ده الیه فراوان له

 ! نه نگی دووالیه جه  بكگه ك و ئیگر ئه چه
  تمی همكمزه شموێمن سمیماسمه كمی ئمۆتمۆمماتمیم می بمه یمه شمكموه سمامی ڕۆژئماوا بمه ژۆرنالیزمی ڕه

  خمنمه ناكات ڕه  وه اڵم خۆ پكویست به به.  ن ده نیێان ئه  وه ن و ئه كانی ڕۆژئاواوه وتووه ركه سه
ی  وه ئه. هكنرێن كارئه پك هاتوون و به  م كاره ر بۆ ئه وان هه ئه  وان بگیردرێ چون ه كاری ئه  له
نموانمهنمی   یمه  و همه تی فه تی وی یه وڵه نگ و سیاای ده ئكرانی ئیس میها ده  نها له ته  گوایه  كه
جمیمهمانمی ’’ وانیمێمها همی  نكو ئه كان و له نگ و سیاا جیهانیه چاو با ی ده له  كی زۆره رمیه دڵنه
 .كانی جیهانن نگ و سیاای ڕاسگیه ده   كی نین بگره تی فه نها وی یه ك ته نه  گوایه  كه‘‘ ئازاد

  نمهما لمه تمه  ك بمه نمه  یمه وره كی گه ، ڕاسگیه وه یێارنه ئه  سایانه م میهیا ڕه موو ئه هه  شگكك كه
 .مڕۆدا ری جیهانی ئه راسه سه  له  سوریا بگره

مموو شموێمنمكمك  همه  ڵ ی سوریا و لیایا و زۆر واڵتی تر، له كانی خه تیه زایه سگپك ردنی ناڕه ده
و   بمووه  مجۆره واوی مكژوودا به ته  له.   وه بكگه ركوت ئه ڕووی سه نه و چوون ڕووبه بو چه به
ركموتمی خموێمنماوی  سمه  كمان بمه اڵتمه سمه رنگون ردنی ده ڵ ی بۆ سه كی خه تیه زایه موو ناڕه هه
تمی و  زایمه ڵ نماڕه گمه لمه  وانمه مموو ئمه ن همه  مریمامه جیاوازی نمكموان تمه.   وه رگرتۆته اڵمی وه وه

 ممۆنمماغممی   لممه  مممانممه ئممه  كممه  یممه وه و ئممه  بممووه  وه ڕاسممت ئممه اڵتممی نمماوه كممانممی ڕۆژهممه شممۆڕشممه
و  ئمه.  ن ده ڕووئمه  وه كانی جمیمهمانمه مڵهوڕه  ن هكزه الیه نوێی جیهانها له رله ی سه وه ش ردنه دابه

شمنمی تموخمامی  چمه  ی لمه سمگمه ن داروده الیه كانها له تیه زایه دوای ناڕه مان ڕۆژ و به هه  هكزانه
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كاتی شۆڕشی هماوكماتمی ممیمسمر و تمونسمها   ڕۆژئاوا و ناتۆ له. ن كه یهانه ی مه خۆیان ئاماده
یمان بمۆ  خێمیمان گمكمڕا و پماره لیایا و سوریمادا نمه  تیان هكنا و له اڵم فرسه غافڵگیر بوون، به

وێ  كمه سمت ئمه ویم میمپمیمهیمادا ده  لمه  ی كمه و زانمیماریمانمه پكی ئه تا به سوریا هه  له.  رج كرد خه
  بمووبموو بمه  ممریم ماوه ن ئمه الیمه دا لمه ١٠٠٨سماڵمی   سموریما لمه  پكێنیاری گۆڕینی ڕژێامی

  ر لمه ممریم ما همه كمانمی ئمه زگا سیمخموڕیمه و ده  وڵه ده  كه  یه و مانایه به  مه ئه. كاری ڕۆژ خێه نه
كانی و دروسگم مردنمی  مه سۆراغی گه  وته ر و كه به تی گۆڕینی ڕژێای گرته سیاسه  تاوه ره سه
همیمچ .  ر بمه كانی گرتۆتمه پكویسگه  نگاوه توخای خۆین و هه  ی له تاوان ارانه  و گروپ و بانهه ئه
ری  نمگمه سمه  بمه  رعمادا كمه ك ده رسمنمووری وه پارێز و ئاینی سه شارێ ی كۆنه  له  یر نییه سه

كمان  كمانمی ممیمهیما نماوخمۆیمیمه یمیمه نماممه ڵگه به  پكی ڕاپۆرته درێ، به سوریا نیێان ئه  شۆڕش له
ی  ژمماره  لمه  تمادا زیماتمره ره كمانمی سمه خمۆپمیمێمانمهانمه  ر لمه ی كوژراوانی پۆلمیم  همه ژماره

  دات كمه واهی ئمه ی كڵكسای حوم  گه شه  ه.  كانها خۆپیێانهانه  شهار له ڵ ی به كوژراوانی خه
سمگمی  بمه ممه  بمه  وه ڵ ه كانی خه تیه زایه سگپك ردنی ناڕه تای ده ره سه  ر له كان هه ئیس میه  تا اه

كانی خمۆیمان،  وری ئامانجه ده  ڵگا له نهی ردنی كۆمه ربه مسه كان و جه خوێناوی ردنی ڕووداوه
.  لمكمێماو كموشمگمار كمردووه  رباز و پۆلیسمیمان بمه ڵك و سه كانها خه رونی خۆپیێانهانه ده  له
ن تماوانم مارانمی  الیمه مای رێم مسمی ئمابمادان لمه سینه  ردان له ی ئاگربه وێنه  ن شگكك له  ریاه ته

 . وه ئیس میه
ش  دوای خوێنخۆرترین بمه ردوو واڵتی لیایا و سوریادا ڕێك به هه  كانی ڕۆژئاوا له اڵته سه ده
  لمه.   وه پكمێمه كانی خۆیان بردۆته كاره  وه وانه ڕێی ئه بوون و له  وه و واڵتانه ئۆپۆزسیۆنی ئه  له

سگمیمان  ده  وه پ نی زیاتره تر و به سوریاش ئاماده  ڕانه، ئیگر له تكیانپه  وتووانه ركه سه  لیایا كه
  یمه وه سمگمانمه سیناریۆی سوریای جیاوازتر كرد ڕۆڵی ڕووسمیما و راوه  ی كه و شگه ئه.  پك رد

ك  وتنی ڕووسیا بموو وه ركه سگپك ردنی ده خاڵی ده  مری ا و ناتۆ بوو، كه ئه  ر به راماه و به ئه
 .  و  ۆناغه ری ئه رێ ی ڕكابه مسه جه
،  وه ی ممیمسمر و تمونسمه وانمه پمكمیمه  ی دوایمی بمه م دوو واڵته دنیای وا عیها بارودۆخی ئه  له
تمی  خماڵمه نمجماممی ده ڵم مو ئمه بمه  نییمه  و واڵتانه كانی ئه ناوخۆییه  نگی هكزه نجامی هكزهاوسه ئه

ر ماڵمی  ممڕۆدا سمه یمرانمی جمیمهمانمی ئمه ی  مه رگمه جمه  له  كه  یه و هكزانه مان ئه ی هه وێران ارانه
نگمی  جه  ، بگره نگك ی ناوخۆیی نییه سوریا جه  نگ له نجام جه رئه سه.  ی جیهانن وه ش ردنه دابه
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ش نماوهمكمنمانمی  یمه ڵمگمه م بمه ر بمه همه.  نماو خماكمی سموریمادا  لمه  كمانمه جیهمانمیمه  ره ڕكابه  هكزه
 . یه رانه نگی ناوخۆیی زۆر فریوده جه  به  م واڵته كانی ئه ڕووداوه

 

 كوردستانی سوریا  نگ له كانی جه ڕاستیه

 تی كوردستانی سوریا كێتی دیموكراتیك و حكومه پێكهاتنی پارتی یه

سموریما ڕژێمامی   ڕۆژئماوا لمه  ر به شی سه كانی سیناریۆی ڕه دوای هكرشی فراوانی هكزه  به
.  ی نمیمیمه وجمۆره ی همكمرشمكم می لمه وه ڕووبموونمه تموانمای ڕووبمه  د دڵنیا بوو كمه سه شار ئه به
ڕووسمیما و كمۆمماری   ممجماری، واتمه كمه كانمی یمه یاانه ڵ هاوپه گه ڕاوێژكردن له  به  وه رئه به له

دانمی .  یمرانماویمها ر بمارودۆخمی  مه راممامه بمه نمهی لمه ربمه نمگمه دانانی پ نی سمه  وته ئیس می، كه
ی  كمه ی تما بمگموانمو همكمزه و ڕێگایانه ككك بوو له یه  كه كه په  به  و واڵته ی كوردسگانی ئه ناوچه

كمانمی ڕژێمامها  ربمازیمه سمیماسمی و سمه  سگراتیژیمه  ناوچه  ئازاد ب ات و له  و ناوچانه خۆی له
نمگمی خمۆی  جمه  سوریما جمكمگمیمر بموو وه  نهین ساڵ له پكێگر چه  كه  كه كه په.   وه كۆیان ب اته

ددا،  سمه ڵ خمكمزانمی ئمه گه له  وه كی نزی ه نهیه یوه هۆی په دا به نجام ئه ئه  وێوه ڵ توركیادا له گه له
ی  وه دوورخسمگمنمه  وتنه م ڕێ  ه رجی ئه مه.  بۆ ڕژێای سوریا  ن مگاانه هكزێ ی خاوه  بووباوه

دژی ڕژێمامی   ڕۆژئماوا لمه  ر به كانی سه هكزه  ست بوون به یوه په  ی سوریا بوو له شه و به ئه
 .اڵتهار سه ده
كمانمی  شماره  كی ئاش را و یماسمایمی لمه یه شكوه دا به وكاته له  ی كه و جۆره مان ئه هه به  كه كه په

یمها  خمۆی بمۆ پمه  نمگمر لمه نكم می الیمه كانی پك هكنانی الیه مینه یها كردبوو، زه ئكران حزوری په
كاتی حمزوریمها   یانه، له خۆی ڕاگه  وه ناوی پژاكه  دواتر به  كوردسگانی ئكرانها، كه  بووبوو له

  بموو بمه  وه می ڕێ خسگی ئمه رهه دواتر به  م كردبوو كه راهه ی فه مینه مان زه سوریاش هه  له
 .سوریا  له(  ده یه په)ككگی دیاوكرات  پك هكنانی پارتی یه
  بمۆ همكمزڕاكمكمێمان لمه  كمه كمه اڵكمردنمی پمه سمگمرماوه تی ده سیاسه  دا به و كاته ڕژێای سوریا له
هكزێ ی فێار بموو   كه كه ، په وه كه الیه له.  بوو  وه شوێن سو ئامانجه  به  و واڵته كوردسگانی ئه
،  وه كمی تمره الیمه لمه.  دا و دوو واڵتمه ی ملا نكی نكوان ئمه رگه جه  دژی توركیا له  بۆ سوریا له

دژی   شمكمك بموو لمكمی، لمه بمه  سموریمه  اڵت كمه ی بلمۆكمی ڕۆژهمه بازنه  له  هكزێ یش بوو كه
بمۆ   كمه كمه ڕۆڵك می تمری پمه.  كرد ربازی ئه توركیا چاالكی سه  تك ی بلۆكی ڕۆژئاوا واته وڵه ده
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بوونی .  اڵتهار سه بۆ ڕژێای ده  و واڵته ئامن ردنی كوردسگانی ئه  ڕژێای سوریا بریگی بوو له
ر الوێم می  دا، همه و  ۆناغه له  وره دروشای كوردسگانی گه  ڵ توركیا، به گه نگ له و جه  كه كه په

ڕكمردن  كمكمێما بمۆ شمه كانی خمۆی ڕائمه ربازیه سه  كه و یه ره ناسیۆنالیسگی كوردی سوری به
كان و  رباری بكاافیه كوردسگانی سوریادا سه  ، له یه ڵگه و به مان ئه هه  ر به هه.  ڵ توركیادا گه له

ڵم می  شمكم می زۆر خمه ی تۆماركردنی به وه ت ردنه تا ڕه كان و هه سگه بااڵده  كانی ڕژێاه مه سگه
  ، همیمچ جمۆره ی بموونمی نماسمنماممه وه تم مردنمه تا ڕه ك هاواڵتیانی سوری و هه كوردسگان وه

،  وه وانمه پمكمیمه  بمه.  همات د پك نمه سه ڕژێای حافز ئه  كی سیاسی دژ به یه وه جاوجۆڵ و جواڵنه
  وه ی ناسیۆنالیسگمی كمورده وه بزووتنه  ست بوونی به یوه تی و په وای كوردایه سكك هه ركه هه
  كمكمش بموون لمه   كمه كمه كانی پمه ربازیه سه  كه كه و یه كه كانی په و هكزه ره وخۆبه بوو، ڕاسگه هه

ی  وه ره ده  ربازی لمه ی سه وه و سازكردنی كرده  و ڕێ خراوه نگی ئه جه  ت ردن به پكناو خزمه
 .دژی توركیا  واڵتی سوریا له

وێمن و  د، همه سمه شار ئه به  رگرتنی كوردسگانی سوریادا له  ۆناغی وه  له  كه كه نجام په رئه سه
كمانمی  كوردنێیمنمه  موو شاره هه  بردنی كاروباری له ڕێوه ری پكویسگی بۆ ڕێ خسگنی به ی ه په
ممكمژووی   بمو لمه  وه رێمنمیمه شوێن سۆراغی خاڵك ی ئمه  سكك به ر كه گه ئه.  بوو دا هه و واڵته ئه
نمگمی  جمه  لمه  ڵ ی كوردسگانی سوریایمه ی خه وه بڕیاری دوورخسگنه  و خاڵه وا ئه دا، ئه كه كه په

و  اڵتمهار و زاممنم مردنمی ئماسمایێمی ئمه سمه دژی ڕژێامی ده كانی ڕۆژئاوا له یاانه هاوپه  دڕنهه
كمی  ره ك همكمزێم می ده وه   م ڕێ خراوه ئه  كه  نییه  وه ئه  م بڕیاره یاك ی ئه عه.   و واڵته له  یه شه به
اڵتمهار  سمه ری چینمی ده جكگاوڕێگای نوێنه  لهی سوریا و  ده یه ك په وه  یه وه ئه  وت بگره ركه ده
زگمای  ت و دامموده وڵمه دا نماكمرێ ده م جمیمهمانمه هیچ شوێنك ی ئمه  له.  وت ركه ده  یه و ناوچه له
. وێ دا ڕێك بم مه و واڵته ش له ڵ سیناریۆی ڕه گه له  كه  وه ر واڵتك ها بهۆزیگه سه اڵتهار به سه ده
بمو تماكمو  ك همه ڵمگمایمه كمۆممه  داریش پكویسگه رمایه بۆ چینی سه  كه  یه یه ساده  ڵگه م به ر به هه

 .اڵتهار بو سه ده  وه ریه سه بگوانو به
دا  و كماتمه ی گتگوگمۆكمانمی ئمه رگه جه  ردۆگان له تی ئه كانی ح ومه ڵكنه فریوی به  كه كه كرا په ئه

و  وێ و ئمه ربم مه یامانمكم می ڕۆژئماوا و نماتمۆ ده ك هاوپه كوردسگانی سوریا وه  بخوات و له
  كمه كمه پمه  خمگمانمه خمۆشمامه.  یان بامو و واڵته كانی تری ئه نووسی ناوچه مان چاره ش هه ناوچانه
تمی  كمانمی حم موممه ڵمكمنمه بمه  بمه  وه فمامه رازووی سمه تمه  خسگه ی كوردسگانی سوریای نه ناوچه

 محمد فتاحی  
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ی  رگمه جمه  كوردسگانی سوریا له  ئاسایش و ژیان له  رگری ردن له ر به سه بڕیار له.   توركیاوه
ی  وێمنمه بمه  تك ه وێ سیاسه سگناكه خاڵك ی ئاسایێی تیا ده  واڵتك ها كه  ش له كی ڕه سیناریۆیه
نمگماری  ره كهاركردنی گێگی و بمه چه.   وه وشكگه دره دا ئه ل اوه م زه  واڵیی ئه  له  ك كه مرواریه
،  یمه خێانمه دره  ته م سیاسه می ئه رهه به  ڕۆژئاوا، كه  ر به كانی سه نهه داعش و با ی دڕه  دژ به

  تمه م سمیماسمه ئه.  ی جیهانها ر چوار گۆشه هه  له  تی ئازاده ی پێگیوانی مرۆڤایه ڕاسگی مایه  به
و كوشگاری ملیۆنی واڵتك ها خاڵك می   ی وێرانه رگه جه  له  تی كه مرۆڤایه  ی دا به وه توانایی ئه

 .باینكت و بۆ پاراسگنیێی تكا ۆشو  وه دووره  له  وشاوه دره
 

  كه كه په  له  خنه ڕه

  ی كموردسمگمانمی سموریمای لمه ناوچه  م ڕێ خراوه ئه  سگی پك رد كه كاتكك ده  خنه مین ڕه كه یه
زی و  ركه تی مه وڵه ڕێی پكێنیاری ده له  ، بگره وه ژێر ڕككتی خۆیه  خسگه نه‘‘   وه ڕینه ڕاپه’’ ڕێی
ڵ ڕژێمامی  گمه وتن لمه ڕێی ڕێ  ه بردن و له وا ناویان ئه  و كاته ك ئه ، وه وه یاران و ناڕازیانه نه
  رگمری لمه كهاركردنی گێگمی و بمه چه  كردنی خكرا له شه گه.  ی كرد و كاره ددا ئه سه شار ئه به

تی و  اڵیه ناكۆمه  خنه م ڕه نی زیاتری به له وتنی عه ركه بواری ده  یه و ناوچه ئاسایش و ژیان له
 . دا نه  ناتۆییه_پرۆ
شكك  سعود بارزانی و به تی مه تایاه كانی و به یاانه نگرانی ڕۆژئاوا و هاوپه ی الیه خنه ڕه  مه ئه
كمه  كمه بوونی په ست نه یوه لیلی په ده  تها به ڕه بنه  له  كانی ئكران بوو كه كورده  ناسیۆنالیسگه  له
ی دوای  خمنمه ڕه.  رپمابموو سموریما بمه  لمه  ممریم ماوه ناتۆ و ئمه  نگر له كانی الیه ی دڕنهه ره به  به
ی  یمارانمه و نمه ر ئمه رامامه به له  ری كردووه ركوتگه سه  كه كه په  بوو كه  وه ئه  یه ره م به ی ئه وه ئه

ن  الیمه و لمه  ی ناتۆ و ڕۆژئماوا بمووه ره به  ست بوون به یوه نگری په الیه  سوریا كه  خۆیها له
  ی لمه وانمه ی ئمه كمهارانمه تی خۆنیێانهانی چمه مۆڵه  كه كه په.  كهار بوون چه  وه سعود بارزانیه مه

بمۆ   نمگمه كمكمێمانمی جمه  وانمه تمی ئمه سمیماسمه  بموو كمه  لمیملمه و ده تها به ڕه بنه  دا و له سوریا نه
ی ناسیۆنالیزمی  وه بزووتنه  ی بارزانی له كه حزبه  وه شه وه روو ئه سه كوردسگانی سوریا و له

 . یه كه كه  یای په كورددا و ڕه
ر كمۆمماری  راممامه بمه وان لمه ئمه  كمه  یمه وه شمها ئمه ڕووكمه  لمه  ده یمه و پمه  كه كه په  له  خنه دوا ڕه

واو  تمه  م  سمانمه ئمه.   كمه ناوچه  له  نار كۆماری ناوبراودایه كه له  كه كه نگن یان په ئیس میها بكهه
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اڵم خمودی  ، بمه دیماریم مردووه  جكگاوڕێگای خۆی هاوشانی هی لی شیعمه  كه كه په  ڕاسگن كه
  وه و ئمه  كه ناوچه  مری ا له و ئه  ی توركیا و سعودیه بازنه  شك ن له به  یه خنه م ڕه نانی ئه خاوه
كمانمی  رگمیمره ده  ره مسمه ر جمه سمه ی ناسیۆنالیزمی كورد به ره واوی به ته  ن كه كه رامۆش ئه فه

  وتنمی تموركمیما لمه ركه زووی سه ئاره  وه دڵه  ش بوون له ڕاست دابه اڵتی ناوه ڕۆژهه  دا له دی ه
كوردسمگمانمی سموریما   ل له كانی پاراسگنی گه كه كانی یه كوردسگانی سوریا و تیاچوونی هكزه

 . ن كه ئه
تمی  ری سمیماسمه بمه گرتنمه  سوریا له  له  ده یه و په  كه كه های كاری په كان به كۆمۆنیسگه  بۆ ئكاه

تمی پماراسمگمنمی  خمزممه  ش لمه وه ئمه  ی سیناریۆی سپی سوریادا، كه رگه جه  له  كارتی سپیهایه
  تمه ڵمامه همه.  وانمها ی ژێر كۆنگمرۆڵمی ئمه ناوچه  له  ڵگادایه ت و ژێرخانی كۆمه نیه ده ئاسایش و مه

تمی خمۆیمان بمۆ چمۆنمكمگمی  وانمیمش سمیماسمه دا ئمه تمه و بمابمه تك ی لمه پكێی سیاسه پاڵ گرتنه له
نمهی و  یموه تمی جمیماجمیماشمها پمه وڵمه ڵ ده گمه و لمه  وه پمكمێمه ڵمگما بمردۆتمه بردنمی كمۆممه ڕێوه به

ر  ی همه خنمه كرێ جكی ڕه و ئه  یه هه  وه خۆیانه  نهی به یوه په  شگك ه  مه ئه.   یه نگییان هه هاوئاهه
ی  وه ره ده  سموریما لمه  لمه  ده یمه و پمه  كه كه ڕۆڵی په  ت به باره سه  تی ئكاه سیاسه.  نكك بو الیه
حمزابمی  ك ئمه ودا وه م و ئه ڵ ئه گه له  وانه سگی ئه نه و به تی به ڕۆكی ئایهۆلۆژی یا سیاسه ناوه

كمی  ی سمیمنماریمۆیمه رگمه جمه  سوریا له  دا كه م  ۆناغه له  بۆ ئكاه.  دا یه و ناوچه ناسیۆنالیسگی له
،  وه نمهۆتمه ڵگا سه كانی كۆمه واوی تاكه ته  و ئیا انی ژیانی له  تی وێران بووه واوه ته  شها به ڕه
ر  همه  ڵمك لمه بمۆ خمه  ت و ئیا انی ژیان كردنه نیه ده ی گرنگ پاراسگنی ئاسایش و مه له سه مه

وان و  تمی ئمه كرۆكی سیاسی چینایه  جیا له  ، به یه ڵگه و به ر به هه.  دا مه نه هه و جه كی ئه جكگایه
دا ممادام  كمه نماوچمه  ری ئیاپمریمالمیمسمگمی لمه مسه و جه م یان به وان به یی ئه سگه وابه  جیا له  به

  تمه م سمیماسمه لمه  ی ژێر كۆنگرۆڵی خۆیانها، ئكاه و ناوچانه تن له نیه ده ری ئاسایش و مه پارێزه
كمان و  ئمیمسم ممیمه  دڕنمهه  وان دژ بمه رگمری ئمه ین و بمه كه وان داكۆكی ئه ی ئه یه رپرسانه به

تمی  واوی مرۆڤایه ن ته الیه ق و شایانی داكۆكی له ر حه سه ئینسانی و له  تاوان ارانی توركیا به
 . زانین وه ئه ئازاده

 

 ! ئێمه  له  خنه ڕه

تمی  سمیماسمه  لمه  نمهی ئمكمامه رج و به داكۆكی بو مه  كه  گیراوه  ئكاه  له  خنه كها ڕه یه له سه مه  له

 محمد فتاحی  
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  یمه كمه رسگی ناوچمه په رێ ی كۆنه مسه جه  ر به سه  ر كه وداگه حزبك ی ناسیۆنالیست و ساتوسه
ڕۆكی سیاسی و ئایهۆلۆژی باڵمكمك  ناوه  ت به باره سه  یاڵییه پاڵ كۆماری ئیس میها خۆشخه له
 .ناسیۆنالیزمی كورد  له
بمۆ   تمی ئمكمامه سمیماسمه  لمه  كه  یه یه خنه ڕه  و جۆره مان ئه هه  له  یه خنه ڕه  م جۆره ڕاسگیها ئه  له

كمی  تمیمه سمایمه ی كمه وه بمیمانموی ئمه  ڕیمتمرانمهۆممی كموردسمگمانمی عمكمراق گمیمرا بمه  داكۆكی له
  یمه خمنمه م ڕه واممی بمه رده ر بمه گمه ئمه.  بموو  وه ریمه سه  سعود بارزانی له ك مه رسگی وه په كۆنه
ی  یمه ڵمگمه و بمه مان ئمه هه سگین به ڵه خۆی فه ربه تی سه وڵه ده  له  ین، بكگومان پێگیوانی ئكاه بهه
  ڵی ناسیۆنالیست و ئیس میه نهه زگای ئیهاری ئۆتۆنۆمی گه ت و ده وڵه اڵتهاری ده سه ده  به  كه
  وه ممجمۆره تمكم می لمه سمیماسمه  بمه.  كردنمه ركۆنه نرێ  ابیلی سه یه گه نجام ئه ئه كان به سگینیه له فه

دژی   فریامای بماشمور لمه ی بۆرژوازی ئه وه بزووتنه  كان پێگیوانی له بو كۆمۆنیسگه چۆن ئه
ممڕۆ  ئمه  یمه وه و بمزووتمنمه وتنی ئمه ركه دوای سه  به  نییه  وه ی ئه ن؟ ئه ب ه زی  گه ئاپارتایهی ڕه

ش پمكمسمگمی واڵت  سمگمی پمۆلمیمسمی بمۆرژوازی ڕه ده  فریامی بمه شی ئه كرێ ارێ ی پكست ڕه
م بمیمنمیمنمی ڕۆڵمی  رده بمه لمه  ، ڕێمگمره وه ری ئایهۆلۆژیه سه له  مجۆره كی له یه خنه كوژرێ؟ ڕه ئه

  لمه.  تمی دیماریم مراودا اڵیمه رجمكم می سمیماسمی كمۆممه لموممه همه  سیاسی هكزێ ی دیماریم مراو لمه
  لمه  رگمریمه بمه   كمه  تمكم می دیماریم مراوه سیاسمه  له  داكۆكیه  تی ئكاه كوردسگانی سوریا سیاسه

  لمه  ی نمه كه تكڕوانینه  ك كه یه خنه ڕه.  هكزێ ی سیاسی  رگری له ك به ت و ئاسایش، نه نیه ده مه
  ڵم مو لمه بمه  وه نه ملمیمۆنمیمه كی چه ڵگایه كانی كۆمه یی و داهاتووه نوكه هه  نهیه وه رژه ی به گۆشه

، نماتموانمو  یمه تك ی همه ڕۆك و نیه ی چ ناوه وه جیا له  ڕێ، به تكپه  وه سۆراغی ئایهۆلۆژی خۆیه
 .تی بو اڵیه و كۆمه  رپرسانه به
ڕووی  ئمكمرانمها ڕووبمه  ش لمه ری سمیمنماریمۆی ڕه گه كاتی باسی ئه  له  ته م بابه كی له یه خنه ڕه
ی  وه كمها ئمه ڵگایمه شی كۆمه ی سیناریۆی ڕه رگه جه  ووترا له  چون ه  مگیش بۆوه نسور ح ه مه

بمۆ زاممنم مردنمی   كمه  ت و ئاسایێه نیه ده ڵگا و مه پاراسگنی كۆمه  ر شگك ی تر گرنگه پكش هه
بموونمی  نمه  لمه.  ك رۆڵ بمگمكمڕن توانن هاوشانی یه كان و بۆرژوازیش ئه ش كۆمۆنیسگه وانه ئه
كمكمێمی  بات و ككمێمامه كان خه تیه اڵیه كۆمه  تاكو تكیها چینه  ك وجودی نییه ڵگایه دا كۆمه وانه ئه

  پمه ی كمۆممۆنمیمسمت و چمه خنه جكی ڕه  ش بووینه و كاته ئه.   وه نه ك یی ب ه تی خۆیان یه چینایه
بماتمی  خمه’’   شها بمیمرێم مامان لمه ی سیناریۆی ڕه رگه جه  چۆن له   كان كه رپرسه سك گی و نابه
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 ! رامۆش كردووه مان فه‘‘ تی  ڵێگی چینایه’’و   وه كردۆته نه‘‘ تی چینایه
ڵمك نماچمار بموون  ئاسایش بپارێزێ خمه  رپرس كه بوونی هكزێ ی به نه  عكرا ی دوێنكنها له  له
  لمه  رێمك نمه بمه ممڕۆ سموریما خمه ئمه.  ن نا بۆ نزی گرین بانه و تماوانمامارانمی نماوخمۆیمی بمامه په
  ن بمانمهه الیمه لمه  و واڵتمه بسمگمی ئمه  ، بست به ژیان نییه  له  ئاسایش و نه  له  كان و نه كه ڕه گه

تمی  سمیماسمه  دا هكزێك كمه م جۆره ی بارودۆخك ی له رگه جه  له.   وێران كراوه  وه كانه تاوانااره
  كمه  نها هكزێ مه ر ته به ی گرتۆته ڵگایه و كۆمه ڵك و ژێرخانی ئه پاراسگنی ئاسایش و گیانی خه

جمیما لمه  بمه.   كمان دابمیمن كمردووه شمه بمكمامه  ترێ ی ئاسایێی بۆ ئیمنمسمانمه دا چه مه نه هه و جه له
  ر لمه همه  ر، ئمكمامه بمه ی گمرتمۆتمه تمه م سیماسمه ی ئه و هكزه ڕۆكی سیاسی و ئایهۆلۆژی ئه ناوه
  ر لمه همه  وه.   ربڕیوه ده  تره و چه رجی خۆمان بۆ ئه نه و مه پێگیوانی بو به  وه مین ڕۆژه كه یه

  كمان و كمورده ئمكمرانمیمه  پ و ڕاسمگمه چمه  ناسیۆنمالمیمسمگمه  واوی هكزه ته  وه میێه كه ڕۆژی یه
كمانمی كموردسمگمانمی سموریما  ست بوونی همكمزه یوه مری ا و ناتۆ خوازیاری په كانی ئه نگره الیه

ئمكمرانمیمش   لمه  و سمیمنماریمۆیمه سگپك مردنمی ئمه و بۆ ده  وه‘‘  سوپای ئازادی سوریا’’   بوون به
ممڕۆ  ئمه  كمان كمه كمورده  واوی نماسمیمۆنمالمیمسمگمه ش ته ڵگه مان به هه  ر به هه.  ژمارد ڕۆژیان ئه

ڕیمزی پمكمش   پێگیوانی كمردنمها لمكمی لمه  له  و گوایه  ی خۆیان داناوه  یاله  یان به‘‘  ڕۆژاڤا‘’’ 
ی دنمیمای  گمای سموپمای دڕنمهه م باره رده زاری به رمه تا شه ره ی سه و ڕۆژگارانه ن، ئه وه ئكاه

 .بوون‘‘ جیهانی ئازاد’’دیاوكراسی و 
 

  گه په و یه  كه كه ی په رباره ی ناواقعی ده پێناسه

  راوردكردنیان بمه كسانیخواز و به ك هكزی ئازادیخواز و یه وه  گه په كانی یه ست ردنی هكزه وه
ڕۆڵ و   بمه  ڵمهانمی زیماده ل انهنی پمكمێمگمر و پماشمگمری پمیماهمه كانی پاری  و پكوه كۆمۆناره
كمان بمۆ  ناسیۆنالیمسمگمه  په چه  ست ردنی هكزه وه  كان و شوناسی سیاسییان بریگین له چاالكیه

سموریما   له  گه په یه  و نه  كه كه په  نه  ، واته م دوو هكزه ككك له كاتك ها هیچ یه  له.   م ڕێ خراوه ئه
پ  كانیانها الفی سمۆشمیمالمیمسمت و كمۆممۆنمیمسمت و چمه نگیه نگی و ڕه ده  بلیغاته ته  ت له نانه ته

  وان لمه ی ئمه ربماره ی شمگمكمك ده وه پكش ئه  وه وانه به  و پكناسانه ل انهنی ئه.   داوه بوونیان لكنه
.  یمه ست ردنمانمه و وه رانی ئه كه شه ری شوناسی ناسیۆنالیسگی خودی بانگه رخه سوریا بڵو، ده

ی سمیماسمی ژێمر  ره ی ه مان په ناو هه بۆ  اوڵ ردنی له  كه  هكزێ ه  كه كه په  وه ڕووی سیاسیه له
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كاتی گتگموگمۆی   له.  دات وڵ ئه ی توركها هه فاشیسگه  ناسیۆنالیسگه  دۆگانه و ئه ر ئه ری هه ڕابه
كمانمی  نماوچمه  چی لمه كه  وه تی دایگرتاووه زایه ری توركیا ناڕه رتاسه ردۆگانها سه و ئه  كه كه په

 مازانمجمی   بموو بمه كراو همه ورنه سه كی ته نگیه كوردسگانی توركیا بكهه  له  كه كه ژێر نتوزی په
  ی  اموڵ بموایمه و ڕێ خراوه تی توركیا ئه ح ومه  و كاته ر ئه گه ئه.   تاوانااره  اڵته سه و ده ر ئه هه
  ش كمه و سمااڵنمه واوی ئمه تمه.   تمه و ح وممه مان ئه اڵتی هه سه ده  شكك بوو له به  كه كه مڕۆ په ئه
ی ئمارام ڕاگمرتمنمی  كمه سمیماسمیمه  بوو ڕۆڵه ددا بوونی هه سه سوریای كاتی حافز ئه  له  كه كه په

ڵم می  خمه  ی بمه ت شوناسمنماممه نانه تی سوریا ته كاتك ها ح ومه  بوو، له  و واڵته كوردسگانی ئه
  لمه  كمه كمه نمی پمه لمه سمامی و عمه كماتمی بموونمی ڕه  تا له هه.  دا ئه ش نه كوردنێینانه  و ناوچه ئه

  ربمڕیمن لمه تمی ده زایه تی دانی گیان و خوێنی خۆیان بۆ ناڕه  یاه  ی به ڵ انه و خه ئكرانیێها ئه
كمرێمگمیمراوی  نماوی بمه  كمان بمه  ماممه ر شمه سمه  الن هماتماموونمه بهوڵاڵ ئمۆجمه دژی ڕفانهنی عه

سای  تی ڕه ش سیاسه وانه جیا له به.  كرا  ركۆنه سه  وه كه كه ن په الیه یان له كه كاره  وه زانیۆنیزمه
نمار  كمه  له  بووه  وه ئه  كه ی ناوچه م چوار واڵته كانی ئه كوردنێینه  موو ناوچه هه  له  م حزبه ئه
  اڵتمانمه سمه م ده كمی ئمه یمه  ك بمه یه  كاتك ها كه له.   دا بووه و واڵتانه كانی ئه ته وڵه اڵت و ده سه ده
ممانمیمتمكمسمگمی .  ڕاسمت اڵتمی نماوه ی ڕۆژهه كانی ناوچه اڵته سه تاواناارترین ده  شكك بوون له به

سمگمراوی  سگمامه ده  به  یه و والتانه واوی ئۆپۆزسیۆنی كوردسگانی ئه سلیا ردنی ته الن ته ئۆجه
  بمه  سیاسیه  و ڕۆڵه  رنامه به  م جۆره نی ئه و خاوه  م جۆره ناوبردنی حزبك ی له.  اڵت سه ده  به
ری نماسمیمۆنمالمیمسمت  ڕاسگیها نیێانهه  له  بگره  ر ناوا عییه ك هه ت نه وی موساه نی تونهڕه الیه

 . ن ده لو ئه  و الفه ئه  یه وانه ی ئه ١٢  یاره بوونی عه
سموریما نمیمێمانمی   ر داعمش و تموركمیما لمه راماه به  م هكزه ی ئه خگانه رسه رگری سه به  وانه ئه
وان ئمازادیمخموازتمریمن همكمزی  ئیگر ئه  ن كه ده ئه  وه واهی ئه ن و گه ده سگیان ئه ده سانی پاڵه كه
  نماكمات لمه  گمه پمه ویمژدان ئمیمنم ماری ڕۆڵمی گمرنمگمی یمه  سمكم می بمه هیچ كمه. ن مه رده م سه ئه
م  ئممه  كممه  شمه لمیملممه م ده ر بمه همه.  كمانمی خمۆیممانمها نماوچممه  رگممری لممه و بمه  وه نمگمماربموونمه ره بمه
جمكمگماوڕێمگمای   سمكمك كمه اڵم كمه بمه.   تی ئمازاده ی پێگیوانی مرۆڤایه مایه  یه وه نگاربوونه ره به

یم مات دیماری  ئمه  كمه  وه نگك مه هۆی جۆری جه به  ربازیه سه  م هكزه یگی ئه ئایهۆلۆژی و چیانه
همكمزی فماشمیمسمت و نماسمیمۆنمالمیمسمت و   لمه  ممكمژوو پمڕه  كمه  بمیمركمردووه ی له وه ب ات، ئه

ربازی گمرنمگمیمان  ڕۆڵك ی سه  سیحی كه سۆشیالیست و كۆمۆنیست و ئاینی و ئیس می و مه

 ك؟ كوردستانی سوریا، چ ڕاستیه  نگ له جه
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و  ر ئمه ر همه گمه ئمایما ممه.   بمووه كمی زۆری همه كانیان توانایی و لكهماتموویمه ردیه به و نه  گكڕاوه
رن؟  ده رگری ار و فیهاكار و گمیمانماماز و كمۆڵمنمه م به ی خۆیان كه كه وه بۆ بزووتنه   داعێیانه
ممیمان  ی خمۆكموژی كمه وه نگی جیهانیها فیهاكاری و كمرده جه  كان له یابانیه  فیهاییه وانه  فڕۆكه

كمانمی سموپمای سموور و  ربمازه و كاتی یمابمانمها؟ سمه اڵتی ئه سه پكناو پاراسگنی ده له   كردووه
ر  گمه دا ممه و ئمكمرانمه ر لمه نگان؟ هه جه ر خراپ ئه ڵاانیای هیگله ر ئه راماه ریگانیا به مری ا و به ئه
ینمی  سیجی و پاسهارانی خومه كانی ئیاانی به گیانی هكزه  كانی سوپای عكراق به یهانی مینه مه

اڵم فمیمهاكماری و  موویان ئایمهۆلمۆژیمك و فمیمهاكمار بموون بمه هه  و هكزانه ؟ ئه وه كرانه پاك نه
اڵت و  سممه ت و حممزب و ده وڵممه نممهی ده وه رژه پمكممنمماو بممه كممیمان لممه یممه  ك بممه مممانممكمگممی یمه  ماره

ك  ك یمه كانی حزبی دیماموكمراتمی ئمكمران یمه رگه ر پكێاه گه مه.   كانی خۆیانها بووه وه بزووتنه
  دژی ئمكمران لمه  تمها لمه كمالمه وه  نمگمی بمه جمه  لمه  ی سعودیه كردنی پڕۆژه بۆ پیاده  فیهاكارانه

كمرد؟  نمه  تمه و سمیماسمه كانی كوردسگان و گیانیان فیهای ئه ناوچه  له  وه راسیۆنه ئۆپه  چوونه نه
تموانمو  مان و فیهاكار بوون؟ ئكمسمگما كمو ئمه مگر  اره كانیانها كه ره فه نكو هاوسه  له  وانه ئایا ئه

وان  رێمنمی و ئمیمنمسمانمی ئمه ڕی ئه ی ئایهۆلۆژی و باوه وێنه  به  م  وربانیانه ی فیهاكاری ئه پله
كانمی  ر دڕنهه راماه به سگینی له له سكك فیهاكاری ناسیۆنالیست و ئیس می فه م بهات؟ كه ڵه  ه له

نگكنمو؟  سه ڵیانره ك سۆشیالیسگی و كۆمۆنیسگی هه لیلی میلیگانگی بوونیان وه ده  ئیسرائیلها به
فمیمهاكماری و   بمه  وه ڕێمگمه گه ئه  كه له سه كاتك ی مه  كه  اڵم وادیاره به!  ن نا، وا ناكه  كه  علومه مه

دا  دوو فما میمه  م پمكموانمه ئایا لمه!  بو جیاواز ئه  كه له سه ی، ئیگر مه كه كوردیه  جۆره  میلیگانگی له
 ؟  یه كی تر هه یه بوون هیچ پكوانه‘‘ هاوخوێنی’’ومی و میللی بوون یان  ی  ه ڵگه به  له  جگه
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سوریا و  نگ له  کێشانی جه درێژه

  که دۆخی ناوچه رنجێک له  سه

  
کمارهمكمنمانمی گمازی  ی بمه بماره کمان لمه واڵمه ی همه وانمه واڵ و پكیمه نگی سوریا، هه کانی جه وێنه

  المماره ک و پمه الیمه ، لمه تمی سموریمادا نمیمیمه سگمی حمکموممه ژێرده له دا که  و ناوچانه کیایایی له
یمان  ، هكێگما درێمژه وه کیگره الیه کانی سوپای سوریا، له یاانه هاوپه  ر هكزه کان بۆسه کیه موشه

ڵکی  خه  رگری له بۆ به ی که  تیاساح ئاسایانه  و فرمیسکه ها بوونی ئه مڕۆ ئیگر بو به ئه.   یه هه
دژی  نگ له د وجه سه شارئه دژی دیکگاتۆری به نگ له ڕێژرا و دواتریش باسی جه ڵهه سوریا هه
مموان  ڕۆکمی خمۆی بمۆ همه کمرا، نماوه ده  بماسمیمان لمكموه  یان هكڵی سوری تر، کمه داعش وده

  وخمۆی همكمزه گی راسگمه ئاماده به   نگه م جه زانو ئه نه  که  سكی نییه مڕۆ که ئه.   ئاشکراکردووه
،  وه کمانمیمانمه یمامانمه هماوپمه  یمیمه لۆکاڵی و ناوچمه  جۆراوجۆره  ن هكزه الیه کان و له ئیاپریالیسگیه

ڵمکمی سموریما و ژیمانمی  خمه  نمهی بمه یموه ش بمیموکمگمریمن پمه مه موو ئه و هه  ی پكهراوه درێژه
یمی   پمانمهنمی وێمرانمی و ئماواره کمۆشمگمارێمکمی فمراوان و داسمه  نگكی که جه.    وه نییه یانه ئاینهه

  

٢٢ 
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ی  ڕێخرا، شیرازه ڵکی عكراق به دژی خه له نهاو که  نگی که جه نهین جار فراوانگر و زیاتر له  چه
 .    ڵگای سوریا ی داڕمانهووه کۆمه

کانی ئكمران و  د و هكزه سه شارئه دژی به مڕۆی ترامپ له کانی ئه ره شه و ته دادو بكهاد و تانه  
ممكمی پمكمش  کانمی کمه ربڕینه ک ده روه بو هه ده  مان شكوه هه دژی ڕوسیا، به نهێ جاریش له هه
ممان  ی همه درێمژه سموریما، لمه ممریمکما لمه کمانمی ئمه ی همكمزه وه کێانمه  ت به باره ، سه م ڕۆژانه ئه

 . رنج بهرێ نگی ئكسگای سوریادا سه ی جه پڕۆسه
د و  سمه شمارئمه ممكمکمردنمی بمه تمه  ت بمه بماره مڕۆی ترامپ سمه کانی ئه ی پكهاگریه وانه پكیه به  

ممریمکما  کانی ئمه ی هكزه وه رخۆشی داوای کێانه نه ڕۆژی پكێوتردا، هه چه کانی ئكران، له هكزه
  وڵمیمها کمه تمراممپ همه!  ت کمرد وڵمه ی ده زێنه خه  ترلیۆن دوالری له 7سروفاتی  و راگرتنی مه

لكی بناسكمنمی کمه  تگه نجامی سیاسه رئه ک به مریکا وه بۆ ئه  نگه م جه الحی ئه به سروفاتی زه مه
نیمیمه   مریکاوه وای ئكسگای ئه رمانڕه ی فه سگه و وده خسی ئه شه نهی به یوه هیچ په  تاوه ره سه له 

ممریمکما و  ڵمکمی ئمه ئااڵی دڵسۆزی بۆ خه ترامپی به  لكی که  تگه تیش سیاسه تایاه  به.    بووه و نه
گموایما !  ت بمگمرێ وڵه ی ده فیڕۆدانی بودجه  ر به تا به  ، وه یهانه مه  نگ هكنایه جه  ڕزگاربونیان له
شمکمرکمكمێمی  و سمگمراتمیمژی  تی له سیاسه  ناڕازین به  که  یه سانه وکه ڕیزی ئه ترامپ خۆی له

     !  مریکا بوونی ئه رکرده ڕۆڵی سه
  رێمکمه ناکۆکی هونمه  ناکۆکی و دژه.  ربگیرێت جهی وه ی ترامپ به  ربڕینانه م ده اڵم نابو ئه به 
ی  سمگمه رپرسیمارانمی جمۆراوجمۆری ده ن به الیه گێگیش له به  دا و  سه م که کانی ئه ربڕینه ده  له
  ی کمه و جمۆره ، بمه وه ته و ڕێکوپكی کراوه ردا هكنراوه  سه سگی به ده  مریکاوه وای ئه رمانڕه فه

ر،  تمه ممارۆدانمی  مه گمه پێگیوانیکمردن لمه.  مریکا تی ئه رانی دوڵه موو سه جكگای  اوڵی هه  باكگه
سمگمی  فغانسماتمانمها، درێمژکمردنمی ده ئه  کردن له تنه خاڵه کجاری و ده ی یه وه یانهنی کێانه ڕاگه

جكگای   ی بوونه ربڕینانه ده و لكکن له گه ناونه    مانه و ئه..   پۆتین   له  وه تی و نزیکاوونه دۆسگایه
،  کمی نمیمیمه ره تمراممپ گمرفمگمی سمه.  ممریمکمادا کانی ئمه ڵوێسگه هه  و گۆڕانکاری له  وه پكهاچوونه

کانمی  ربڕینه ده که  دا نییه وه مریکا له مڕۆی ئه وای ئه رمانڕه ی فه سگه ی گێت ده ت  کكێه نانه ته
دۆخمی نماوخمۆی  بمه  وه اڵممهانمه ری و پمكمویسمگمی وه ژێر کاریگه کی گێگی له یه شكوه ترامپ به

تمی  ممان سمیماسمه چۆن بگوانن هه  که  دایه وه له  که ڵکو کكێه ی گرتووه، به رچاوه سه  مریکاوه ئه
ر جمیمهمانمها  سمه ی بمه اڵتمی ئمیمامپمریمالمیمسمگمانمه سمه ممریمکما و ده ی ئمه رایمی تما مانمه ژمونمگمه هه

  که دۆخی ناوچه رنجێک له  سوریا و سه نگ له  کێشانی جه درێژه

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٢٥



ممریمکما  خمودی ئمه  تمه م سمیماسمه سروفاتی ئه تكیوون و مه  که  وه رجه ومه به.  وپكێاارێت ره به
تمكمی  سمیماسمه   .  ن کانی تر دابینی بکه جیهانیه   یاه ڵکو واڵتانكکی تر و ڕه گرێ، به سگۆی نه ئه له
ربمازی کمۆریمای  ممانمۆڕی همكمزی سمه.   منکردنی جیمهمانمه نائه  خودی خۆیها پكویسگی به له  که

مریکا شمکمسمگمی  ئه که   م سیناریۆیه که له یه وی چین، گۆشه ی خه باکور و نائارامکردنی جكگه
. ر بمکمات ریمان مسمۆگمه سمه وتمن لمه ڵ یمابمانمها ڕێم مه گمه یمگموانمی لمه ت  نمه نانه تیا خوارد و  ته

  نمهیمان بمه یموه ی پمه و کمااڵیمانمه پۆاڵ و ئه  دا، بۆناونه  ر کااڵی هاورده سه پانهنی باج به داسه)  
  تمه م سمیماسمه ی لمه کێمه مریکما پماشمه هكێگا ئه  ته ڵاه هه.   یه م شکسگه نجامی ئه رئه به  یه وه چینه
دانمی (.   وروپا، خمۆشمامووه تانی ئه وڵه ده دا له یه م پرۆسه کی کورتیش له یه و بۆ ماوه  کردووه نه

ممان  شمكمکمی تمری همه بمه  وه داری ڕوسمیما دیسمانمه رممایمه هكزی سمه  ترسیهار له کی مه وێنایه
بمو  ده  تمانمه وڵمه م ده نماتمۆدا، ئمه نمهام لمه نابو فێاربهكنرێ  بۆ واڵتمانمی ئمه  وایه که.   سیناریۆیه

ش  وام وسمااڵنمه رده کی به یه شكوه ناتۆ، به دفوعاتی خۆیان به و مه  دانی بودجه ناچاربکرێن به 
" نمائماراممکمردن" فماکمگمۆرێمکمی   ر ڕوسمیما بمه گمه ئمه نهێکها کمه  یوه په ش له مانه ن، ئه زیاتری بکه

همری  کمارهمكمنمانمی ژه بمه لمه  رگمرتمن لمه سمودوه  بمه  ی که و هاتوهاوارانه واوی ئه ته.  ناسرێ نه
و  وه  کمایمه هماتمه  ریمگمانمیماوه ی بمه کمه ره دوسمه  جاسوسمه  نه به یوه په له بایۆلۆژی و مكێی که 

و بمۆ   م سمیمنماریمۆیمه لمه  شمكمکمه بمه  وه ریی کرد، خۆی  دیسانه خه  وه خۆیه موو میهیای به هه
کمانمی  ربمازیمه سمه  ک وهمكمزه م چمه رجمه سمه  شهایه که وه یر له سه.   راکكێانی رای گێگی بووه

وروپمای ڕیمکمخمراوی نماتمۆدا زۆر  شمی ئمه کانی ئكمسمگمای بمه ربازیه سه  هكزه ڕوسیا، له چاو 
 ! مگره که
مموو  همه کكی له کورتی هیچ یه مریکان، یانی به روپا و ئه ڕوسیا و چین و ئه  وه ئه  وه دڵنیاییه به
کوشگمار و  سگاردن بۆ  له ده  کردووه مگری نه وانی تر که ، له رمایه کانی سه جیهانیه  ره مسه جه

جمیمهمانمی  و   نمگمی سگاردن بمۆ جمه ی ڕابردوو ده مڕۆ هاوشكوه ڵی، ئه دژی خه تونهوتیژی له
  م کماره ئیسمگمادا ئمه اڵم له ، به م هكزانه الداخسگنی ملا نكی نكوان ئه بۆ به  که وێرانکاری ڕێگایه

  ره مسمه ی نیوان جمه م ملا نكیه ر ئه یهانكکی تری هه سوریا مه  نگ له جه  چونکه.  توانادا نییه له
ممۆدێملمكمکمی   ت بمه بماره ئارادابوونی ناڕۆشنی سه ڵ له گه له  هاوکاته  یهانكی که مه.   کانه جیهانیه

  هما هماوکماتمه روه و همه  رمایه کانی سه جیهانیه  ره مسه نهی جه سه ئابوری و سیاسی جكگای په
،  رانمه مسمه م جمه ی نمكموان ئمه وه ره کم کمه ش و یه نگی و بڕیاری هاوبه بوونی هاوسه ڵ نه گه له

  فا مان که ئه
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سموریما، خمۆی   راسمگمها،  لمه التی ناوه ڕۆژهه تی  له  تایاه دا، به یه وره م ده ش له مانه موو ئه هه
  ره مسمه ت و مملمام نمكمی نمكموان جمه ممان سمیماسمه ی همه درێمژه مڕۆ، له نگی ئه جه.   رخسگوه ده

بمڕیماری   ک کمه مملمام نمكمیمه.   نوێمنمو نگ، خۆی ده بروزه ی زه شكوه دا، به رمایه کانی سه جیهانیه
کوشگار و ویرانکردنی   داران، به رمایه نگكکی تری نكوان سه ر جه ک هه ی وه که کۆتایی پكهاتنه
کمه   یمه یمه وره م ده ی ئمه و نماڕۆشمنمیمانمه ر ئمه راسگیها هه له. بو واو ده س ته ها که ژیانی ملیۆنه

  رانمه خماڵمگمگمه تما ڕۆڵمی ده  داوه  که تانی ناوچه کان و دوڵه لۆکاڵیه  بۆرژوازیه  هكزه  توانای  به 
  ی کمه و ممانمایمه به  مه ، ئه می ئیاپریالیزمه رده سه  مان شكوه هه ، به مه رده م سه اڵم ئه به.  بگكڕن

  پمكمی وایمه  که  دا  یه عامیانه  شه و بانگه ڵ ئه گه له  یه وانه پكیه ،  تکردنانه خاله م ده نجامهانی  ئه ئه
دیاریمکمراوی  به)   وه راسگه اڵتی ناوه بڕیاری بۆرژوازی والتانی ڕۆژهه نجامی  ئه  نها له نهاوته ته 

بمۆرژوا   همكمزه و  م واڵتمانمه تمی ئمه خالمه ڵکو ده به.   ڵهاوه ری هه سه(   ئكران و تورکیا و سعودیه
داری جمیمهمانمیمها،  رممایمه کمانمی سمه ره مسه وتن وملا نكی نكوان جه وتی ڕێکه ره کان له  لۆکالیه

ت  بمو ممۆڵمه فمریمن، بمه ر عمه الماری تمورکمیما بمۆسمه په  بۆناونه.    ئاراوه ن و دێنه ده ڵهه رهه سه
بموتمریمت   دا که وه ڵ ئه گه راورد له به به   مان ئاست پوچ و بو مانایه هه روسیا، به رگرتن له  وه
 .نجاماهرێ کرا ئه مریکا، ده بو ئاگاداربوونی خودی ئه یت، به ر کوه دام بۆسه الماری سه په
کانی ئكسگای نكوان ئكران و تمورکمیما  و دانوسانه وه  وتنه نزیککه که   رجكکی ئاوادایه لومه هه  له 

  سمگمووه ڵکو پێگامه درێژ نییه، به کی  یه بۆ ماوه  نانه م الیه کگرتنی ئه یه.   و روسیا مومکین بووه
کمی  دا ملا نمكمیمه وه ڵ ئه گه ردووکیان له تورکیا و ئكران هه.  مڕۆ کورتی ئه رجی ماوه لومه هه  به

ر سعودیه  راماه به له که   ک پكویسگیه.   که یه مرۆ پكویسگییان به  اڵم ئه ، به یه نكوانیانها هه  کۆن له
ربمازی  تموانمای سمه سمگمن بمه  پێمت بمه ردووکیان بمه هه  بیها، وای کردووه ره و بۆرژوازی عه 

 .    وه تی ڕوسیا  لكی نزیکاکاته وحیاایه
  نمگ وهمكمرشمه ری جمه گمه ممپمکمردنمی ئمه پكویسمگمی پمه  که  یه یه و ڕێیکه مان ئه ر هه ش هه مه ئه
واوی جمكمگمای  تمه بمه  ی کمه  وه مان کاتمها ئمه هه له.   ئاراوه  ته ی هكناوه کانی سعودیه ربازیه سه

ئمیمامگمیماز پمكمهانمكمی و ئمیمامگمیماز   رجمۆره ک و همه گۆرانکاریمه  ر جۆره هه  که  یه وه ئه  دڵنیاییه
م  ، ئمه وه کمایمه ممریمکما و تمورکمیمادا بمكمگمه یا ئمه مریکا و ڕوسیادا، وه نكوان ئه له  رگرتنكی که وه
. وه شكمنمكمگمه وه ڵهه مان خكرایی هه هه ی نكوان تورکیا و ئكران و روسیا، به نه سو الیه  کگرتنه یه
 .  سگاوه ری راوه سه واوی له ته جاهوری ئیس می به  ی که یه گریاانه و  له  شكکه خوی به  مه ئه

  که دۆخی ناوچه رنجێک له  سوریا و سه نگ له  کێشانی جه درێژه
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  یممهانممه مممه  وڵممی جمماممهمموری ئممیممسمم مممی لممه و هممه م دۆخممه  کممكممێممانممی ئممه راسممگممیممها، درێممژه لممه
پمكمنماو  وی لمه یما پمكمێمڕه ک، وه یمه هكنانی ڕێگما چماره ر ده  وه کرده پكناو به کانها، له جۆره جۆربه

. ئمكمران  لمه  اڵت بووه سه نگاوی ده هه نگاوبه ی هه مای جوڵه بنه  میێه رگرتنی ئیاگیازاتها، هه وه
  بمه  وروپما، دوبماره ئمه  روسیا، بمه   ۆناغیکی تردا به ، له  سگووه چین به   ۆناغیکها پێگی به  له

یمی  نمهی و ڕۆژانمه تی پراگماماتمیمزممی  مۆنماغمامه سڵه خه  شكی  له به  میێه هه  مانه ئه... روسیا و
،  وه ورووبمۆتمه ره ك به یه ڵ کكێه گه له  رجاره هه  یه م پڕۆسه اڵم ئه به.   جاهوری ئیس می  بووه

پمكمی  دوا ئماکماممها بمه ی جمیمهمانمی، لمه رممایمه کانی تری سمه ره مسه ک جه وروپاش وه ئه  چونکه
ممای  ر بمنمه سمه ک لمه دات، نمه بمڕیمار ده(  مماکمرۆ) کمان  ریگمره راسه سه  سگه نهوبه و به  وتن ڕێکه
 ...یی ت ناوچه نانه وتنی واڵتی و ته رێکه
  وه کمانمی تمراممپمه وتماره  نمه بمه یموه پمه کمان لمه وه کانی نكو میهیا و کاردانه نهه ، پروپاگه م پكیه به
شمكمی  ن بمه الیمه ڵوێسگگرتن له ک بۆ هه مایه بنه کردنیان به ڕوو، وه  یان خاته ر ئكران ده سه له که
   شكی لمه به   وه ئه  وه کیگره الیه له.    کجار پوچ وبكاانایه ڕاسگی یه ، به وه کانی ئۆپۆزسیۆنه ڕیزه  له
ممریمکما،  ی ئمه وه ی کێانه نهه پروپاگه  ر به راماه به  ، بۆ ناونه رپرسیارانی جاهوری ئیس میه به
ر  راماه به مریکا له رشۆڕی ئه سه به   یه وه م کێانه شكکی تریێیان ئه یانگرێ و به ت ده ماسه حه

وی و  کماتمكمکمها پمكمێمڕه  لمه.  یمنماسمكمنمن سموریما ده کانی جاهوری ئیس می لمه وی هیزه پكێره
ممریمکمادا و  ر ئمه راممامه بمه بمو لمه خمات، ده رده وتنكی که توانای جاهوری ئیس ممی ده رکه سه

 . نی ئكرانها حسابی بۆ بکرێ ییکه ناوچه  ر مونافیسه راماه به له  مه فراوانگریش له
ممان  ئاماژه  وه ره سه ک له روه ، هه یه نه نهالیه  وڵگر و چه  نهه وه م ڕه کانی پێگی ئه اڵم ڕاسگیه به 

مموانمیمش  و همه  وه رگمرتمۆتمه کی زۆر وه یه پله اڵمی خۆی به ی سوریا وه کكێه  که یه پكها، ماوه
 ...زانن ی ده که ی کۆتایی هاتنه نگ و پرۆسه کكێانی جه هۆکاری درێژه

ش  کی زۆر بۆ تورکیا وسمعمودیمه یه پكوانه  کانی جاهوری ئیس می، به ییه ناوچه  مای گرفگه بنه
پماڵمیمها خمۆی راگمرێ، بمۆ  ی له وه بۆ ئه  وتووه مریکا که دوای ئه  سعودیه  بۆ ناونه.   ک شگه یه
بمو خمۆی  ده زانكت که  باش ده  وه ئه  اڵم سعودیه خێینی کات و شوێن، به به به   ش ڕازیه مه ئه
لمامان بمۆ  ی شما سمه م دوایمیمانمه کمانمی ئمه تمنمه ر و ڕێکمه فه ورپاشها باینو، سه پاڵ چین و ئه له
  کمه  یمه و جۆره مرۆی جیهان به رجی ئه لومه ش هه مه زیاتر له.   م پكویسگیه له  شكکه وروپا، به ئه

ردوالیمان  م ئمكمران و پمكمویسمگمی همه و هه  م سعودیه ڵ جكگاوڕێگای ئابوری هه گه هاوکات له

  فا مان که ئه
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یمکمات،  و ده  ردوالیمانمی وادارکمردوه کمانمی رابمردوو، همه  مۆنماغمه وت، زیاتمر لمه  داهاتی نه به
  ردوو البموو لمه ی هماوکماری همه م دوایانه ی ئه ناونه  وه م باره له.  کهی هاوکاری کردنی یه به
ڵ  گمه ردوو والت لمه همه.  ئمۆپمكمکمها لمه  وه وتمه ی نرخی نمه وه رزبوونه به  رگرتن به به نه به  یوه په
رگمرتمن  اڵم خوازیاری به ، به یه وتی خۆیان هه ی داهاتی نه وه ره سه بردنه  دا پكویسگیان به وه ئه

وتی زیاتر  سگهكنانی نه ده و به  وه وت، تا توانای فراواناوونه ی نرخی نه وه رزبوونه به بوون به 
وه،  داعێمه نمه بمه یموه پمه لمه    مۆنماغمكمی تمورکمیما و سمعمودیمه!   وه نمه مریکا سمنمورداربمکمه ئه له 

ردا، ئمۆردوگمانمی  ته نهی بایکۆتکردنی  ه روبه سه لاان له کاتكکها دواتر شا سه ریاوون، له هاوته
تونهی و خكرایمی   کی به موالیه مڕۆدا، هه دۆخی ئه ناڕۆشنی له.   د کرد ڕ ناوزه ری شه میحوه به

  ی همكمزه وه یمانمهنمی کێمانمه اگمهڵ ڕ گمه هماوکمات لمه  کمه  بو همۆ نمیمیمه. پراگااتیزم بۆ   گۆڕیوه
ی  وه رووبمونمه ری ڕووبمه گمه یمانمه ئمه لمامان رایمگمه سوریا، شما سمه  مریکا له کانی ئه ربازیه سه
یما  وه!  دی نماکمرێ ساڵی داهاتوو بمه  بۆ پانزه  ی ده ماوه ڵ ئكرانها، بۆ  گه نگ له ربازی و جه سه

نمه  یموه پمه  اڵم لمه ، به پكهاوه  دژی سعودیه درێژه  کانی خۆی له نهه دا پرۆپاگه وه ڵ ئه گه ئكران له
ر  دا همه م واڵتمه ڵ ئمه گمه کمانمی خمۆی لمه نمهی و دیمهاره یموه ، پمه وه کانمه ییه  ناوچه  هاوکاریه  به

 .        راگرتووه
کمانمی جمامهموری ئمیمسم ممی،  یمیمه نماوچمه  ویمه ، پمكمێمڕه یمه م چوارچكموه رچاوگرتنی ئه به له به  

خۆشمیمان   ی که وه له  کورتگره  راسگها، زۆر ماوه اڵتی ناوه ڕۆژهه کانی له ی مونافیسه هاوشكوه
  وه ، دیسمانمه کمه عملموم بموونمی دۆخمه رای  نارۆشن بموون و نماممه ره سه.  ن که ی بۆ ده ئاماژه

کكێانمی  و درێژه  ی جیهانیهایه رمایه کانی ئكسگای گێت سه یرانه ی  ه درێژه کان له رجه لومه هه
کمه   کمه وتمنمكمه ی ڕێمکمه وه وا ممانمه همه پكملمه مانای   ش بۆ جاهوری ئیس می ئكران به  م دۆخه ئه
جاهموری ئمیمسم ممی   کرێ بڵكین که ربرێنكکی تر، ئه ده به.  تی سگوویه تۆمی به کی ئه ر چه سه له 

کمی  ویمه ر پمكمێمڕه همه.   دا نمیمیمه م دۆخمه ربمازبموونمی لمه دا رێگای ده که ئاست ناوچه له  ته نانه ته
  سگان و ڕاوه رگكژه  ی سه مایه  بیگه ده  نهازه مان ئه هه دا به که ئاست ناوچه جاهوری ئیس می له

نمهنمكمکمی  سمه ره ر پمه همه   یا بمۆ نمامونمه وه( .  تۆمیها وتنی ئه ڕێکه له  بۆناونه)یهانكکی تردا  مه له
  وه روبمونمه گۆردرێ بمۆ روبمه خكرایی ده ڵ لوبنانها،  به گه کانی جاهوری ئیس می له نهیه یوه په
نمهما  ک تمه کانی نمه ئیاگیازاته شكی له سگهانی به ده گۆڕدرێ بۆ له ش ده مه ڵ ئیسرائیلها و ئه گه له
اڵتمی  رتماپمای  ڕۆژهمه سمه.  ڵ خودی روسیماشمها گه ڵکو له به  وروپاوه واڵتانی ئه نه به  یوه په  له

  که دۆخی ناوچه رنجێک له  سوریا و سه نگ له  کێشانی جه درێژه
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 .    یوه جاهوری ئیس می تكیها چه  ی که سگه وبناه له  شكکه راست خۆی به ناوه
نمهنمی  سمه ره و پمه شمه  سمگمهانمی تموانمای گمه ده  مانمای لمه  به  سگه م بناه ی ئه رچی بناغه گه ئه 

بمۆ   شمه ممان شمكموه همه ڵکو به ئكران، به نها بۆ جاهوری ئیس می له  ک ته ، نه گوزاریه رمایه سه
کمانمی  یمه تمه زایمه دوای نماره تی به  تایاه اڵم بۆ جاهوری ئیس می به ، به اڵت واڵتانی تری ڕۆژهه
ڵگرتمامو،  ڵ خۆیها هه گه له 77کانی شۆڕشی ساڵی  ریه وه بیره  واڵتكکها که مانگی رابردوودا، له

چماو  و له  ڵکێانهووه رچی زیاتر هه مڕۆی جاهوری ئیس می هه شکسگهكنانی جكگاوڕێگای ئه
رتاپای جاهموری  سه له  شه ڕه هه  که  یه و جكگاوڕێگایه ئه  مه ئه.  رێی گه ئه  رابردوودا زیاتر بۆته

.  وه جموڵمه  کانی خسگمۆتمه ش و باڵه بۆرژوازی ئكران و به  ک که جكگاوڕێگایه.  کات ئیس می ده
اڵتمی  سمه یماران و ئمۆپمۆزسمیمۆنمی بمۆرژوازی و ده سنوری نكوان ڕیمزی نمه  وه شه م هۆیه به

ئماسمت  ، لمه وه کمانمیمه زنمخموازیمه ممه  خمواسمگمه ت ناسیونالیزمی ئمكمرانمی بمه  نانه ته.   وه ته سڕیوه
. جمامهموری ئمیمسم ممی  لمه  یمه وه رنمجمهانمه سمه  ی گۆرانکماری و دووبماره دا، گیرۆده که ناوچه
  رجمۆره همه لمه  خماڵمیمه  ک کمه یمه وه ڵمهانمی بمزوتمنمه رهمه و سمه  م دوایمانمه کمانمی ئمه تمیمه زایه ناره

  سمگمه م بمنمامه تموانمو لمه کانی جمامهموری ئمیمسم ممی ده باڵه باڵیی له  ی که وه ک به ڕیه خۆشااوه
ممرۆ  ئمه.   بموو ڵمکمها بموونمی همه نكو خمه رابردوودا له  له  ی که وه ک ئه اڵت ڕزگارکات، وه سه ده
،  وجمود هماتمووه کمانمها بمه ی همیمزه هماوکمكمێمه ڵگا و لمه ئاست گێت کۆمه رجكکی تر له لومه هه

کمان و چمیمنمی کمرێمکمار کمه  ی بۆ کمۆممۆنمیمسمگمه وه یێگن لكی و ناسینه تكگه ک که  نگیه هاوسه
  ر گرنمگمه ک هه کرێن نه می کاری به جاهوری ئیس می و سیسگه  خوازیاری کۆتایی هكنان به 

 . ریێه ڵکو خاڵكکی بریارده به
 
 
 
 
 
 
 
 

  فا مان که ئه
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یدانی  مه هاتنه  كوردستان پێویستی به

.  یه ری هه ماوه كی سیاسی جه یه وه بزووتنه

ڵسووڕاوانی  ڵ هه گه گفتوگۆ له

خۆیی  ربه ی ئازادی و سه وه بزووتنه

 .كوردستاندا
 

و قۆناغێکی نوێ راپێچدا،  ره ڵگای کوردستانی به ر، کومه ئۆکتۆبه 61کانی دوای  ڕووداوه
ی  وه ی، هێرش و داگیرکردنه که اڵته سه ستی ناسیونالیزمی کورد و ده شکست و بنبه

تی عێراق بۆ  کانی حکومه مارۆدان و فشاره کان، گه ره سه له  رکوک و ناوچه کێشه که
ی ملمالنێی نێوان  وه کوردستان و توند بوونه اڵت له  سه ر کوردستان، ناجێگری ده سه

چوونی ژیانیاندا،  رێوه به ڵک و بێئاسۆیی له  تی خه زایه ڵدانی ناره رهه کان، سه حزبه 
غدا،  ولێر و به وتنی نێوان هه ی دانوسان و ڕێكه له سه غدا و مه بۆ به  وه ڕانه گه

  

٣٣ 

 ریم  موحسین که
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 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه
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اڵتدار و  سه ده کان به وڵدانی حزبه ستنی دۆخی سیاسی کوردستان و هه قبه چه  نجام ره سه
وه،  نهه ناوه  زۆر به کردنی کوردسگان به  سگه ی وابه ئاڕاسگه ، به  وه اڵته سه ی ده وه ره ده
 . ی لێڵتر كردووه ڵگایه م كۆمه ی ئه ئاینده  ش مانه موو ئه هه

  وه م بارودۆخه ند به یوه په له  م دواییانه خۆیی كوردستان به ربه ی ئازادی و سه وه بزووتنه
م  کانی، ئه رکه دا بۆ ناساندنی ئامانج و ئه لێره.  یاند یدانی خۆی ڕاگه مه  هاتنه
ی  ندامانی لیژنه ڵ ئه گه پێویستمان زانی له ڵسورانی به  و شێوازی کار وهه  یه وه بزوتنه
 .ین سازبده  م گفتوگۆیه دا ئه که وه کاری بزوتنه ئاماده

 

خۆیی كوردسگان  ربه ی ئازادی و سه وه پرسین بزووتنه تا ده ره سه:   دیهگای سۆشیالیسگی
  چین که  مایانه و بنه گرێ و ئه ده رچاوه  سه  وه چییه  له  یه وه م بزووتنه بۆ؟ پكویسگی ئه

 ؟ ر دراوه سه ی له یه وه م بزووتنه بڕیاری پكکهكنانی ئه
 :موحسین کەریم

ی ئۆکگۆبەرەوە پكی ناوەتە  ٢١هەلومەرجی سیاسی کوردسگان لە دوای روداوەکانی  
لەڕوانگەی هكزی سەرکەوتوەوە لە ناوەنه، مانەوەی حکومەتی .   ۆناغكکی سیاسی تازەوە
بارودۆخی سیاسی ناوچەکە .  فێارەکان هەموویان بەو ئا ارەدان.  هەرێم لەژێر پرسیاردایە

و ئەگەری دەسگكوەردانی  سیاسی   و کوردسگانی عكرا یش رووی لە ناجكگری و ناروونییه
و سەربازی دەوڵەتانی ناوچەکە لە کاورباری کوردسگانها رۆژ دوای رۆژ زیاتر دەبو و 

لەناو هكزە پكکنەرەکانی .  چارەنوسی سیاسی کوردسگان ئاسۆیەکی روناکی لەبەردەمها نییە
حکومەت و هكزە نەیارەکانی حکومەتیێها جۆرێك لە تكکەولكکەو لكکگرازان و بكراسۆیی 

حکومەتی .  بەراماەر بە ئاینهەی سیاسی کوردسگان و دەسەاڵت و حکومەت پەرەی سەنهوە
هەرێم و هكزە سەرەکیەکانی کە تا ئكسگا بوونی خۆیان بە ئەجنهای سیاسی ئەمریکاوە 

. ی ئۆکگۆبەر، ئەو ئاسۆیەیان لەبەردەمها داخرا٢١لەناوچەکەدا گرێهابوەوە، دوای روداوی 
ئكسگا هكزە .  تورکیا وئكران دەسگیان بەتەواوەتی کراوەیە لەناو هەرێای کوردسگانها

دیپلۆماسی و بگرە –دەسەاڵتهارەکانی هەرێم و حکومەتەکەیان لەناو گكژاوێکی سیاسی
 ەیرانكکی حکومەتی و ئیهاری فراوان لەئارادیە و حکومەتی هەرێم !  سەربازیها دەخولكنەوە
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و هكزە پكکهكنەرەکانی رۆژ دەژمكرن و چاوەڕێی موعجیزەیەکن بخوڵاو و پایەکانی 
 ! دەسەاڵتیان پگەوبکەنەوە

نە دەتوانو مووچەی .  لە روانگەی خەڵکیێەوە، حکومەت هیچ پكگە و جكگەیەکی نەماوە
رۆژ !  فەرماناەرانی دابین بکات، نە خزمەتگوزاریە گێگی و هەسگیار و پكویسگەکانی خەڵك

دوای رۆژ شیرازەی کۆمەڵگا و خزمەتگوزاریەکان و بنەماکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی خراپگر و 
بەمانایەکی دیکە، حکومەتی هەرێم ناتوانو و نایەوێ چاکسازی ئابوری .   وێرانگر دەبو

بکات، تا باری سەخگی ژیان و گوزەرانی خەڵکی بكاەش و کەمهەرامەتی کوردسگان باشگر 
سەردەمی چاکسازی ئابوریی حکومەت کۆتایی پكهاتووە و دەورەیەکی درێژەماوە لە .  بکات

سیاسەتی س هەڵگوشین و برسكگی بۆ خەڵکی هەژارو کەمهەرامەت و زەحاەتکكش دەسگی 
نە حکومەتی هەرێم و نە گەڕانەوە بۆ الی حکومەتی ناوەنهی کە هەنهێ حزب و .  پكکردوە

 .الیەن بانگەشەی دەکەن، ناتوانو ئەم ئاراسگەیە پكیەوانە بکاتەوە
وە، بەڵکو لە پەیوەنه بە  خەڵکی کوردسگان نەك هەر لە پەیوەنه بە ژیان و گوزەرانییه 

ملهوڕی و پی نەکانی حکومەتی ناوەنهی بۆ زاڵکردنەوەی دەسەاڵتی خۆی بەسەر خەڵکی 
کوردسگانها باجی دەسەاڵت و سیاسەتی  ازانجپەرسگانەی ئەم هكزانە دەدات، بە 

خەڵکی کوردسگان پكویسگی بە بەدیلكکی سیاسی هەیە کە .  دەسەاڵتهار و ئۆپۆزیسیۆنەوە
بگوانو وەاڵم بەو بارودۆخە سیاسیە بكسەرەوبەرەیە بهاتەوە و لە روانگەی بەرژەوەنهی 

ئەم .  زۆربەی هەرە زۆری کۆمەڵگای کوردسگانەوە، ئاسۆیەکی سیاسی دیکە بخاتە پكێیاو
جەماوەری فراوانها خۆی نیێان   -بەدیلە سیاسیە دەبو لە ئاسگی بزووتنەوەیەکی سیاسی

یەك کە بگوانو چوارچكوەیەك بكت بۆ هەموو ئەو دەنگ و رەوت و  وه بزووتنه.  بهات
! مەی نەی دەیانەوێ رێگایەکی نوێ و جیاواز لە بەدیلە تە لیهیەکانی تائكسگا بگرنەپكش
بەدیلكکی سیاسی کە هاوکات بەراماەر بە دەسەاڵتی ئكسگا، بەدیلكکی دیکەی دەسەاڵت 
بخاتەڕوو، کە گەڕانەوەیە بۆ دەنگ و رای ئازادی هاواڵتیانی کوردسگان و دامەزرانهنی 
بنەماکانی دەسەاڵتهارێگی جەماوەری و خەڵکی لە خوارەوە بۆسەرەوە، لەرێگای 
دیاوکراسی راسگەوخۆ و کۆبونەوە جەماوەریەکانی خەڵك لە ناوەنهەکانی کار و فەرمانگە 

هاوکات مەسەلەی پەیوەنهی سیاسی نكوان هەرێای .  و دامەزراوەکان و لە گەڕەکەکانها
کوردسگان و حکومەتی ناوەنهی لەسەر بنەمای دەنگهانی خەڵکی کوردسگان لە ریترانهۆمی 
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ی کرێکاری و هوشیاری  وه الوازیی بزووتنه.  دا یەک  بکاتەوە١٠٢٢ی ئەیلولی ١٢
سۆشیالیسگی و کۆمۆنیسگی لە کۆمەڵگای کوردسگانها لەالیەك و بوونی مەیلكکی گێگی بۆ 

یەکی گێگی لەمجۆرە دەکاتە یەکكك لە  وه ئاڵوگۆڕی سیاسی و ئابوری، بەناچاری بزووتنه
 .ئەولەویەتە سیاسیەکانی کۆمەڵگای کوردسگان

 
چ   اڵم به وێت وه یه و ده چییه   یه وه م بزووتنه ئامانجی ئه  وایه که:  دیهگای سۆشیالیسگی 

یانها  رنامه به کانی تر له حزب و ڕێکخراوه  که  وه تی بهاته اڵیه گیروگرفگكکی سیاسی و کۆمه
 ن؟ وێ و ناتوانن کاری بۆ بکه یا نایانه وه  نییه

 
 :موحسین کەریم

یە دەیەوێ وەاڵم بە دوو مەسەلە و دوو گرفگی سیاسی سەرەکی بهاتەوە؛  وه ئەم بزووتنه 
یەکەم، مەسەلەی پەیوەنهی نكوان دەسەاڵتی هەرێم و خەڵك و دووەم، پەیوەنهی نكوان 

 !خەڵکی کوردسگان و حکومەتی ناوەنهی
دەسەاڵت و حکومەت .  وەکو وتاان خەڵك لەگەڵ ئەم دەسەاڵتەی ئكسگا کكێەی جهی هەیە

دوای نزیکەی سو ساڵ لە ناڕەزایەتی و .  ناتوانو نان و ئازادی بۆ دەسگەبەر بکات
خۆپیێانهان و مانگرتن و بایکۆت، حکومەتی هەرێم، ئامادە نییە سیاسەتی  ەرە وشیانەی 
پاشەکەوتی زۆرەملكی مووچەی مامۆسگایان و کارمەنهان و کرێکارانی کەرتی حکومی 

ژیانی .  چارەنوسی ملیارەها دینار پارەی زەوتکراوی مووچەخۆران دیارنییە. هەڵوەشكنكگەوە
بەشكکی فراوانی کارمەنهان و مامۆسگایان و مووچەخۆرانی حکومەت، بەتایاەتی توێژە 

. تاد...  کەمهەرامەتەکانی وەکو کرێکاران و خانەنێینان و خاوەن پكهاویسگی تایاەت و
ئەمە سەرەڕای دەیان هەزار الوی بكکار و ژنی .  بەشكوەیەکی سامناك بەرەو خراپی چووە

بەردەوام لەپاڵ !  ماڵەوە، کە هیچ سەرچاوەیەکی داهاتیان نییە و لە هەژاری موتڵە ها دەژین
ناڕەزایەتی مامۆسگایان و کارمەنهانی حکومی و مووچەخۆرانها سەدان و بگرە هەزاران 
هاواڵتی زەحاەتکكش و بكکار بەشهارییان کردووە، بەئومیهی ئەوەی فێار بۆ حکومەت 
بهكنن و کەمكك باری سەرشانیان سووك بكت، بەاڵم سەرەنجام ئەم ناڕەزایەتیانە بكجگە لە 

 . چەنه دەسکەوتكکی کەموکورت، تا ئكسگا بەشوێنكك نەگەیێگوون

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه
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ئاماژەی   بكجگە لە هەنهێ گرفت و کەمووکوڕی ناڕەزایەتیەکانی خەڵك کە ئكرە جكگای نییه 
ئەم .  پكاکەم، خودی  چاوەڕوانکردنی چاکسازی لەم حکومەتە هەڵەیەکی گەورەیە

ناڕەزایەتیەکان و خواسگەکانی کرێکاران و فەرماناەرانی حکومی و   چاوەڕوانیه
.  مووچەخۆران و خەڵکیش بەگێگی، دەپكیكگە ناو گكژاوێك کە ئەوسەری دیار نییه

ی ئازادی و سەربەخۆیی کوردسگان دەیەوێ ئەوە بە خەڵکی نارازی بڵو کە  وه بزووتنه
تەنانەت چارەسەری جهی کكێەی مووچە و نان و گوزەران و خزمەتگوزاری پزیێکی و 

هەمو ئەوانە بەسگراوەتەوە بە چارەسەری سیاسی بارودۆخی کوردسگان ...  ئاو کارەبا و 
چارەسەری گرفگی نان و ئازادی وکارەبا و .  و مەسەلەی دەسەاڵت و حکومەتکردنەوە

دەبو .  دەبو مەسەلەی دەسەاڵت بەالیەکها بخرێ.  وەاڵمی سیاسی دەخوازێ....  نەوت و
. خەڵك خۆیان دەست بەرن بۆ بەڕێوەبردنی ژیانی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی خۆیان

جكگای ...  ئۆرگانەکانی دەسەاڵتهارێگی خەڵك؛ شوراکان و ئەنجومەکان و کۆمۆنەکان و
 .دەسەاڵتی میلیێیایی و سەرووخەڵکی و بنەماڵەیی ئكسگا بگرێگەوە

خەڵکی .  خاڵكکی دیکە، مەسەلەی پەیوەنهی نكوان کوردسگان و حکومەتی ناوەنهیە
دا بەزۆرینەی دەنگ، دەنگیان دا بە ١٠٢٢ی ئەیلولی ١٨کوردسگان لە ریترانهۆمی 

. پكویسگە ئەم بڕیارەی خەڵ ی کوردسگان جكاەجو بکرێ.  سەربەخۆیی کوردسگان
نەتەوەپەرسگی عەرەبیە کە   -حکومەتی ناوەنهی، دەسەاڵتكکی کۆنەپەرسگی ئیس می

سەرەتاییگرین مافی یەکسانی هاواڵتی بۆ خەڵکی کوردزمان بەڕەسای ناناسكت، بەڵکو وەکو 
. کەمایەتی تەماشای هاواڵتیانی کوردزمان دەکات و هەر بەوپكیەش مافەکانیان دیاریهەکات
بەتایاەتی لە مەسەلەی ریترانهۆمها کە هاواڵتیانی کوردسگان بەشكوازی دیاوکراتی و 
دەنگهان بڕیاریان لەسەر شكوازی پەیوەنهی نكوان خۆیان و حکومەتی ناوەنهی دا، ئەوان 
لولەی چەك و تانك و تۆپیان کردە خەڵی و بە هكرشی سەربازی و لەڕێگای حەشهی 
شەعای، کە هكزێ ی مەزهەبی دڕنهە و میلیێیاییە، پەالماری خەڵکی ناوچە کكێە 

دەبو ئەم .  لەسەرەکانیان دا و ئكسگاش دانیان لە خەڵکی کوردسگان جیڕ دەکەنەوە
پەیوەنهیەی نكوان خەڵکی کوردسگان و حکومەتی ناوەنهی بە  ازانجی سەربەخۆیی و 

تەنانەت ئەگەر لە .  راگەیانهنی دەوڵەتكکی غەیرە  ەومی و سیکوالر کۆتایی پكاهكنرێ
کوردسگان خەڵك بگوانن ئۆرگانەکانی دەسەاڵتهارێگی خۆیان داباەزرێنن، ناتوانن بەراماەر 
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بە حکومەتی ناوەنهی بكهەنگ بن و دەبو چارەنوسی خۆیان لەگەڵ ئەو حکومەتە 
عروبیەدا بە ئاراسگەی جیابونەوە یەک  بکەنەوە، دەنا بایەخكك بۆ -کۆنەپەرسگە ئیس می

 ! دەسەاڵتی ئەوان نامكنو و چارەنوسی شکست و هەڵوەشانەوە دەبو
هەڵاەتە بە پكویسگی دەزانم ئاماژە بەوە بکەم کە پرسی سەربەخۆیی کوردسگان، بەنهە بەم 
هەلومەرجەی ئكسگاوە کە دەسەاڵتكکی نەتەوەپەرست و مەزهەبی لە عكرا ها فەرمانڕەوایە، 
دەنا ئەگەر پكش لەوەی سەربەخۆیی و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردسگان بە کردەوە بكگەدی، 
لە عكر ها دەوڵەتكکی النی کەم سیکوالر و غەیرە  ەومی هاتە سەر حوکم و جڵەوی 
 دەسەاڵتی عكرا ی گرتە دەسگەوە کە لەسەر بنەمای مافی هاواڵتی یەکسان مامەڵەی
هاواڵتیانی کوردسگان  بکات، لەوبارەدا مەسەلەی جیابونەوە لە روانگەی منەوە زەرورەتی 

 .خۆی لەدەست دەدات
بەاڵم ئكسگا ئەم دوو پرسە ئكسگا دوو مەسەلەی بنەڕەتی کۆمەڵگای کوردسگانن، 

ی ئازادی و سەربەخۆیی کوردسگانیش دەیەوێ وەاڵمیان پو بهاتەوە لە ڕێگای  وه بزووتنه
هكنانەمەیهان و هانهان و ئامادەکردن و هوشیارکردنەوەی جەماوەری خەڵکی 

ی ئۆرگانە  وه لەڕێگای ریکخسگن و دامەزرانهنی ناوکۆکەکانی بزووتنه.  کوردسگانەوە
 .جەماوەریەکانی خەڵك لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردسگانها

 
خواسگی  مپینی داکۆکی له حزبی کۆمۆنیسگی کرێکاری پكێگر که:  دیهگای سۆشیالیسگی

ریێها،  ماه ی سكپگه ١٨نهی ڕیترنهۆمی  رو به سه و له بووه  خۆیی کوردسگانی هه ربه سه
  یه وه م بزووتنه کرد، جیاوازی ئه ده"  خۆیی کوردسگان ربه نهی سه ناوه" حزب پێگیوانی له 

ر لیسگی  بوو ڕێکخراوێکی تر بۆ سه ؟ ئایا باشگر نه دا چیه ره نگه مپین وسه م که ڵ ئه گه له
مپین  م که ست به ر ده خۆیی، هه ربه راسگای کارکردن بۆ سه کرێ و له کان زیاد نه نه ناوی الیه

 بگیرێ؟  وه رانه نگه و سه
 : موحسین کەریم

یە دوو مەسەلەیە، یەکەم؛  وه وەکو لە وەاڵمی پكێودا ئاماژەم پكکردوە، ئامانجی ئەم بزووتنه
مەسەلەی پەیوەنهی نكوان خەڵك و دەسەاڵتی هەرێم، کە ئەمە تایاەتە بەوەاڵمهانەوە بە 
خەباتی خەڵکی کوردسگان بۆ ئاڵوگۆڕ لە ژیانی ئابوری و سیاسی خۆیها کە سااڵنكکە بەڕێ 

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه
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کەوتوە و ناتوانو لە چوارچكوەی دەسەاڵتی سیاسی میلیێیایی ئكسگادا بكگەدی و بگرە بە 
کەی ئكاە دەیەوێ وەاڵم بەم  وه ئەم پرسە وەاڵمی دەوێ و بزووتنه.  دژی ئەو بەڕێ کەوتوە

مەسەلەی دوەم، پەیوەنهی نكوان خەڵکی کوردسگان و حکومەتی ناوەنهی .  پرسە بهاتەوە
عكرا ە کە لەچوارچكوەی فیهراڵیزمكکی نەتەوەیی لە ولۆ ها رێکخراوە، ئەویش پرسكکی 

دوای ئەنجامهانی ریترانهۆم .  سیاسی کۆمەڵگای کوردسگانە و دەبو وەاڵمی خۆی وەربگرێ
و دەنگهانی زۆربەی خەڵکی کوردسگان بەجیابونەوە، ئەم پرسە وەاڵمی خۆی وەرگرتۆتەوە 

ئەمە بكجگە لەوەی کە تەنانەت ئەگەر خەڵکی .  تی و ئەوەی ماوەتەوە جكاەجكکردنییه
کوردسگان چارەنوسی خۆیان لەگەڵ حکومەتی میلیێیایی هەرێاها یەک یی بکەنەوە، 

ناکرێ لە کوردسگان ..  دیسانەوە دەبو لەگەڵ دەوڵەتی ناوەنهیێها ئەو کارە بکەن
دەسەاڵتكکی سیاسی لەسەر کاربكت کە لەبەرژەوەنهی خەڵکی کوردسگان کاربکات و 
ئیرادەی سیاسی ئەوان بەرجەسگە بکات، بەاڵم بەشكك بكت لە دەوڵەتكکی نەتەوەیی 
ئیس می کە یاسا و دەسگورەکەی لەسەر پكێكلکردنی بنەماکانی مافی هاواڵتی دامەزرابكت 

 !و پكناسەی نەتەوەیی و ئیس می بهات بە عكراق و بە دانیێگوانەکەی
" کەمپینی داکۆکی لە خواسگی سەربەخۆیی کوردسگان"بەاڵم ئامانجی سیاسی هەریەکە لە 

ی ئازادی و سەربەخۆیی  وه لەگەڵ ئامانجی بزووتنه"  ناوەنهی سەربەخۆیی کوردسگان"و 
تازەیە لە چوارچكوەی   وه کوردسگان جیاوازی هەیە،  یان باشگر بڵكم ئامانجی ئەم بزووتنه

کەمپینی داکۆکی لە خواسگی سەربەخۆیی . "هیچ کام لەو دوو رێکخراوەدا جكگای نابكگەوە
هەوڵ و چاالکیەکی ئكاە بوە بۆ بەرگریکردن لە خواسگی سەربەخۆیی  "  کوردسگان

کوردسگان و خسگنەڕووی ئەم پكێنیارە سیاسیە وەکو رێگاچارەیەکی عادی نە و مرۆیی 
بۆ چارەسەری کكێەیەکی سیاسی کە لەکۆمەڵگای کوردسگانها هەبووە و کاریگەری لەسەر 
سەرجەم رەوتی گەشەی فکری و سیاسی و ئابوری و بگرە فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیش 

یش بەهەمان شكوە کاری ئەوە بوو کە "خۆیی کوردسگان ربه نهی سه ناوه" .  کردوە
لەجەرگەی پڕوپاگەنهەی سیاسی بەر لە ریترانهۆم دا، سەرنجی خەڵك رابکكێو کە لە 

ئكسگا کاری هەردوو ئەو کەمپین و .  ریترانهۆم دا بە ازانجی سەربەخۆیی دەنگ بهەن
مەسەلەکە .  ئكسگا خەڵکی کوردسگان دەنگی بە سەربەخۆیی داوە.  ناوەنهە تەواوبووە

 دی     مه ر محه فه ریم، موزه ڵ موحسن که گه گفتوگۆ له
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ئەمە ئیگر کاری دیکەی !  تی تی یان هەوڵهان بۆ جكاەجكکردنییه تی جكاەجكکردنییه چۆنییه
 .دەوێ کە جیاوازە لەکاری ئەو دوو کەمپین و ناوەنهە

کاری ئەم رێکخراوە نوێیە لەم پەیوەنهەدا ئەوەیە کە پێگیوانی ناوخۆیی، نكودەوڵەتی بۆ 
. جكاەجكکردنی ئەم بڕیارەی خەڵك بەدەست بكنو و بەرگری لەم بڕیارەی خەڵك بکات
لەئاسگی ناوخۆی کوردسگانها، ئەم بڕیارە وەکو بڕیاری نزیکەی سو ملیۆن کەس بناسكنو 
نەك وەکو ئەوەی نەیارەکانی بارزانی دەیانەوێ بەناوی ئەوەوە تۆماری بکەن و مەدالیای 

یەی ئكاە هەوڵ دەدات ریترانهۆم و بڕیاری  وه ئەم بزووتنه!  ریترانهۆم بهەن لە بەرۆکی ئەو
سەربەخۆیی خەڵکی کوردسگان وەکو بڕیارێکی  دیاوکراتیکی ئەو خەڵکە لە بانگەشەکانی 

خەڵکی کوردسگان لەبەرخاتری بەرزانی دەنگی بە .  حزبەکانی کوردایەتی جیابکاتەوە
جیابونەوە نەدا، بەڵکو وەکو ئاواتكکی ئینسانی خۆیان بۆ بەهرەمەنهبوون لە پكگەی هاواڵتی 

کە ئەوەیە کە ئەو  وه بەشكکی کاری بزووتنه.  پلە یەك  دەنگیان بۆ سەربەخۆیی دا
تەپوتۆزەی بەدەوری رەوایی ریترانهۆم و بڕیاری جیابوونەوەدا لەالیەن هكزە نەیارەکانی 

 . ، پاك بکاتەوە وە دروست کراوە، بەبیانوی ئەوەی کە ریترانهۆم هی بارزانییه بارزانییه
 

ی فیهرالیم  له سه غها ومه رێم وبه کانی نكوان هه نهیه یوه په  تان به ئاماژه: دیهگای سۆشیالیسگی
کی ژیانی سیاسی  ره ک دوو گرێی سه حزابی میلیێیای کرد وه اڵتی ئه سه ئارادابوونی ده و له
  سگپكاکات، واته ده  وه م گرفگانه ک له کام یه وێت له یه ده  که وه بزووتنه. ڵکی کوردسگان كرد خه

 وی تر؟ ری ئه سه بۆ چاره  نگاو نانه ڕێگای هه  کام گرفگه
 :  موحسین کەریم

کامیان پكێاەرجی .   بەبڕوای من هیچ دەسگەبەنهیەکی کات لەنكوان ئەم دوو پرسەدا نییه
بەرای من مەسەلەی ئەوەی کامیان پكش کامیان .   ؟ مەسەلەکە بەوجۆرە نییه!ئەوی دیکەیانە

دەکەوێ، یان کامیان لە رەوتی عەمەلی سیاسیها دەبكگە مەرجی جكاەجكاوونی ئەوی دیکە، 
سیاسی لە کۆمەڵگای کوردسگان و _راسگەوخۆ پەیوەنهی بە هاوسەنگی فکری

  گومان لەوەدا نییه.  سیاسیەکانی کوردسگانەوە هەیە_کۆمەاڵیەتی  وه پكێڕەویەکانی بزووتنه
کە ئەگەر ناسیۆنالیسگەکان و ئیس میە هاوئاوازەکانیان لەکۆمەڵگای کوردسگانها بەهكزبن، 
وە ئەگەر بەرژەوەنهییان بخوازێ، ئەوان لەسەر بنەمای سەربەخۆیی کوردسگان دەیانەوێ 

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه
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ئەوان دەیانەوێ دەوڵەتی بۆرژوازی کورد دروست بکەن و .  دەوڵەتی خۆیان دروست بکەن
خۆشیان لەچوارچكوەی ئەو دەوڵەتەدا ملا نكکانیان بۆ دەسکەوتنی ئیاگیازاتی سیاسی و 

ئەوان کكێەیەکیان نەبوو لەگەڵ ئەم فیهراڵیزمە شە وشڕە !  ئابوری لە  اڵب بهەن
. مەزهەبیەدا، ئەگەر بەرژەوەنهیە ئابوری و سیاسیەکانیانی دەسگاەر بکردایە_نەتەوەیی

ئەوان دەیانەوێ چاو لەدەسگی بۆرژوازی عكرا ی نەبن لە مەسەلەی دەسەاڵت و بەشیان لە 
دەیانەوێ خۆیان کۆنگرۆڵی ئابوری و سیاسەتی کوردسگان بکەن، هەربۆیە .  داهاتی وواڵتها

بەاڵم ناسیۆنالیسگی و )  پێگیوانی سەربەخۆیی یان دروسگاوونی دەوڵەتی سەربەخۆ
بكگومان ئەگەر کكێاەکكێە ناوخۆییەکانیان رێگایان پكاهات، لەبەرئەوەی .  دەکەن(  ئیس می

بەشكکیان ئكسگا بە کردەوە کەوتونەتە دژایەتی ئەو دەنگەی خەڵك کە لە ریترانهۆم دا بە 
سەربەخۆیی دایان، بەبیانووی ئەوەی کە سیاسەتی سەرەڕۆییانەی پارتی بووە و کاتی 

ئەوان ئەگەر بیانەوێ دەسەاڵتی میلیێیایی نەهكڵن، دیسانەوە !  ئەنجامانی ریترانهۆم نەبوو
ئەگەر ئەمەش مومکین بكت لەسایەی دەسەاڵتی ناسیۆنالیزمی کورددا، ئەوا دەیانەوێ 
دەسەاڵتكکی سەرووخەڵکی داباەزرێنن، کە جەماوەر بكجگە لە دەنگهانكکی چوار یان پكنج 
ساڵ جارێك، هیچ دەرفەتكکی سیاسی ئازادنەیان نەبو بۆ بەشهاری سیاسی و رۆڵگكڕان لە 

 .بەڕێوەبردنی کاروباری کۆمەڵگادا
بەاڵم بەنیساەت خەڵکی کوردسگانەوە هەردوو پرسەکە واتە سەربەخۆیی و پكکهكنانی 
دەوڵەتی سەربەخۆ و رزگاربوون لە دەسەاڵتی میلیێایی کوردسگان و دامەزرانهنی 
دەسەاڵتكکی سیاسی کە بەشهاری سیاسی جەماوەری خەڵك لە بڕیاری سیاسی 
کوردسگانها دەسگەبەر بکات و زەمینەی رۆڵ و نەخێی جەماوەری کوردسگان لە 
بەڕێوەبردنی واڵتها لە خوارەوە بۆسەرەوە فەراهەم بکات، دوو مەسەلەی پكکەوە گڕێهراو 

ئەوەی کە یەکكکیان پكش ئەوی دیکەیان دەخات، ئامادەیی سیاسی .  و هاوشانی یەکگرن
بەاڵم هیچ  ۆناغكکی .  رێکخراوە لە مل نكی سیاسی کۆمەڵگای کوردسگانها  -جەماوەری

بۆناونە پرسی سەربەخۆیی کوردسگان ئكسگا .   سیاسی لەنكوان ئەم دوو پرسەدا نییه
وە  لەالیەن خودی بۆرژوازی کورد و هكزە سیاسیە ناسیۆنالیست و ئیس میەکانییه

هەڵپەسكردراوەو چاوەرێی ئەوە دەکەن کە کەی و بەرژەوەنهی کام دەوڵەتی زلهكزو 
ئەوەی کە دەتوانو !  ناوچەکە، سەربەخۆیی کوردسگان لە چوارچكوەی خۆیها جكگا دەکاتەوە
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سەربەخۆیی کوردسگان بەکردەوە دەربهكنو و بەجۆرێك کە سەرەنجام لە بەرژەوەنهی 
خەڵکی کوردسگان بگەڕێگەوە و ئاکامەکەی دەوڵەتكکی سیکوالر و غەیرە نەتەوەیی بكت کە 
بنەمای یاسا و دەسگورەکەی هاواڵتی و مافی هاواڵتی بكت، نەك نەتەوە و ئەتنیك و 

ی ناڕەزایەتی و شۆرشگكڕانەی خەڵکی کوردسگانە  وه پكێڕەوی بزووتنه.  تاد...مەزهەب و
 ورساوونی تای هاوسەنگی سیاسی بە .  بەراماەر بە دەسەاڵتی میلیێیایی بۆرژوازی کورد

 ازانجی خەڵك لە ناوخۆی کوردسگان دا لە مەیهانی خەباتی چینایەتی کۆمەڵگای 
کوردسگانها، دەتوانو هەم مەسەلەی سەربەخۆیی بە ئاکام بگەیەنو و هەم لە بەرژەوەنهی 

کەواتە هەر ئەو هكزە سیاسیەی کە دەتوانو کۆڵەکەکانی .  خەڵکی کوردسگان بیێکكنكگەوە
دەسەاڵتی چینی بااڵدەست و دارای کوردسگان لەق بکات و خۆی لە خوارەوە ئۆرگانەکانی 
. دەسەاڵتهارێگی خۆی ساز بهات، دەتوانو مەسەلەی سەربەخۆییش بەسەرەنجام بگەیەنو
رەنگە هكێگا دەسەاڵت بە تەواوی لەدەسگی ئەم هكزانەی ناسیۆنالیزمها دەرنە هكنرابیت، 

یان دەسەاڵتی حزبەکانی .  بەاڵم مەسەلەی سەربەخۆیی لەالیەن خەڵکەوە یەک یی کرابكگەوە
کوردایەتی و ئیس می سیاسی لەکارخرابن و حکومەتی کاتی دامەزراو لەسەر پایەی 

 !دەخالەتی خەڵك بڕیاری سەربەخۆیی رابگەیەنو
 

تی  کانی حکومه هكرش و داگیرکاریه  ر به راماه به  یه وه م بزووتنه ئه:  دیهگای سۆشیالیسگی
کانی تر  رکوک و ناوچه ی که تی چۆن کكێه تایاه ، به یه ڵویسگكکی هه بادی چ هه عه
 ؟  وه کاته ک ده یه

 : موحسین کەریم
ی ئازادی و سەربەخۆیی کوردسگان دژی هكرش و پەالماری چەکهاری  وه بزووتنه

ناوچە کكێە "حکومەتی عەبادی و حەشهی شەعای بۆسەر کوردسگان و کۆنگرۆڵکردنی 
هكزی چەك و زۆرنوانهن و کوشگاری خەڵك و تەسلیم کردنیان  بە"  لەسەرەکان

دژی پی نگكڕی دەوڵەتانی ناوچەکە و هەڵویسگی نەتەوە یەکگرتوەکان و .  دەوەسگكگەوە
وواڵتانی ئیاپریالیسگی و رۆژاوایی دەوەسگكگەوە کە یان هاوکاری راسگەوخۆی حکومەتی 
عەبادی و حەشهی شەعایان کرد بۆ هكرشکردنە سەر کوردسگان و ناوچە کكێە 

لەم بارەوە چەنه .  لەسەرەکان یان چرای سەوزیان بۆ هەڵکردن و بكهەنگییان هەڵاژارد

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه
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کە بۆ خەڵکی ناوچە کكێە لەسەرەکان و بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان  وه بەیاننامەی بزووتنه
هەروەکو .  کەدا هەیە وه ، باڵوکراوەی بزووتنه(بەدیل)باڵوکراوەتەوە و لەژمارەی یەکەی 

سیاسەتی لەرزۆك و تەسلیاکارانەی حیزبە چەکهارە ناسیۆنالیسگەکان بەراماەر بە 
حکومەتی عەبادی و پی نە ژێربەژێرەکانیان لەگەڵ حەشهی شەعای دا بۆ تەسلیم کردن و 

ئكاە بڕوامان وایە کە حەشهی .  بەرگری نەکردن لە خەڵکی کوردسگان ریسوا دەکەین
شەعای و حکومەتی ناوەنهی بەزۆری هكزی چەکهاری دەسگی بەسەر ئەوناوچانەدا گرتوە 

بۆیە لەڕوانگەی ئكاەوە هیچ پاساوێکی سیاسی و هیچ .  کە بەناوچەی کكێە لەسەر ناسراوە
مەسەلەی کەرکوك و ناوچە کكێەلەسەرەکان دەبو بەشكوەیەکی .   شەرعیەتكکی نییه

سیاسی و لە پرۆسەیەکی دیاوکراسیها  کە خەڵکی ئەو ناوچانە بڕیاری لكاهەن، یەک یی 
 .بكگەوە

دیارە ئكسگا دەنگهانكکی گێگی کراوە بۆپرسی مانەوە لە عكرا ها یان جیابوونەوە و 
خەڵکی ئەو ناوچانە بەشهارییان .  دروسگکردنی دەوڵەتك ی سەربەخۆ لە کوردسگانی عكرا ها

کورد و عەرەب و با ی هاواڵتیانی "واتە خەڵکی ناوچە کكێە لەسەرەکان بە .  تكهاکردوە
بەشهاری ریترانهۆمیان کردووە و دەنگی خۆیان داوە بە دیاریکردنی چارەنوسی "  دیکەوە

ئەوەی ماوەتەوە ..  سیاسی کوردسگان و پەیوەنهی نكوان کوردسگان ودەوڵەتی ناوەنهی
ئەوەیە کە لە ناوچە کكێە لەسەرەکان دەنگهانكکی گێگی دیکە بکرێ بۆئەوەی بڕیار بهەن 
کە ئایا دەیانەوێ لەچوارچكوەی دەوڵەتی عكرا ها باكننەوە یان دەیانەوێ بینە پاڵ  دەوڵەتی 

دەبكت بە تەواوی هەلومەرجكکی سیاسی ئازاد و دوور لە زەخت و فێار و .  کوردسگان
تۆ انهن دابین بکرێ بۆ هاواڵتیانی ئەو ناوچانە تا بە ئازادانە دەنگی خۆیان بهەن لە 

لەم بارەدا خەڵکی .  دیکەدا کە بۆ ئەو ناوچانە رێك دەخرێ( دەنگهانكکی گێگی)ریترانهۆمكی 
ئەو ناوچانە خۆیان بەشكوەیەکی دیاوکراتیك و سیاسی و دوور لە شەڕ و پكکهادانی 
نەتەوەیی و ئەتنیکی و مەزهەبی بڕیاری چارەنوسی سیاسی خۆیان دەدەن لەنكوان 

دەنگهانی خەڵك سەنگی مەحەك دەبكت و دەبو هەموان چ .  کوردسگان و دەوڵەتی ناوەنهیها
 .دەوڵەتی عكراق و چ هكزە سیاسیەکانی کوردسگان رێزی لكاگرن و جكاەجكی بکەن

 

٤٣ 
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و   کانیها چییه راسگای ئامانجه له  یه وه م بزووتنه کانی ئه رکه ئه:  دیهگای سۆشیالیسگی
 ؟ یه ها چ شكوازێکی بۆ کارکردن هه روه ن هه کانی کاری کامانه یهانه مه
 

 :موحسین کەریم
کەدا  وه ی بزووتنه یااننامه ی ئازادی و سەربەخۆیی وەك لە په وه ئەرکەکانی بزووتنه  

 :هاتوە، بریگیە لە
ڵکی سگەمهیهە و ئازادیخوازی  ڕێکخسگنی جەماوەری و فراوانی سەرجەم خه_  ٢

رخسگنی فراوانگرین ئاست  گه یهان و وه مه ی جۆراوجۆر و هكنانه شكوه کوردسگان به
 . کان بۆ بەدەسگهینانی مافەکانیان ریه ماوه جه  داهكنانه له
. ڵگا و باشاژێوی هاواڵتیان تی کۆمه نیه ده ئازادی و ئاسایش و مه رگریکردن له به_  ١     

تی  وڵه ربازی ده شکرکكێی و دەسگكوەردانكکی سه له  رجۆره هه ر به راماه به  وه سگانه وه
و بەرپەرچهانەوەی هەر هەوڵكك کە دەیەوێ کوردسگانی   که عكراق و واڵتانی ناوچه

 .عكراق دابەش بکات بەسەر زۆن و ناوچەی نتوزدا
ربازی  کی سه سگهرێژیه ده  رجۆره ر هه راماه به ری له ماوه ڕێخسگنی بەرەنگاری جه به_  ٣

 .  کهارەوە ر کوردسگان لەالیەن جەماوەری رێکخراوو چه بۆسه
نهی و هەر ناوەنه و  تی ناوه  وڵه ڵ ده گه تكی بۆ دانوسان له یره پكکهكنانی هه_  ٢

دامەزراوەیەکی پەیوەنهیهار بە مەبەسگی چەسپانهنی بریاری خەڵکی کوردسگان بۆ 
 . جیابونەوە بەشكوەیەکی سیاسی  دوور لە شەڕ و کكێە

هەوڵهان بۆ راکكێانی پێگیوانی خەڵکی ئازادیخواز و مرۆڤهۆسگی دنیا بۆ خواست _  ٨
و بڕیاری خەلکی کوردسگان سەبارەت بە جیابونەوە و دامەزرانهنی دەوڵەتی 

 .سەربەخۆ
و (  بە ناوچە کكێە لەسەرەکانیێەوە)کە ناوخۆی کوردسگان  وه مەیهانەکانی کاری بزووتنه 

ڵسوڕاوانكکی کرێکاری،  هه  لە ناوخۆی کوردسگانها هەوڵ دەدات کە له.  دەرەوەی کوردسگانە
کانی کار، زانکۆکان و  نهه ک، ناوه ره ر ئاسگی گه سه له  که..  نی، سیاسی، ڕۆشنایری ده مه

بەدەنەی خۆی ساغ ..  سوڕێن ڵهه کان هه ر ئاسگی شاره سه یا له وه.  تاد....فەرمانگەکان و
هاوکاتی ئەم کارەی، واتە خۆسازدان و خۆرێکخسگن، هەڵهەسگو بە چاالکی .  بکاتەوە

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه
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کە و راکكێان و  وه سیاسی جۆراوجۆر بەمەبەسگی ناسانهنی سیاسەت و ئامانجی بزووتنه
و رێکخراوەکە و  وه  هانهانی خەڵکی لە توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا بۆ ناو بزووتنه

بۆ ئەم مەبەسگە هەرئكسگا .  کە وه بەشهاریکردن لە بردنەپكێەوەی کار و بەرنامەی بزووتنه
هەوڵ دەدات سیاینار .  ەوە باڵودەکاتەوە"  بەدیل"  باڵوکراوەیەکی دوو هەفگەجارێی بەناوی

لەرێگای میهیاکانی کوردسگانەوە بەپكی .  و کۆڕ و کۆبەنەوەی جەماوەری سازبکات
فرسەتكك کە دێگە پكێەوە، یان لەرێگای تیای باڵوکردنەوەی گەڕۆك سیاسەتەکان و 

کە بە  وه کەوە و باڵوکراوە و ئەدەبیانی بزووتنه وه هەڵوێست و بۆ چوونەکانی بزووتنه
کەوە سەردانی شوێن و ناوەنهەکانی  وه لەرێگای تیای تایاەتی بزووتنه.  جەماوەر دەگەیەنرێ

کار و شوێنی کۆبونەوەی خەڵك دەکەین بۆئەوەی پەیوەنهی لەنكوان خۆمان و ئەو خەڵکەدا 
هەوڵ .  لەئاسگی شارەکانی کوردسگان، هەمان ئەم کارانە ئەنجام دەدەین.  داباەزرێنین

دەدەین جەماوەری کرێکار و فەرماناەران و توێژە سگەملكکراوەکانی کوردسگان و 
هاوکارییان بکەین کە چۆن .  ئازادیخوازان ئیرادەی سەربەخۆیی خۆیان بخەنەگەڕ

کۆمیگەکان و دەسگەکانی خۆیان لەناو شوێنەکانی کارو ژیانی خۆیانها دروست بکەن و 
چۆن توێژە سگەملكکراوەکانی وەکو ژنان، الوانی بكکار خۆیان رێك بخەن .  فراوانی بکەنەوە

چۆن .  کەی ئكاە و سەرجەم توێژەکانی دیکە خۆیان گرێاهەنەوە وه و لەگەڵ بزووتنه
دروست بکرێن و چۆن .....  شكوازی جۆراوجۆر رێکخراوو ناوەنهی رۆشنایری، فەرهەنگی و

یەکی گێگی  وه کەی ئكاە دەیەوێ بزووتنه وه بەکورتی بزووتنه.  کە وه بانە بەشكك لە بزووتنه
جەماوەری بكت کە لەهەموو شوێنكکی کوردسگانها و لەناو خەڵکها هەڵسوڕێت، _سیاسی

بەو هیوایەی کە ....  کاری هوشیاری سیاسی بکات، کاری رێکخسگنی خەڵك ئەنجام بهات
کۆمەاڵیەتی پكك بكت کە بگوانو لە خوارەوە رێکخراو _یەکی بەهكزی جەماوەری وه بزووتنه

و ئۆرگانە جەماوەریەکانی لە بابەتی شورا و ئەنجومەنە جەماوەریە راسگە ینەکان 
بخاتەڕێ، کە چارەنوسی سیاسی کوردسگان و مەسەلەی دەسەاڵت و حاکایەت بە  ازانجی 

 .خەڵکی کوردسگان و ئیرادەو دەخالەتی سیاسی ئەوان یەک یی بکەنەوە
کە لەکاتكکها هەرجۆرە باشاوونكکی ژیان وگوزەرانی خەڵك و هەرجۆرە  وه بزووتنه

پكێکەوتنكك بە ئاراسگەی بەدەسگهكنانی ئازادی دەبەسگكگەوە بە گۆڕانکاری لە شكوازی 
فەرمانڕەوایی و حکومەتهاری تائكسگادا، وە پكاانوایە هیچ جۆرە چاکسازیەکی سیاسی و 
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، بەڵکو  ئابوری لە چوارچكوەی هەلومەرجی سیاسی و دەسەاڵتهارێگی ئكسگادا لە توانادا نییه
دەبو دەسەاڵتی سیاسی و بەڕێوەبردنی کاروباری سیاسی و ئابوری کوردسگان لەالیەن 
خەڵك و دەزگا و دامەزراوە خەڵکیەکانەوە بەڕێوە بارێن، بەاڵم هەم پێگیوانی لەهەر هەوڵ 
و خەباتكك دەکات بۆ باشاوون و چاکسازی لە ژیان و گوزەران کە لەالیەن توێژە بكاەش 
و سگەملكکراوەکانی کوردسگانەوە دەسگی بۆ دەبرێ، و هەمیش بەشهاری چاالکانەی تكها 

 .دەکات
دەرەوەی وواڵت دەتوانو .  کە دەرەوەی وواڵتە وه مەیهانكکی دیکەی کاری بزووتنه
ی  وه لەم بارەوە بزووتنه.  کە و بۆ خەڵکی کوردسگان وه پێگوپەنایەکی گرنگ بكت بۆ بزووتنه

ئازادی و سەربەخۆیی هەوڵ دەدات کە لەناو رەوەنهی کوردی و  لەناو ئازادیخوازان و 
هەوڵ .  کە و ئامانجەکانی رابکكێو وه مرۆڤهۆسگان لەئاسگی جیهانها، پێگیوانی بۆ بزووتنه

کە لە وواڵتەکان دەست نیێان  وه دەدات کە خەڵکانكکی خۆبەخش وەکو نوێنەری بزووتنه
کە دروست باكت کە کار دەکەن بۆ  وه تۆڕێکی فراوانی دۆست و الیەنگری بزووتنه.  بکات

. راکكێانی پێگیوانی بۆ پرسی سەربەخۆیی کوردسگان و بڕیاری خەڵ ی کوردسگان
بۆئەوەی فێار بهكنرێ بۆ دەوڵەتانی ئەوروپا و ئەمریکا و رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان 

بەرەسای بناسن و فێار بخەنە  ١٠٢٢\٢\١٨کە دەنگهانی خەڵکی کوردسگان لە ریترانهۆمی 
هەروەکو کاربکەن بۆ راکكێانی .  سەر دەوڵەتی عكراق بۆ  اوڵکردن و جكاەجكکردنی

پێگیوانی بۆ خەباتی خەڵکی کوردسگان بۆ باشکردنی ژیان و گوزەران و بۆ گرتنەدەسگی 
ئیهارەی سیاسی کوردسگان لەالیەن خۆیانەوەو کۆتایی هكنان بە دەسەاڵتی میلیێیایی 

 !!ئكسگای هەرێم
 

و  کانی تر چۆنه  وته ڵ حزب و ره گه له  یه وه م بزووتنه نهی ئه یوه په:  دیهگای سۆشیالیسگی
 کات؟ ڵ ده گه یان له ڵه ک مامه مایه ر چ بنه سه له

 : موحسین کەریم
ری،  ماوه ی ئازادی و سەربەخۆیی کوردسگان ڕێکخراوێکی سیاسی جه وه بزووتنه

.  یه و دڵخوازانه  نهامكگی تیایها ئازادانه خۆیه، ئه ربه ومی و سه دیاوکراتی، سکوالر و نا ه
توانن بانە  ده  نهه سه یان الپه یه وه م بزووتنه کانی ئه ئامانجه  کان که  سان و ڕێکخراوه که

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٤٢



کە لەسەر بنەمای  وه بزووتنه.  نهامی و چاالکانە بۆ سەرخسگنی ئامانجەکانی تكاکۆشن ئه
پارتە سیاسیەکان .  یەکكگی ئایهیۆلۆژیا و بگرە بەرنامەی سیاسی هاوبەش دانەمەزراوە

ئەنهام و الیەنگری .  کە بکەن و هاوکاری بکەن وه دەتوانن پێگیوانی لە ئامانجەکانی بزووتنه
کی  لە هاوپەیاانییه  یە، بریگی نییه وه بەاڵم ئەم بزووتنه. خۆیان هان بهەن بەشهاری تكها بکەن

 . سیاسی حزبەکان
کە لەسەر بنەمای پرەنسیپی رەچاوکردنی ئازادی سیاسی و جەدەلی  وه هەروەها بزووتنه

سیاسی ئازاد و شەفاف و رێزگرتن لە ئیرادەی ئازادانەی خەڵك مامەڵە لەگەڵ هەر حزب و  
ئەو الیەن وحزبانەی کە بەهەر شكوەیەك خۆیان لەگەڵ .  رێکخراو و الیەنكك دەکات

کەدا بە هاوبەش دەزانن و بەشكوەیەکی سەرڕاست و بو مەرج  وه ئامانجەکانی بزووتنه
 .کەوە پكێوازی لكهەکرێت وه هاوکاری دەکەن بۆ سەرکەوتنی ئامانجەکانی، لەالیەن بزووتنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کاتكکها   له'' خۆیی ربه ئازادی و سه''تان ناوناوه  که وه ک بزوتنه روه هه: دیهگای سۆشیالیسگی
و خممودی حممزبممه  یممه  تممی جممیمماجممیممان هممه اڵیممه واتممای سممیمماسممی و کممۆمممه  مممکممانممه م چممه ئممه
  وێت بزانین کمه مانه ده.   کاریان هكناوه وام به رده کانیانها به نهه پروپاگه  کانیش له اڵتهاره سه ده 

ی  وه ئایما همكمنمانمه ؟ وه  یه کی هه و چ جكگایه که  چ مانایه  ئازادی به وه  یه وه م بزوتنه الی ئه به
،  وه ته خۆیی کوردسگانها نایه ربه ڵ سه گه ڵی له زاجی خه مه دۆخكکها که  خۆیی له  ربه باسی سه
خۆخموازی نماسمیمونمالسمیمگمی  ربه کی سه یه وه ک جواڵنه وه  یه وه م بزوتنه ئه  ی که وه ئه ناکاته 
 . کرابو پكناسه

 دی     مه ر محه فه ریم، موزه ڵ موحسن که گه گفتوگۆ له

٤٥ 

 دی مه ری موحه فه موزه

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



 :دی مه ر محه فه موزه
، بە مانای ئازادی ئینسان بۆ دیاری كردنی چمارەنمووسمی  ئازادی لە ڕوانگەی بزووتنەوەوه 

ئازادی تاك و كۆمەاڵیەتی، ئازادی بەیان و دەربڕینی بیروڕا، ئازادی ڕێم مخمراوبموون .  خۆی
و حمیممزب دروسممت كمردن بە بممو ئمیممجمازە وەرگمرتمن لە كەس وە یمان دەوڵەت، ئممازادی 

ربڕین و مانگرتن، ئازادی دیتاع كردن لە خۆ كاتكك هكمرشمت دەكمریمگە سمەر،  تی ده زایه ناڕه
ئازادی لە هەموو  ەیه و بەنه و دەخاڵەتك ی دەوڵەت و ئاین و كونەپەرسگی لە ژیانی خەڵك 

 .هگه …و ئازادی هەڵاژاردنی هاوسەر و 
لە واڵتانی جۆراوجۆر و ژێر دەسەاڵتمی حم مومەتە بمورژوازیەكمانمیمش بەشمكم می زۆر لەو  

بەاڵم لە زۆر شوێنیش سەرەڕای ئەو بە رەسای نماسمیمنە، بە .  ئازادیانە بە رەسای ناسراون
بۆ ناموونە دەڵمكمن ئمازادی كمۆبمونەوە و .  ناكرێت و ئەما و ئەگەری بۆ دانراوە كردەوە پیاده

ئیعگراز و دەربڕینی نارەزایەتی هەیە بەاڵم بە شەرتكك نەبكگە همۆی نمائەممنمی و شمگمی لەم 
یان دەڵكن ئازادی بەیان هەیە بەاڵم بە شەرتكك لە دژی  مانمون و شمەرع و دیمن  .  بابەتانە
یان هكزی سەركوتگەر تەنانەت بە چەك هكرش دەكاتە سەر خەڵ و كە مافی خۆیمان .  نەبكت

 ...داوا ئەكەن و خەڵك مافی بەرگری كردنیان نییە
ئینسان دەبو لە مماوەی ژیمانمی .  بەاڵم ئازادی وا یعی نابو هیچ  ەیه و شەرتی بۆ دا بنرێت

 .كورتی دا بە بو كۆت و بەنهی چینە داراكان و دەوڵەتەكانیان ژیان بە سەر باەن
بەاڵم دەبی ئەوەش بزانین كە ئازادی تەواو و كەمالی بەشەر كاتكك بە دی دێت كە هەمموو 
هەاڵواردنكك و لە سەرووی هەموویانەوە هەاڵواردنی ئمابمووری نەممكمنمكمت و یەكسمانمی لە 

 .هەموو بوارێ ها دابین ب رێت
كوردسگان .  لە وەاڵمی بەشی دووەمی پرسیارەكە دا نازانم مەبەست لە مەزاجی خەڵك چییە

بە دوایها وەك بەشمكمك .  مری ا راگیرا بۆ دورەیەك وەك كەمپی ئاوارەكان لە ژێر چەتری ئه
تەنمانەت لە مماوەی دەوڵەتمی .  ئەوەش ئكسگا فەشەلی همكمنماوە.  لە ح ومەتی فیهرالی ناسكنرا

هەرێایێها هیچ كاتكك ئەو دەوڵەتە سە امگیر نەبوو وە كوردسمگمان بە كمردەوە وەك دوو 
هەمموو داهماتمی .  بەشی سەوز و زەرد لە ژێر كۆنگرۆڵی دوو حیزبی ممیملمیمێمیمایمیمها راگمیمرا

 20لە مماوەی درێمژی زیماتمر لە .  كوردسگان لە نكوان حیزبە دەسەاڵتهارەكانها دابەش كرا
كی مەدەنی و خوشگوزەرانی و تەنمهروسمگمی  ساڵها كوردسگان نەبوو بە ساحیای كومەڵگایه

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٤٧



لە .  و تەنانەت سەرەتاییگرین پكهاویسگی كومەڵگا وەك  ئماو و كمارەبمای بمۆ دابمیمن نەكمرا
ئكسگاشها ككێەی نكوان ئەحزابی میلیێیا لە نكو خۆیانها و لە گەڵ ح ومەتی نماوەنمهی بموو 
بە هۆی هكرش بۆ سەر كوردسگان و بە زۆری چەك و سوپا و حەشهی شەعای كمۆمماری 

 . ئیس می نیوەی زۆری كوردسگان داگیر كراوە
لكرەدا پرسیار ئەوەیە مەزاجی خەڵك سەبارەت بەم وەزعە چمی دەڵمكمت؟ مەگەر هەر ئەم 

فەتی دەوڵەتانی دەورو بەر و بەشمكمك  خەڵ ە نەبوون لە مانگی سپگەماردا سەرەڕای موخاله
دەنگیان بۆ سەربەخۆیی دا؟ بمۆچمی لە مماوەیەكمی كمورتمها   لە ئەحزابی نكوخۆیی بە زۆرینه

راسمگمی ئەمەیە، خمیمانەتمی  بەشمكمك لە حمیمزبە .  مەزاجی خەڵك گۆڕاوە؟ ئەوە راست نمیمیە
و   وه  ەومیەكان كە سوپای عیراق و حەشهى شمەعمامیمان همكمنمایە شمارەكمانمی كموردسمگمانمه

كی تمرەوە بمووە  فرۆشگیان لە الیەكەوە و پێت هەڵ ردنی ئەوانی تر لە دەنگی خەڵك لە الیه
و خمۆیمان   خەڵ كك كە تا ئكسگا هیوایان بە حیزبە  ەومیەكان بووه. بە هۆی بكرومیهی خەڵك
. وایە ژێر پكیان خاڵی بووبكت، بو ئاسۆ و  بو دەرەتمان مماون  وه رێ خراو نەبوون، وەك ئه

بە پكیەوانەی نەیاران ئكسگا خەڵ ی كوردسگان لە هەموو كماتمكمك زیماتمر پمكمویسمگمیمیمان بە 
پكویسگی بە هكنانە بەرچاوی دەسەاڵتمی .  سەربەخۆیی و جیابوونەوە لە عكرا ی فیهرال هەیە

بمادی و حەشمهی  سەركوتگەری صهام حسین ناكات، ئەم كمارەسماتەی كە حم مومەتمی عمه
  یمان همكمنماوه...   ین و دووزخورماتو و كەركوك و شەنگال و  شەعای بە سەر خەل ی خانه

 .بیری ح ومەتی بەع   خەڵك دەخاتەوه
كەسكك هەیە بەوە رازی بكت  كە دیسانەوە كوردسگان ب ەوێگە ژێر دەسمت و كمۆنمگمرۆڵمی 

 !ح ومەتی  ەومی و دینی و عەشیرەتی بەغها؟
تك ی مەشروع و بكجگە لە  ك وتاان و بینیاان  ەت نەبوو بە دەوڵه روه ح ومەتی هەرێم هه 

 ...تااڵن ردنی داهاتی واڵت كارێ ی تری نەكرد
دیسانەوە دەپرسم كەسكك ماوە دڵ بەوە خۆش ب ات و بە تەممای دیسمانەوە بەردەواممی 
ئەو جۆرە لە دەسەاڵتی حیزبە  ەومی و دینی و میلیێیاكانیان دابنیێكت؟  كەسمكمك ئەگەر 
مابكت سەرەڕای ئەم هەموو تەجروبانە دوای  هەنهێك حیمزبمی  دەسمەاڵتمهاری كمۆن وەك 
گوڕان و بەرەكەی وە یان هاوپەیاانی بەرهەم صالح و نەوەی نوێ و لەم بابەتانە بم ەوێمت 

 .جكگای سەرسووڕمان و داخە

 دی     مه ر محه فه ریم، موزه ڵ موحسن که گه گفتوگۆ له

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٤٩



گەڕانەوە بۆ بەغها و ملهان  بە بەردەوامی ح ومەتی میلیێیا لە كوردسگان، بمكمجمگە   كە وایه
ئەم وا میمعمیەتمانە بە گمۆریمنمی .  لە نەهامەتی و كارەساتی زۆرتر بۆ خەڵ ی كوردسگان نیمیە

 . مەزاج و بكرومیهی خەڵك وەاڵم نادرێگەوە
بمزووتمنەوەی .  تەنیا رێگای چارەسەر كردنی ئەم وەزعە كوردسگانمی ئمازاد و سمەربەخمۆیە

هەر كممرێمم ممار و .  ئممازادی و سممەربەخممۆیممی كمموردسممگممان بەم مەبەسممگە همماتمموەتە مەیممهان
زەحاەت یێكك، هەموو ژنانی سگەم لك راو، هەموو الوانی  بمو  ئمایمنمهەی روونمی ژیمان و 
هەموو ئینسانكك كە بەراناەر بە خۆی و خكزانەكەی و چارەنووسی كۆمەڵگاكەی هەست بە 

هەڵمامژێمرێمت و و   ئەم بزووتنەوە و ئەم تەنمیما رێمگماچمارەیمه  بەرپرسایەتی ئەكات، پكویسگه
 .پكوەی پەیوەس بكت

ئازادی و سەربەخۆیی دوو خمواسمگمی خەڵم می كموردسمگمانە هەم لە بەرامماەر دەسمەاڵتمی 
میلیێیایی تااڵنم ەری نمكمو كموردسمگمان و هەم لە بەرامماەر حم مومەتمی  ەوممی، دیمنمی و 

ئەوانەی ئەم .  عەشیرەتی فاشیسگی عكراق و فیهرالیەك كە خمۆیمان كمۆتمایمیمان پمو همكمنماوە
بزوتنەوە لە گەڵ سمەربەخمویمی خموازی جمۆری نماسمراوی لمكمرەو لەوێ بەراورد دەكەن، 
نامۆیی خۆیان لە هەلومەرجی كوردسگان نیمێمان ئەدەن و  لە بەرامماەر ئەم هەلمومەرجە 

  .مەترسیهارە دەسگەوەسگانن
 

خمۆیمی  ربمه ی ئمازادی و سمه وه بمۆ بمزووتمنمه ی ئكوه  پكناسه  وایه که:  دیهگای سۆشیالیسگی
 تیها شوێن بگرێ؟ اڵیه کی کۆمه یه ره چ به وێت له یه ده  وه کرده و به کوردسگان چییه 

 : دی مه ر محه فه موزه
ئازادی و سەربەخۆیی كوردسگان لە رێمگمای پمكم مهمكمنمانمی بەرە و هماوپەیمامانمی ئەحمزابمی 
دەسەاڵتهار و شەری ەكانیان كە هەموویان لە دروست كردنی  ەیرانی سیاسی و ئمابمووری 

سەربەخۆیمی .  و داسەپانهنی هەژاری و بك اری و بو مافی خەڵك بەشهارن بە دەست نایەت
كوردسگان ئیێمی كمۆمەاڵنمی خەڵمك و كمرێم ماران و زەحماەتم مكمێمان و مماممۆسمگمایمان و 

و وەك ئەحمزابمی   وه شمكمنمنمه ڵماموه ئەحزابی دەسەاڵتهار دەبو میلمیمێمیمایمان همه.  فەرماناەرانە
سیاسی و مەدەنی و بو پەنابردن بۆ چەك و زۆر لە پمرۆسمەی سمەربەخمۆیمی بەشمهاری 

لە هەلمومەرجمی ئمكمسمگمادا بە همۆی .  ب ەن و لە ریزی خەڵ ها بۆ سەربەخۆیی هەوڵ بمهەن
ئەوەوە كە ئەم حیزبانە هەر كامیان خۆیان بە دەوڵەت و هكزەكانی ناوچەكەوە هەڵمواسمیموە 

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١١



و لە نممكمموان ئەوانممها دابەش بمموون، چمماوەڕوانممی دەورو نە ێممی سممالمماممیممان لە پممرۆسممەی 
یەككگی نیێگاانی لە پەنای دەوڵەتی ناوەنهی و كۆماری ئیسم ممی .  سەربەخۆیی دا لكناكرێت

گمۆران و كمۆمەڵمی "وەسگاوە، پارتی هاوپەیاانمی دەوڵەتمی تموركمیمایە، ئەحمزابمی تمر وەك 
 ازانجی خۆیان لە بەغها دەبمیمنمن و ...  ئیس می و  هاوپەیاانی بەرهەم صالح و نەوەی نوێ

هەمموو ئەم حمیمزب و .  نگی خەڵ یان فیهای بەرژەوەنهی حیزبی كردووە و فمرۆشمگمویمانە ده
 .تا اانە و بەرەو و هاوپەیاانیەكانیان لە دژی دەنگی خەڵك بە جیایە

كوردسگانی ئازاد و سەربەخۆ تەنیا بە هاتنە مەیهانی كۆمەاڵنی ملیۆنی خەڵم می كمرێم مار و 
زەحاەت كش و رێ خراوبوونیان و یەكگرتووبوونیان لە رێم مخمراوە مەدەنمی و سمیماسمی و 
كۆمەاڵیەتیەكانیان وەك ئەنجومەن و كومیگەكانی گەڕەك و شارەكان و ئەنمجمومەنمی بمااڵی 
كوردسگان  بۆ دەخاڵەت لە ئیهارەی كۆمەڵگا و دیاری ردنی چارەنووسی سیاسی كۆمەڵگمای 

   .كوردسگان دابین دەكرێت
بەم ریمزە كمۆمەاڵیەتمیە و   بزووتنەوەی ئازادی و سەربەخۆیی كوردسگان پێگی بەسمگمووه

هەسگاوە بە ئامادەكاری و رێم مخمسمگمنمی دەخماڵەتمی راسمگەوخمۆی خەڵمك لە خموارەوە بمۆ 
 .سەرەوە

 
خمۆیمی چ  ربمه ی ئازادی و سمه وه بزووتنه  وه  اڵته سه ده نه به  یوه په له:  دیهگای سۆشیالیسگی

  ڵمامژاردنمه ی چاکسازی و همه وته کانی تر شوێن که نه ک الیه ویش وه ،  ئه ڕێ خراوێکه جۆره 
 ؟  وه البنو و شوێنی بگریگه اڵتی ئكسگا وه سه وێت ده یه یان ده
 : دی مه ر محه فه موزه

خۆیی كوردسگان بڕوای به هیچ جۆرە هماوپەیمامانمی و بەرەی   بزوتنەوەی ئازادی و سەربه
بڕوای بە هەلامژاردن و پەرلەممانمیم می .  ئەحزاب و هاوپەیاانەكانیانها نییە و بەشهاری ناكات

ئەو .  ئەوانە تەجمروبەیەكمی شم مسمت خمواردون.  تری دەسگ ردی  ئەو حیزب و تا اانە نییە
حیزبانە مەبەسگیان لە هەلاژاردنك ی تمر و  پەرلەممان دیسمانەوە داسمەپمانمهنمی دەسمەاڵتمی 
حیزبەكانیانە بۆ دیسانەوە یاری ردن بە چارەنمووسمی كمۆمەڵمگما و بەتماڵ كمردنمی سمتمرەی 

خەڵ ی كوردسگان نابو بهكڵن ئەم كارەساتە .  كرێ اران و زەحاەت كێان و بو ماف كردنیان
ئەو حیزبانە تا ئكسگا خەڵ میمان بە تەممای چماكسمازی و بماشم مردنمی بماری .  بەردەوام بكت

 دی     مه ر محه فه ریم، موزه ڵ موحسن که گه گفتوگۆ له

١٥ 

 مال ئاسۆ که  

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



. سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری ڕاگرتوە و خەڵ یمان لە نمكموان خمۆیمانمها دابەش كمردوە
ئەركی ئكاە ئەوەیە كە حیسابی خەڵك و ئەو حیزبانە كە هیچ بەرژەوەنمهیەكمی هماوبەشمیمان 

 .پك ەوە نییە لە یەكگر جیا ب ەینەوە
بزوتنەوەی ئمازادی و سمەربەخمۆیمی كموردسمگمان بمۆ چماكسمازی هەلمومەرجمی نمالەبمار و 

ئەم  وەزعەی ئكسگای كوردسگان چاكسازی هەڵناگرێمت و بە   .كارەساتەكانی پكك نەهاتوە
خموشمامخمگمانە ئەممڕو بەشمی زۆری .  دەبو لە بنەڕەتەوە بمگمۆردرێمت.  چاكسازی باش نابكت

بارە بۆ بەشهاری و دەخاڵەتمی راسمگەوخمۆیمان بمۆ دیماریم مردنمی چمارەنمووسمی  كۆمەڵگا  له
 .ینی تر نییە یناوبه هیچ رێگایەكی به. خۆیان و كومەڵگاكەیان

      
نماوی  بمه  کمه یمه یاانمنماممه په  یه وه م بزوتنه کانی ئه نامه ڵگه به کكی له  یه:  دیهگای سۆشیالیسگی

ڕووی  لمه "ر مماوه وخمۆی جمه اڵتمهارێمگمی راسمگمه سمه کمانمی ده رپكخسگنی ئۆرگمانمه و سه ره به"
سمیماسمی  زیمتمه  ن؟ وه کمه تمی ده رایمه اڵتكی نویمنمه سه ده  چ جۆره  م ئورگانانه ئه  وه تیه چیانیه

  ئمابموریمه یرانه  و  ه ربازکردنی کوردسگان له ی ده رنامه توانو به کانی چین؟ ئایا ده وئابوریه
 ؟ ڵکی هاڕیوه رانی خه ئكسگا ژیان و گوزه بكت که  هه

 : دی مه ر محه فه موزه
لە هەلومەرجی ئكسگادا بكجگە لە چینی كرێ ار، خەڵ ی زەحاەت كێمی كموردسمگمان، چمیمن و 

بەم ماناێە بزووتنەوەكە .  توێژەكانی تری كۆمەڵگا لە ئازادی و سەربەخۆیی بەهرەمەنه دەبن
بمزووتمنەوەێەكمی كمۆمەاڵیەتمی بەریمنە كە كمرێم ماران و .  حیزبی سیماسمی چمیمنمایەتمی نمیمیە

وەك پمیمێمگمریمش وتمامان، تەنمانەت بمورژوازی و .  زەحاەت كمێمان بەشمی هەرە زۆریەتمی
گرایێاتی  تری كۆمەڵگا دەتوانن لە پڕۆسەی بەدیهكنانی سەربەخمۆیمی و پمابەنمه بموون بە 

 . ئازادی بی  ەیه و شەرتی سیاسی بەشهار بن
لە .  خۆیی رێگا بۆ خەباتی چینایەتمیمش خمۆش دەكمات بو گومان بەدیهاتنی ئازادی و سەربه

هەلو مەرجی ئكسگادا كە، مەترسی ككێاەككێی نمكموخمۆی ئەحمزاب، مەتمرسمی داگمیمركماری 
دەوڵەتی ناوەنهى، دەخاڵەتی كۆماری ئیس می و حەشمهی شمەعمامی و دەوڵەتەكمانمی تمری 

لە ئارادایە، چینی كرێ ار و زەحاەت كێانی كوردسگان هیچ شانسك یمان بمۆ  وە ...  ناوچەكە
ئكاە دەبو لەم رێمگمریمیمانە تمكمپەر .  دەسگهكنانی خۆشگوزەرانی و ئازادی و بەخگەوەری نییە

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٢



رازوی همكمزی  لە ئەنجامها و لە كوردسگانی ئازاد و سمەربەخمۆ دا تمه.  بین و وەالیان بنكین
 . چینایەتی دەسەاڵتی سیاسی دیاری دەكات

لە دڵی ئەم ئامانجەدا لە هەر فرسەتی یش بۆ باش ردنمی هەلمومەرجمی كمارو ژیمانمی خەڵمك 
ك لە  ران و دابمیمن كمردنمی رادەیمه ی مامۆسگایان و فەرماناه وەك موچه.  كەڵك وەردەگرین

خۆشگوزەرانی و پكهاویسگیە فەوری و حەیاتیەكان وەك ئماو و كمارەبما و تەنمهروسمگمی و 
 ...دەرمان و 

هەوڵاان داوە و هەوڵ دەدەین هەتا رێگای دابین كمردنمی  "بەدیل"ی  لە ژمارەكانی باڵوكراوه
تا ئەو كاتە ئەحزابی میلیێیمای .  رادەیەك لەو پكهاویسگیە فەورییانە بە كۆمەڵگا نیێان بهەین

دەسممەاڵتممهار دارایممیەكممان دەگممكممرنەوە بممۆ كممۆمەڵممگمما و دەیسممپممكممرنە دەسممگممی رێمم ممخممراوە 
جەماوەریەكانی خەڵك و نوێنەرانی راسگەوخۆ و راسگە ینەیمان، بمزوتمنەوەكە، هەوڵ ئەدات 

جەمماوەری و هماوكماری و (    ابمگم ماراتمی) لە ڕێگای  سازمانهان و وەگەڕخسگنی داهكنانمی 
فەوریەكان وەاڵم بهاتەوە و هەم كمرێم ماران   ك پكویسگیه زی خەڵ ەوە، هەم تا رادەیه وه ره هه

   .و زەحاەت كێان فكری چۆنیەتی ئیهارە كردنی كۆمەڵگا و كارو ژیانیان بن
بەاڵم نابو هیچ كاتكك لە بیرمان بیو كە لە ئاكامها كۆتایی هماتمن بە  ەیمرانمی سمیماسمی و 
ئابووری و كمۆمەاڵتمی و هەژاری و بمرسمیەتمی و هەرەشمەی جمۆراوجمور و كمارەسماتمی 
چماوەڕوان كمراو، لە گممرەوی چممارەسمەر كمردنممی دەسممەاڵتمی سمیمماسمی كموردسممگمان یمانممی  
گەڕانەوەی ئمیمرادە و بمڕوا بە خمۆبموونمی كممۆمەاڵنمی خەلمك و دابمیممن كمردنمی ئمازادی و 

ئامانمجمكمك كە بمزووتمنەوە بمۆی هماتموەتە مەیمهان و  !سەربەخۆیی كوردسگانە و هییی تر
 . كۆمەاڵنی خەڵ ی كوردسگان بۆ بە سەركەوتن گەیانهنی بانگەواز دەكات

 
م  ست له به ، مه تی کاتی کراوه بۆ حکومه  دا ئاماژه یه نامه ڵگه به م  ر له هه: دیهگای سۆشیالیسگی

 ؟ و بۆچی ناوی کاتی لكنراوه  چییه  ته حکومه
 :دی مه ر محه فه موزه

وەك وتاان، بۆ گۆڕینی ئەم وەزعە، چین و تۆێژە جۆراوجۆرەكان بەشهارن و هەر بەشمە  
لە ئكسگمادا نماكمرێمت و نماتموانمرێمت دەسمەاڵتمی سمیماسمی بە .  ن وه شوێن  ازانجی خۆیانه  به

بزووتنەوە ناێەوێت وەك سوننەتی ئەحزابی میملمیمێمیما بە زۆری .   ازانجی الیەنكك باڕێگەوە

 دی     مه ر محه فه ریم، موزه ڵ موحسن که گه گفتوگۆ له

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٣



ئكاە وتوومانە دەست بمۆ چەك نمابەیمن مەگەر .  چەك و پارە دەسەاڵت بگكڕێگەوە بۆ خەڵك
پەنما بمردنمی ئەو حمیمزبمانە بمۆ چەك لە دژی .  خۆمان بم ەیمن  مەجاوورمان ب ەن دیتاع له

بزووتنەوە  یان لە دژی یەكگر لە نكمو خمۆیمانمها كمارەسماتمكم ە حەمماممی خمۆیمنمی تمكمهایە و 
 . دووكەڵەكەشی دەچكگە چاوی خەڵك و هییی تر

. بۆ ئەوەی نەهكڵین ئەو كارەساتە روو بهات پمكمویسمگمی بە پمڕۆسمەیەكمی دیماریم مراو هەیە
پممڕۆسممەێەك كە خەڵممك تممكممیممها ریمم ممخممراو و یەكممگممرتمموو بممن و نممویممنەرانممی راسممگەوخممۆ و 

كموردسمگمان پمكمویسمگمی بە دەورەیەك ئمازادی سمیماسمی هەیە .  راسگە ینەیان دیاری بم ەن
هەتاوەكو خەڵك بە دوور لە هەرەشەو زۆر تكیها نەفەسكك ب كێن و ئازادانە رێگای وا یعی 

ئەم دەوڵەتە .  دەوڵەتی كاتی بۆ ئەم مەبەسمگەیە.  بەرەو پكش چوون و سەركەوتن هەڵاژێرن
نوێنەرانی چین و توێژەكانی كۆمەڵگای .  ح ومەتی كرێ اران یان سەرمایەداران بە تەنیا نییە

سیاسیان  اول كردوە و دەبمو پمكمی  پمابەنمه و  )تعههی (تكهایە كە پ تتورم یان هەنهێك  
ی بمزووتمنەوەدا دیماری كمراوە  یااننامه نهبوونە لە په خاڵە سەرەكیەكانی ئەو پابه.  فاداربن وه

 .ك خوشگوزەرانی كۆمەڵگا كە بریگین لە هەنهێك ئازادیە سەرەتاییەكان و رادەیه
ممانمگە  6دەوڵەتی كاتی وەزیتەی دیتاع لەو ئازادیانەیە تا لە كاتك ی دیاری راوی بۆ ناوونە  

دا و لە فەزایەكی سیاسی ئازاد و مەدەنیها كۆمەاڵنی خەڵك بگوانن بیروڕای خۆیان دەربمڕن 
و لە نكو رێگا حەل و شكوەی پكێنیماری ئەحمزاب و گمرایێماتمی سمیماسمی جمۆراوجمۆر بمۆ 

لكرە دا، دیسانەوە ئامادە بوون و رێ خراو و .  دەسەاڵت و  ئیهاره كردنی كۆمەڵگا هەڵاژێرن
یەكگرتووبوونی كرێ اران و زەحاەت كێان دیماری دەكمات كە داهماتمووی كمۆمەڵمگما بەرەو 

 . كوێ بڕوات
بزووتنەوەی ئازادی و سەربەخۆیی كوردسگان هەر لە ئمكمسمگماوە هەوڵ ئەدات بمۆ ئەوەی 
كۆمەاڵنی كرێ ار و خەڵ ی زەحاەت كش و ژنانی سمگەمملمكمیمو و الوانمی بمو ئماسمۆ و بمو 

، بۆ ئەو كاتە و بۆ دابین كردنی كۆمەلگمایەكمی ئمازاد و سمەربەخمۆ و بەخمگەوەر ... دەرەتان
 !ئامادە ب ات

 
توانو  وکو ده  چیه  یه وه م بزوتنه یی ئه ی ڕێ خراوه له یکه و هه  پكکهاته: دیهگای سۆشیالیسگی

 ن؟ نهام کامانه ئه   کانی بوونه رجه و مه  یه وه م بزوتنه نهامی ئه ئه باكگه 

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٤



  :دی مه ر محه فه موزه
ئكسگا لكژنەیەكی ئماممادەكماری هەیە و خمۆی .  بزووتنەوە هكێگا لە سەرەتای كاری خۆیهایە

هەتا ئەو كاتە لمكمژنەكە زۆر ئماممادەكماری ئەنمجمام .  بۆ كونترانسی بزووتنەوە ئامادە دەكات
كونتمرانم  .  ی بەدیل، كاری تەبلیغاتی و رێ خسگن و هگه لەوانە چەنه ژمارە باڵوكراوه.  داوە

،  شمورای نماوەنمهی ... و هەلسووڕانی ئەو مماوەیەی لمكمژنە  یااننامه دوای تاووتوێ ردنی په
 .بزووتنەوە هەلهەبژێریت و رەنگە شورا لكژنەیەك بۆ كاری ئیجرایی دیاری ب ات

و   یااننامه رجك ی  نییە بكجگە لە  اوڵ كردنی په یە و مه ئەنهامەتی لە بزووتنەوە خۆبەخێانه
. تەنیا بزووتنەوە و جكگای ئەنهامان و الینگرانی نمیمیە  ئەم بزووتنەوەیه.  كاركردن لە پكناویها

ی  و ئمیمنمسمانمانمه ها كرێ ار و زەحاەت كش و هەمموو ئمه بزوتنەوە نوێنەر و  وتەبكژی ملیۆنه
بزووتنەوە و هەڵسووراوانمی دەبمو .  ئارەزومەنهی  ئازادی و خوشگوزەرانی و خوشاەخگین

هانهەر و سازمانهەری هەزاران و دەیان هەزار ئینسانی ژن و پیاو و الوی كموردسمگمان لە 
هەموو شارو شاروچ ەكانها بن و بە هیاەتی ئەوان كۆمیگە كمانمی گەڕەكەكمان و شمورا و 

ئەممانە بمنەممای دەسمەاڵتمی  ...  ئەنجومەنەكان و لیژنە نوێمنەرایەتمیەكمانمی خەڵمك پمكمك بمكمنمن
 .ك دوور كی نزیك نه راسگەوخۆ و جەماوەری خەڵ ن لە داهاتوودا، داهاتوویه

 
توانن بامن  کانی تر ده کان و ڕێکخراوه مپینه یا که حزابی تر وه ئایا ئه:  دیهگای سۆشیالیسگی

 ؟ چییه  م كاره رج بۆ ئه نهام  یان نا؟ مه ئه به
 : دی مه ر محه فه موزه

رێ خراوێم می جەمماوەری، سمەربەخمۆ،   ئەم بزووتنەوەیه.  ی رۆشنی هەیە بزووتنەوە پكناسه
بمزووتمنەوە .  ئمایمهیمالمۆژیمای تمایماەتمی نمیمیە.  دیاوكراتیك، س والر، نا ەومی و غەیرە ئاینیمیە

پك هاتووە بۆ دابین ردنی كۆمەڵگایەك  كە النی زۆری خەڵك بۆ دیاری مردنمی چمارەنمووسمی 
كوردسگانی ئازاد و سەربەخمۆ ئەو .  سیاسی و دەسەاڵت راسگەوخۆ  تكیها بەشهاری دەكەن

 .كۆمەڵگایە كە دەبو هەموومان خەباتی بۆ ب ەین و بەدی بكنین
بۆ ئەم مەبەسگە هەموو حیزب و الیەن و كەمپەین و سەنهی ا و رێم مخمراوەی كمرێم ماری و 

ش و  جەماوەری و مەحافیل و كۆڕو كۆمەڵكك كە خۆیان لە ئامانجی بمزووتمنەوە دا هماوبمه
وەك .  بەشهار دەزانن، دەبو بزووتنەوە بە هی خۆیان بزانن و هەڵسووراوی ئەركەكانمی بمن

 دی     مه ر محه فه ریم، موزه ڵ موحسن که گه گفتوگۆ له

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١١



پكێگریش وتم، بزووتنەوە هیچ  ەیهو شەرتی ئیهیولۆژی ی نییە و هەر ئمكمسمگما لە لمیمژنەی 
ئامادەكاری و لە نكو هەڵسووراوانیها كرێ اران و روشنایران  و مماممۆسمگمایمان و ژنمان  و 

 .پیاوانی بە بیروڕای جیاواز و جۆراوجۆر بوونیان هەیە و بەشهارن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..   كی سیاسی  یه وه یدانی بزووتنه مه كوردستان وپێویستی هاتنه

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٢



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الن ی كتێبی ژنۆفۆبیای ئۆجه رباره ده

 مال ڵ ئاسۆ كه گه گفتوگۆ له
 

  له  ماله نووسینی ئاسۆ كه  له  الن كه كتێبی ژنۆفۆبیای ئۆجه ٨١٠٢مانگی شوباتی 
  نی ناوی به ندێ الیه و هه  كه ر كتێبه سه  بۆ تیشكخستنه.  رهات چاپ ده  كوردستان له

 . ین ردا ساز بده ڵ نووسه گه ك له پێویستمان زانی گفتوگۆیه
 

سمت پمو  ده  وه تمه كمه ناسینك ی كورت و خكرای كگكمامه  تا له ره با سه:  دیهگای سۆشیالیسگی
گێگی ئامانجی تۆ   هاوكاتیش به. ی ب ه  م ناسانهنه ئه  وه زمانی خۆته  له  پكاان باشه. ین ب ه
 ؟ وه یگه ك بهه یه له سه چ مه  اڵم به وێ وه ته و ئه  دا چییه و كگكاه له

 : مال ئاسۆکه
لەم .  لە حەوت بەش و پمكمێمەکمی و کمۆتمایمیەک پمكمکمهماتموە"  ژنۆفۆبمیمای ئمۆجەالن"  کگكای 

تمكمزەکمانمی " دا لە سمەر گمرنمگمی بماسمەکە و هەڵسمەنمگمانمهنمی زانسمگمیمانەی  ١و٢بەشەکانی 
دا  لەسەر مكمژووی پەیموەنمهی  ٨و٢و٣دواتر لە بەشەکانی .  ی ئۆجەالن  سەکراوە" ژنۆلۆژیا

کۆمەاڵیەتی نكوان ژن و پمیماو و دروسمگماموونمی خمكمزان و دامەزراوەی خمكم  و ئمابموری 

  

١٥ 

 مال ئاسۆ که

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



کۆمەڵگەی سەرەتایی و ئاڵوگۆڕەکانمی شمكموازی بەرهەممهمكمنمانمی ژیمان لە ڕاوەشمکماری و 
م  کێگوکاڵی و مافی دایی و دروسگاوونی پیماوسماالری هەم بماسمی زانسمگمی کمراوە و همه

یێها لەسەر تكمگەیێمگمن و فمکمری  ٢و١لە بەشی .  ڕەخنە لە بەناو تكزەکانی ئۆجەالن گیراوە
ئۆجەالن لەسەر سكک  و عەشق و ئازادی ژنان لكکهانەوە کراوە و ڕیێەی بمۆچمونە دیمنمی 

 .و خكڵەکیەکانی ئۆجەالن سەبارەت بەم مافانەی ژنان دیاریکراوە و ڕەخنەیان لكگیراوە
ئامانجیش لە نوسینی ئەم  کگكاە  ناسانهنی ژنان  و کۆمەڵگەی کموردسمگمانە بە بمۆچموونە  

نازانسگیەکانی ئۆجەالن و خسگنەڕووی وا یعی بۆچون و هەڵوێسمگمی ئمۆجەالن و پەکەکەیە 
هماوکمات ئماممانمجمم ئەوە بمووە کە لە جمكمگمای ئەم .  سەبارەت بە ماف و ئازادیەکانی ژنان

بۆچوونە دواکەوتو و خورافیانە، خوێنەر بە زانسگكی ئاشنا بکەم لەسەر مكژووی پەیوەنمهی 
ژن و پیاو و خكزان و دەوری شكوازی بەرهەمهكنان و موڵکایەتی و گەشمەی کمۆمەاڵیەتمی، 

بەرهەممكمکمی نمازانسمگمیە و "  ژنۆلمۆژی" تاوەکو خوێنەر خۆی باكگە دادوەر لەسەر ئەوەی کە 
 .پكیەوانەی زانست و بیروڕای پكێکەتوانەیە سەبارەت بە ژن

ئەم هەوڵە لەبەرئەوەیە کە ئمۆجەالن و بمزووتمنەوەکەی هەژممونمیەکمی سمیماسمیمان هەیە لە 
کۆمەڵگەی کوردسگان و ژنانكکی زۆر ناونەی ژنی گەری  بە ڕۆڵ مۆدێلی ڕزگاری خمۆیمان 
دەزانن، بەبو ئەوەی بزانن کە ئۆجەالن و پەکەکە ژن تەنمیما وەک ئماممڕازێمی دەبمیمنمن بمۆ 

ئمۆجەالنمها "  ژنۆلۆژی" خزمەت بە ئامانجی سیاسی حزبەکەیان و شگكی لە فەرهەنگ و بیری 
نییە سەبارەت بە ژن وەک ئینسانكی کە خۆی خاوەن ماف و ئازادی و بڕیارە، بەڵمکمو ئەوە 

ئمازادی " ئۆجەالنە کە بڕیاری بۆ دەدات کە مافی ئەوەی نییە ژن سمكمکم  بمکما و دەبمو تما 
 .دەسگاەرداری هەموو ماف و ئازادیەکی شەخسی خۆی باو" کوردسگان

من دەمكکە ئەمەم بۆ مەسەلە بوو، کە بۆ دەبو ژنانی پەکەکە بڕیاری خۆیان سمەبمارەت بە  
کماتمكمی .  ژیانی شەخسی و سكک  و ئازادییان بخەنە ژێر دەسگی ئمۆجەالن و حمزبەکەیەوە

کردە پرۆگراممی خموێمنمهن و لە هەرێمامی کموردسمگمانمیمش "  ژنۆلۆژی" پەیەدەش لە ڕۆژئاوا 
بانگەشەیان بۆ دەکرد، ئیگر بە پكویسگم زانی پەردە لەسەر ئەم بۆچونە دواکەوتو و دینی و 
دژی ژنانەی ئۆجەالن البهەم لەڕێگەی ئەم کگكاەوە و نیێانی بهەم چۆن ئەم تكز و ڕایمانەی 

لە  فکر و سیاسەتی دروسگکردنی سمیمسمگەممكمکمی   ئۆجەالن نەک زانسگی نین بەڵکو بەشكکه
 . کۆی یەتی و تۆتالیگاری لە اڵاهانی ژن و ئینسانە بەپكی ئایهیۆلۆژیای شەخسكی

 الن ی كتێبی ژنۆفۆبیای ئۆجه رباره ده

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٧



 
بەکورتی ئامانجمی ممن ئەوەیە کە لە بەرامماەر بمۆچمونە نمازانسمگمی و دژی ئمازادیەکمانمی 
ئۆجەالنها، زانسگی سەلاكنراو و بیری پكمێمکەوتمنمخموازی بمخەمە ڕوو کە لە دوو سمەدەی 

ئماممانمجمی یمارمەتمیمهانمی ژنمانە بمۆ "  ژنۆفۆبیمای ئمۆجەالن" کگكای .   ڕابردودا پكێکەش کراوە
ئۆجەالن، وە ئاشناکردنیانە بە ممافە "  ژنۆلۆژی" بەرەنگاری ئەو بیر و سیاسەتە دواکەتوانەی 

 .جیهانگیریەکانی ژنان
 

ممیمش  و همه  خمنمه ر ڕه به  ته النت داوه كانی ئۆجه م تكزه تۆ هه  وایه كه: دیهگای سۆشیالیسگی
  نه تكزێ ی نازانسگی  له ك چه و وه  وه تت كردۆته ڕه  دایه‘‘ژنۆلۆژی’’ژێر ناوی  له  شگكك كه

ی  النمه سمه م ممه وه بمه اڵممهانمه وه  لمه  سگوه چ میگۆد و زانسگكك به  پێگت به.   مهت داوه ڵه  ه
 النها؟ ئۆجه

 :ئاسۆکاال 
ئۆجەالن ئیهعای ئەوەی کردوە کە ئەو یەکەم کەسە زانسگكکی دۆزیموەتەوە سمەبمارەت بە  

ژن، لە بەراماەر بەم ئیهعایە بەالی منەوە گرنگ بوو بەپێت بەسگن و خسگنەڕووی خمودی 
لەم نكوەدا ممیمگمۆدێمکمی بەراوردکماریمم بەکمارهمكمنماوە تما ئەوە .  زانست خۆی وەاڵم بهەمەوە

. کە گموایە زانسمگمی ژنمنماسمیە بمو بمنماغەیە"  ژنۆلۆژی"بسەلاكنم کە ئیهعای ئۆجەالن لەمەڕ 
بەراورد لە نكوان زانسگكی کە بەرەنجامی لكکۆڵینەوەی مەیهانی لەبواری ژیمانمی ئمابموری و 

ئۆجەالن کە پێمت "  ژنۆلۆژی" کۆمەاڵیەتی مرۆڤها بەدەسگهاتووە لەگەڵ تكز و بۆچوونەکانی 
بەسگوو نییە بە هیچ لكکۆڵینەوەیەک و سەرچاوەیەکی مكژوویی، کە تەنیا هەڵاواڵوی زەیمنمی 

 .ی ژن و ئازادیەکانی لە ناو پەکەکەدا"بەاڵ"خۆیەتی بۆ وەاڵمهانەوە بە 
بکما "  ژنۆفۆبیای ئۆجەالن" بەم شكوەیە خوێنەر دەتوانو بو الیەنانە سەیری بەڵگەکانی کگكای 

پكیەوانەی ئەو زانسگانەیە کە سەلاكنراون و بەرهەممی کماری "  ژنۆلۆژی" و بزانو کە چۆن 
کەسانی شارەزا و پسپۆڕ و زاناکان بوون نەک بە تەنیا بیمرو ئمایمهیمۆلمۆژیەکمی دیماریمکمراو 

 . بكت
ئاشکرایە کە خوێنەری کوردزمان بەو زانسگە بەرفراوانەی لە بواری لمكمکمۆڵمیمنەوە لە همۆزە 
بەراییەکانی پكش شارسگانی و زانسگكی کە لەم بوارەدا خراوەتەڕوو ئاشنما نمیمیە و ئەممانە  

 مال ڵ ئاسۆ که گه گفتوگۆ له

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٩



ئەمەش هۆکارێکمی ئەوەیە کە ئەم .  لەنوسین و منا ەشە و لكکۆڵینەوە و وەرگكڕانها نابینرێ
هەربمۆیە بە .  تما ئمكمسمگما وەاڵم نەدراونەتەوە"  ژنمۆلمۆژی" تكزە دواکەوتوانە و نازانسگیمانەی 

پكویسگم زانی کە ئەم زانیاریانە بە دورودرێژی لەم کگكاەدا بخەمەڕوو تا خوێنەر ئاشنا باو 
بە  واڵیی ئەم باسە زانسگیانە و بە بو بنەممایمی و ڕووکەشمی بموونمی بمۆچموون و بمیمری 

 .ئۆجەالن لەم بوارەدا
لەم کگكاەدا ڕیێەی تكڕوانینی ئۆجەالن لەسەر ماف و ئمازادی ژنمم شمیمکمردۆتەوە، وە بەو 

بمۆ ئەمەش .  ئەنجامە گەیێگوم کە ئەمانە ڕەگی لە تكگەیێگن و تكڕوانینی خكڵەکی و دینیهایە
تكز و  سەکانی ئۆجەالنم سەبارەت بە کۆنگرۆڵی سكکسی ژن و دەوری دینەکانی مەسیمحمی 

ئەم تكزانەی ئۆجەالنم وەک بەشكی لە  .  و پیرۆزکردنی زەواجی محاهم بە ناونە هكناوەتەوە
ئیهیۆلۆژی ناسیونالیسگی و دینی زاڵ لە کۆمەڵگەی کوردسگانها سەلاانهوە، وە نماکمۆکمیمانمم 
بە ژیانی سەردەم و خووڕەوشت و گۆڕانی پەیوەنهیەکانی نكموان ژن و پمیماو و شمكموازی 

خوێنەر لكرەدا دەتوانو بڕیار  بمها کە ئمایما .  خكزان و ئازادی عەشق و سكک  خسگۆتەڕوو
ئۆجەالن ئیهیۆلۆژی سەردەمی مۆدێرنە  یان سەدەمی خكمڵەکمیە؟ لمكمرەدا هەوڵمم "  ژنۆلۆژی" 

ئۆجەالن و بەرژەوەنهیە سیاسیەکانی پەکەکەدا و "  ژنۆلۆژی" داوە کە ئەم پەیوەنهیە لەنكوان 
ڕیێەکانی گۆڕانی ئۆجەالن لە چەپەوە بۆ ڕاست سەبارەت بە مەسمەلەی ئمازادی ژنمانمیمش 

 .ئاشکرابکەم
 

الن  ی نماسمیمۆنمالمیمسمگمی كمورددا ئمۆجمه وه بزووتنه  شكك له ناو به له:  دیهگای سۆشیالیسگی
ش تمكمز و  م كمگمكمامه رچاو، ئمه به  ك تابۆ هاتۆته لكی وه  خنه سگاردن بۆ ڕه ده  كه  سیااولك ه

  ئكسگا كاتك ی گونجاوه  كه  پكگان وایه.  وه كاته تیان ئه و ڕه  خنه ر ڕه به  خاته و ئه بیروڕاكانی ئه
 الن؟ ئۆجه  له   خنه بۆ ڕه

 :مال ئاسۆکه
هەوڵەم دەیەوێ ئەو تابۆیە بێکكنو لە کوردسگانها کە ئمۆجەالن سمیمامامولمكمکە و نمابمو ئەم 

ئۆجەالن یان هەر کەسكکی تر دەکرێ و دەتوانرێ ڕەخنەی لكاگمیمرێ و .  ڕەخنەی لو بگیرێ
ئەم تمابمۆیە .  هیچ خەتكکی سوور بۆ ئازادی ڕەخنەگرتن لە همیمچ کەس و بمیمروڕایەک نمیمیە

ئەمە هەژممونمگەرایمی .  نیێانی دەدا کە کەسكی پیرۆزکراوە و لەسەروو هەمموانەوە دانمراوە

 الن ی كتێبی ژنۆفۆبیای ئۆجه رباره ده

 ١٠٢٨نیسانی  /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٢١



زۆردارانەیە کە کەسانكی لە کۆمەڵگەدا لە پكوەری ئاسایی ئینسانەوە بەرزدەکاتەوە بۆ پلەی 
ئەمە بەرهەممی کملمگمورێمکمی .  خوا و پكغەماەر و سەرۆک و ڕیش سپی و دەیانکاتە دیکگاتۆر

. سگەمگەریە کە لە ڕۆژهەاڵتها ڕیێەی مكژوویی بەهمكمنمهەی ممكمژووی شمارسمگمانمیەت کمۆنە
بكگومان پەکەکەش مۆدێلی ئەو حزبە تۆتالیگارە ڕۆژهەاڵتیانەیە کە جیاوازی ڕەنگ و دەنگمی 
تكها نییە، وە پراتمیمکمی ئەم حمزبە لە چەنمه دەیەی ڕابمردودا دەسمەلمامكمنمو و همۆکمارێمکمی 

" شایانی باسە لەگەڵ باڵوبونەوەی کگكمامی .  دەرنەکەوتنی هیچ جۆرە ڕەخنەیەکە لە ئۆجەالن
دا نەجمیماە  ەرەداغمی، کە بەرپمرسمی دەزگمای ژنمۆلمۆژی پەکەکەیە، " ژنۆفمۆبمیمای ئمۆجەالن

بەشكوەیەکی هیسگریایانە دژی کگكاەکە وەسگایەوە و داوای دادگایی نوسەرەکەی دەکما، کە 
 . لەزمانی خۆیەوە دەڵو هكێگا کگكاەکەی تەواو نەخوێنهۆتەوە

ئەوا ممن دەپمرسمم کە !  سەبارەت بەوەش کە ئكسگا کاتی گونجاو نییە بۆ ڕەخنە لەئمۆجەالن
ئۆجەالنە و کاتی کردنكگی بە پرۆگرامی خموێمنمهن لە "  ژنۆلۆژی" ئایا بۆ کاتی باڵوکردنەوەی 

ئەگەر لەبەرئەوەیە پەکەکە و پەیەدەیە لەشمەڕدان، !  ڕۆژئاوادا بەاڵم کاتی ڕەخنەلكگرتنی نیە؟
ئەوا شەڕی ئەم حزبە زیاتر لە سو دەیەیە درێژەی هەیە لەگەڵ تورکیادا و ئمایمنمهەی دیمار 

ئایا دەکرێ تا ئەم ئاینهە نمادیمارە چمارەنموسمی ڕەخمنەگمرتمن بسمپمكمردرێ بە مەحماڵ؟ .  نییە
دروست ئكسگا کاتی ڕەخمنەگمرتمنە لە ئمۆجەالن چمونمکە ئەمە ڕەخمنەیەک نمیمیە بەتەنمیما لە 
سیاسەتی ڕۆژانەی پەکەکە، بەڵکو ڕەخنەیە لەو مۆدێلەی پەکەکە بۆ لە  اڵاهانی ئمیمنمسمان لە 

ئمكمسمگما .  ئكسگا و لە ئاینهەدا لەسایەی دەسەاڵتی خۆیها و لەوانەش لە کمۆبمانمی و عەفمریمن
لەهەموو کات زیاتر کاتی ڕەخنەیە لەم بۆچونانەی ئۆجەالن کە دەیەوێ نەک تەنمیما ژیمانمی 
چەنه هەزار ژنكکی ئۆردوگاکانی پەکەکە دیاری بکا بەڵکو ژیانی تەواوی ژنان لە کۆمەڵمگەی 

بمها و بەم شمكموەیەش ژنمان و خەڵمکمی "  ژنمۆلمۆژی" کوردسگانها لە  ماڵمامی دواکەوتموانەی 
کوردسگان سەرتاپا بکاتە سەربازی بو ماف و بمو ئمیمرادەی پەکەکە و کموردسمگمان وەک 

ئەم بۆچوونە کە پكی وایە نمابمو ڕەخمنە لە ئمۆجەالن .  ئۆردوگایەکی سەربازی بەڕێوەبەرێ
بگیرێ هەیە دەیەوێ خەڵی تەسلیم بە سیاسەت و فکری پەکەکە ب ات و تەسملمیمم بمامو، وە 

 .بۆی گرنگ نییە چی بەسەر ماف و ئازادی ژن و ئازادی ڕەخنەگرتنها دێت
بۆ بزووتنەوەی کۆمۆنیسگی و یەکسانیخوازی مەسەلەی ژن و ئازادیەکانی بەشكکی گرنمگە  

لە ملا نكیەکی فکری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی لەگەڵ بزوتنەوەی ناسیونالیسگمیمها و بەهمیمچ 
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لەهەمان کاتها .  بیانویەک ئەم ڕەخنەگرتن و ڕۆشنگەریە لە کۆمەڵگەی کوردسگانها دواناخات
پێگیوانی خەباتی خەڵکی ڕۆژئاوا دەکا دژی تمورکمیما و دژی داعمش، وە پەردەش لەسمەر 
بۆچونی ترس لە ژن و ژنۆفۆبیای ئۆجەالن هەڵهەداتەوە و بەڕێگرێکی بەردەم خەباتی ژنان 

پكویسگە هەڵمامژاردنمی هەر بمیمر و کەس و .  بۆ بەدەسگهكنانی ماف و ئازادیەکانیان دەزانو
 . الیەنكی ئاکامی ناسینی ڕاسگیەکان و ڕەخنەکان بكت و پەیڕەوێکی هوشیارانە بكت لكیان

 
الن و  ر تمكمڕوانمیمن و دیمهگمای ئمۆجمه سمه  بمكمیمنمه  پمكمامان بماشمه:  دیهگای سۆشیالیمسمگمی

م و  سمت سمگمه ده  لمه  ژنانكك كه  رچاو كه به  ك وادێگه الیه له.  ر ژنان سه ی  له كه وه بزووتنه
  ش لمه ك ئمكموه وه  وه كی تریێمه الیه ن و له كه ئه  یه وه و بزووتنه ڵهێن ڕوو له هه  وه وسانه چه

ر و  جایهكه كی خۆ ته یه ڕاهیاه  كرێن به و ئه  وه سگرێنه به ژنان ئه  تان پكهاوه دا ئاماژه كه كگكاه
 ڵكن چی؟ ئه  كییه یه م دژبه ر ئه سه ئكوه له. ر بۆ ڕزگاری نیێگاان رخان ه خۆته

  :ئاسۆکاال
لەباری مكژوییەوە ئۆجەالن و پەکەکە لە هەناوی چەپی تورکیاوە هماتمونەتە دەرەوە، وە تما 
دەوارنكی کاریگەری ئەم چەپەی تورکیایمان بەسمەرەوە بموە، کە چەپمكمکمی ممۆدێمرنە و لە 

ئەم مكژووەی پەکەکە کاریگەری هەبووە لەسەر دەور و .   مەسەلەی ژنانها پكێکەوتنخوازە
ئممۆجەالن بمماس لەوە دەکمما کە ممماوەیەک .  نەخممش و ئمماسممگممی بەشممهاری ژنممان لەپەکەکەدا

پەیوەنهی دەرەوەی خكزان، واتە ئازادی پەیوەنهی سكک  و عەشق لەنماو پەکەکەدا هەبموە 
بە بمڕوای ئەو ئەم ئمازادیەی ژن .  و ژن و پیاو وەک بۆی فرێنه و گكل فرێنه پكمکەوە بمون

. پەکەکەدا نەگمونمجماوە"  فەرهەنمگمی چەکمهارانمی" بووە بۆسەر پەکەکە، وە ئەمە لەگەڵ "  بەاڵ" 
هەربۆیە ئۆجەالن بوەتە تیۆریسیۆن و پاساودەری و  ەدەغەکردنی سكک  و عەشق، وە بە 
 وربانی کردنمی ئمازادی و ممافەکمانمی ژنمان، ئەمە لەجمیماتمی هەوڵمی گمۆڕیمنمی فەرهەنمگمی 

یە کە سمیماسمەتمی " ژنمۆلمۆژی" ئەمە بمنەممای داهمكمنمانمی.  دواکەوتوانەی نكو ڕیزەکانی پەکەکە
 .خەسانهنی ژنانی نكو پەکەکەیە، وە کردنیانە بە ڕاهیاەی ڕزگاری نیێگاان

پەکەکە بزوتنەوەیەکی ناسیونالیسگی جەماوەریە کە دژی سیاسەتی شۆڤمكمنمیمسمگمی تمورکمیما 
بەرامماەر بە خەڵمکممی کموردسممگممان، وە دەیەوێ لەهەممموو هممكممز و تمموانمماکمانممی جەممماوەری 
کوردسگانی تورکیا سود وەردەگرێ، وە ژنانیش لەم خەباتەدا کە بەشهاریەکی بەرفراوانیمان 
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ی ئمازادی ژنمیمێمیمان لەگەڵ " بەاڵ" بەاڵم وەک ئۆجەالن دەڵی ئەم بەشهاریە بەرفراوانە .  هەیە
 .هەوڵكکە بۆ نەهكێگنی ئەم بەاڵیە" ژنۆلۆژی. "خۆیان هكناوە

. لكرەدا ناکۆکیەکە دەست پو دەکا، ناکۆکی نكوان ئمازادی ژن و بەشمهاری ژن لە پەکەکەدا
پەکەکە نایەوێ ئەم هكزە کۆمەاڵیەتیەی ژنان لەدەست بها و دەشیەوێ ڕێمگمریمش لەوە بمکما 

بمۆ گەیێمگمن بە   ئامڕازێکی دەسمگمی پەکەکەیمه"  ژنۆلۆژی. "کە لەناو پەکەکەدا ژن ئازاد بكت
ئامانجی پەکەکە نەک بە ئامانجی ماف و ئمازادیەکمانمی ژن، بەم پمكمكەش ئمازادیەکمانمی ژن 

ئەمەش واتمای گەیێمگمنمی پەکەکە بە .  بکرێگە  وربانی ئامانجی ڕزگاری نیێگمامانمی پەکەکە
لمكمرەوە بەدوای .   دەسەاڵت و کردنی ژن بە سەربازێکی بمو هەسمت و سمۆزی شمەخسمیە

پیرۆزکردنی مۆدێلی ژنی ڕاهیاەی کەنیسەکانەوەیە تا ژنانی ناو پەکەکە لە شەرمی سمكمکم  
، کە لەم دنیایەدا بەشوێن ژیمان و " فریێگە و پاکیزەیەک" و عەشق پاک بکاتەوە، وە بیانکاتە 

ئازادی شەخسی خۆیانەوە نەبن و تەسلیای ئەو چارەنموسمە بمن کە تماکە کەسمكمی بمۆیمان 
 .دیاری دەکەن

دەکممما "  ژنمممۆلمممۆژی" ئممۆجەالن هەروەهممما بممماس لە کممایمممگەری نەرێمممنممیە دەرونمممیەی ئەم 
لو هاتووە کاتو یەکگر دەبینن و "  وەک شكگیان" لەسەرجەنگاوەرە ژن و پیاوەکان ، کە چۆن 

 . دا بە دورودرێژی باسکراوە"ژنۆفۆبیا"ناونەکانی لە کگكای 
بکاتە پرۆگرامی خوێنهنی کمیمانمی الو، وە "  ژنۆلۆژی" لەمەش خراپگر ئكسگا پەکەکە دەیەوێ 

هەموو کۆمەڵگە  تووشی هەمان باری دەرونی داخراو و ملکەچ بمکما تما بمامنە سمەربمازێمکمی 
 .گوێڕایەڵ

بەاڵم لە کۆمەڵگەدا پەکەکە ناتوانو ئەم  اڵماەی ڕاهمیماەکمردنمی ژنمان بسمەپمكمنمو ، هەربمۆیە 
ناچارە خۆی بگونجكنو لەگەڵ ئاسگی گەشەی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵمگەی تمورکمیمادا، وە لەگەڵ 

ئەم نماکمۆکمیە بە .   سەنگ و  ورسایی بەشهاری ژنان لە خەباتمی سمیماسمی و جەمماوەریمها
ئمماشممکممرا لە بەرنممامەی هەڵمماممژاردنممی هەدەپەدا دەرکەوت، کمماتممكممی سممەبممارەت بە ئممازادی 

. بەم دیاردەیە  سەیمان کمردوە"  ژنۆلۆژی" هۆمۆسكکێوالیەتی  بەپكیەوانەی سوکایەتیەکانی 
 .ئەمە یەکكی لە ناکۆکیەکانی نكوان  ەنهیلە لەگەڵ دیاربەکر و ئەسگەناول و کۆبانیها

  
ی  نه و الیه ر ئه سه  ر ئازادی، با بكینه سه  ، مادام باس هاته زۆر باشه: دیهگای سۆشیالیسگی
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  وه نمهه یموه م پمه م له ئه.   ئازادی جنسه  ت به باره سه  ژنۆلۆژیها كه  الن له كانی ئۆجه تری تكزه
تموانمو  ش ئمه ممه ئمه.  دات م ئمه ڵمه  مه  یمها لمه كمه وه ر خۆی و بزووتمنمه سه ك به اڵیه ك به ژن وه

ی  چن و نمامونمه رئه ده  مایه و بنه له  پاشخانك ی فی ری و تیۆری بو بۆ سزادانی ژنانكك كه
  م بمۆچموونمه ئمه  پمكمگمان وا نمیمیمه.   یمه النمها همه ی ئمۆجمه كمه وه كانی بزووتنمه ڕیزه  ش له مه ئه

  لمه  نگ و پاشخانمكمك كمه رهه ف، فه ره ر شه سه فپارێزی و كوشگن له ره بۆ شه  ره ڕێخۆش ه
  وربانی؟  زار ژنی كردۆته یان هه كوردسگانی عكرا ها ده

 :مال ئاسۆکه 
لە ئمۆردوگمای .  کۆنگرۆڵی ماف و ئازادی سكسکسی ژن دەبو بە تمونمهوتمیمژی بسمەپمكمنمرێ

پەکەکەدا ئۆجەالن ئەو ژنانەی باس لە ئازادی شەخسی دەکەن بە سموک و بمو شمەرم و 
خیانەتکار لە ەڵەم دەدا ، وە لە ڕێگەی تونهوتمیمژی و ئمیمرهمابەوە سمزایمان دەدا ،جما چ بە 

. بمو"  خمیمانەتمکماران" دروسگکردنی دۆخكکی دەرونی نالەبار بو یان بڕیاری سەربمازی دژی 
گواسگنەوەی ئەم فەرهەنگە بمۆ نمكمو کمۆمەڵمگە و خموێمنمهنمی لە  موتمابمخمانەکمانمها بەممانمای 
کۆمەاڵیەتی کردنەوەی کۆنگرۆڵی سكکسی ژنمانە و دروسمگمکمردنمی کمۆمەڵمگەیەکمی ڕاهمیماە 

لەکاتكکها ئەم دیماردەیە مەسمیمحمیەتمیمش نەتمیموانمیموە بمیمکماتە نمۆرممی کمۆمەڵمگە .  پاکیزەکانە
سممەرەڕای هەژمممونممی هەزاران سمماڵە، ئەوا بممۆ پەکەکەش نمماکممرێممگە نممۆرمممی کممۆمەڵممگەی 

چونکە دژی هەموو پكێکەوتنكکی کمۆمەاڵیەتمی و گەشمەی وشمیماری ژنمانە لە .  کوردسگان
با لكرەدا ناونەیەکی ممكمژوویمی بماس بمکەم  .  کۆمەڵگەی مۆدێرنی سەرمایەداری کوردسگانها

لەمەوپمكمش  مه  ٢٢٢٨ه وه واتمه  ۰۷۲له سالی . یەی ئۆجەالن دەچو"ژنۆلۆژی"کە زۆر لەم 
کمانمی  ربمازه واجمی سمه کمردنمی زه  غمه ده شه فاالنگاین سه لاانهی ئیاپراتوری رومانی بمه  مه

هەرچەنه ئمیمامپمراتمۆر ڤماالنمگمایمنمی کموشمت و بمڕیماری .  بکا   غه ده ویسگی  ه یگوانی خۆشه نه
اڵم لمه ممكمژودا  دا درێمژەپمكمها، بمه"ڕزگاری نیێگاان" ەدەغەی زەواجی سەربازەکانی لە پكناو

همكمنمن و پەیماممی ڤماالنمگمایمن  ویسمگمی بمه کمارده ئیگر ناوى ڤاالنگاین له جكگای ناوی خمۆشمه
سمكمی  ئه مه کارێکی میژوییه کمه کمه.  بەراماەر بە بڕیاری دژی ئازادی ئیاپراتۆر سەرکەوت

یسگی گمیمانمی خموۆی بمه  ه سانی تردا و بۆ زینهوو راگرتنی خۆشه ویسگی که له پیناو خوشه
بەاڵم سەیر لەوەدایە ئكسگا هەمان مكژووی ئەو ئیاپراتۆرە لەسەر دەسگی ئمۆجەالن .  خگکرد

دوبارەدەبكگەوە و ئەمجارە بە  ەدەغەکردنی سكکم  "  ژنۆلۆژی، زانسگی ژنناسی"لەژێرناوی 
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 .دا"گەیێگن بە ئازادی و ڕزگاری کوردسگان"لە ژنانی گەری  و لە ژێرناوی 
ئەم ئایهیۆلۆژی کۆنگرۆڵکردنەی سكکسی ژنان خۆی لە کۆمەڵگەی کوردسمگمانمها بمااڵدەسمگە 

یە " ژنۆلۆژی" ئۆجەالنی خوێنهبكگەوە،  باڵوبونەوەی ئەم "  ژنۆلۆژی" بەبو ئەوەی کەس کگكای 
سمواغمکمردن و .  تەنیا ئەم  وڕە خەسگگر دەکاتەوە کە بمۆ ژنمان لە کمۆمەڵمگەدا گمیمراوەتەوە

جوانکردنی کۆنگرۆڵی سكکسی ژنان لە ژێر ناوی ژنناسی ئۆجەالنها جگە لە درێمژەدانمی ئەم 
هەربۆیە پیاوانی .  فەرهەنگە دینی و خكڵەکیەی ناو کۆمەڵگەی کوردسگان نەبو هییی تر نییە

پیاوساالری کوردسگان زۆریان پو خۆشە هەموو ژنانی کموردسمگمان وەک گەریم  بمن کە 
ئەم .  هیچ ئازادیەکی سكکسیان نەبو و تەنیا سەربازێکمی شمەڕ لە پمكمنماو کموردسمگمانمها بمن

یە مكنگالكگی پیاوساالری لە بواری ماف و ئازادیە شەخسیەکانی ژنمانمها تمیمۆریمزە " ژنۆلۆژی" 
دەکا و بەئاشکرا بانمگەشمەی دابمونەریمگمی خمكمڵەکمی دەکما، کە ژن تمیمایمها لە کمارکمردن و 
جەنگاوەری و بەرپرسیارێگی دایکمایەتمی ئمازادە، بەاڵم مەسمەلەی  سمكمکمسمی و عەشمق و 

لە ناو خكزانی کوردسگانها ئەم ئمایمهیمۆلمۆژیە ئمیمسم ممی و .  خۆشەویسگیها لو  ەدەغەکراوە
خكڵەکیە لەو پەڕی بەهكزی خۆیهایە و ئەمە پاساوی کۆمەاڵیەتی و دەروونی نكو کۆمەڵمگەیە 

ئمیمعمجمابمی ئمۆجەالن بە .  بۆ کوشگنی ئەو هەزاران ژنەی لەم  ماڵمب و سمنمورە الیمان داوە
زەواجەکانی محاه و ڕاهیاەی کریسگیانی، ئەم هماوبەشمیە فمکمری و ئمیمهیمۆلمۆژیەی نمكموان 

 .ناسیونالیزمی کورد و دین و بەتایاەت ئیس م لەمەسەلەی ژنها نیێان دەدا
 

خمۆڕاگمری و .  بمگمریمن  النمه سمه م ممه نك ی تمری ئمه الیه  پكاان باشه:  دیهگای سۆشیالیسگی
دا  ژه په و یه  گه په كانی یه ڕیزه  فرین له مانكگی ژنانی كۆبانی و دواتریش عه و  اره  وه سگانه وه

و  ئمه.  ی بمۆ ژنمان تمۆمماكمرد كی بكوێنه تیه شگرین هكزی ئیس می، ئازادی و ئازایه ڕه  دژ به
كی  واتایه  به. ی باسگان كرد ناكۆكن و تكڕوانینه ڵ ئه گه ی ژنان له مانكگی و جكگاوڕێگایه  اره

ك  نمیمزه كمه  و به  رانه تی هكنه و یاساوڕێسا كۆیله رسگی ئیس می و ئه په كۆنه  تر ژنان دژ به
مان سگمانمهاردی ئمایمنمی و  هه  الن به كانی ئۆجه تكزه  وه م شه و له  وه سگانه كردنی ژنان وه

 ؟  وه نه ده چۆن لك ره  م ناكۆكیه ئه  ئكوه.  وه سگكگه یاناه ئه  وه رست و دژی ئازادیه په كۆنه
 :مال ئاسۆکه

ئەم ناکۆکیە ڕەنگهانەوەی هەمان ناکۆکی نكوان بیر و تمكمزەکمانمی ئمۆجەالنە لەگەڵ وا میمعمی 
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بیر و تكزەکانی ئۆجەالن  سەبارەت بە ژن و ئمازادی و .  کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەی کوردسگانها
سكک  بۆ کۆمەڵگەیەکی داخراوی دینی و خمكمڵەکمی دەشمو، بەاڵم کمۆمەڵمگەی کموردسمگمان 

ئەم چموارچمكموە فمکمریەی ئمۆجەالن کە پمكمی وایە .  کۆمەڵگەیەکی شمارنێمیمنمی و ممۆدێمرنە
کۆمەڵگەی کوردسگان دەبو لە چوارچكوەی سیسگەمی خكڵەکی و بەهاکانیها ڕێی بخرێمگەوە، 
وە ژنممان بممکممرێممنە ڕاهممیمماەی دێممرە دورخممراوەکممان، کممۆنەپممارێممزانە و گممكممڕانەوە  دواوەی 

 . شارسگانكگی و مۆدێرنیزمە
بەاڵم وا عیەتی سیاسمی شمەڕی دژی داعمش زیماتمر گمرنمگمی دەوری ژنمی لە پەیەدەدا لە 

همكمزی دنمیمای ئمازادیمخمواز دژ بەو .  ئاسگكکی بەرفراوان و جیهانیمها همكمنماوەتە سمەرشمانمۆ
نەک هەر ژنانی کموردسمگمانمی .  وەحێیگەریەی داعش هاتە پێگی هكزی ژن و پیاوی کۆبانی

تورکیا بەڵکو ژنانی چەپ و کۆمۆنیست و ئازادیخوازی زۆر واڵتی تمریێمی همانمها بمیمن و 
هەرچممۆن زۆرێممی لە .  لەشممەڕی دژی داعێممها شممانمماەشممانممی پەیەدە و یەپەژە شممەڕبممکەن

ئازادیخوازان لەشەڕی دژی فرانکۆی دیکگاتۆری ئیسپانی هاوشانی چەپ و کۆمۆنیسگەکانی 
هەربۆیە لەم وا یعیەتە سیاسیەی شەڕ دژی داعش پەیەدە ناچار دەکما .  ئیسپانیا خەباتیانکرد

بکا لە بە پیرۆزکردنی زەواجی چەنه ژنەی ئمیمسم م و "  ژنۆلۆژی" کە پێت لە ڕێنوێنیەکانی 
وەک بەشكی لەو شەڕە سیاسی و سەربازیە دژی داعش پەیەدە شمەریمعەتمی ئمیمسم ممی لە 

ئەمە پمكمیەوانەی .  مارەیمی و ممیمرات و زەواجمها البمرد و یماسمای زەواجمی مەدەنمی دانما
 ٢و بیروڕاکانی ئۆجەالنە کە فرەژنی محاه و زەواجمی لەگەڵ عمایێمەی ممنماڵمی "  ژنۆلۆژی" 

موعجیب بوونی ئۆجەالن بە ئیس م و مەسیحیەت و دین کە سكکسیمان .  سااڵن پیرۆزکردوە
بەچاوی نەفرەتەوە سەیرکردوە و ڕاهیاە بوەتە سیمامامولمی ژن الی نمیمێمانمی دەدا کە ئەم 

یەکەیمها خەریمکمی " ژنمۆلمۆژی" سەرکردە سیاسیە لە پكناو مەرامی سمیماسمی و سمەلمامانمهنمی 
ساتوسەدا و سود وەرگرتنە لە دین وەک ئامڕازێکی کۆنگرۆڵی سكمکمسمی ژن و کمردنمی بە 

هەڵوێسگی بەگومانی زۆربەی " فەلسەفەی بیرکردنەوە سەبارەت بە سكکسی ژن کاتكی دەڵو
مانادارە، پەیوەنهی بەڕێخۆشکردن بۆ کەوتن، (  سكکسیە) ئاینەکان بەراماەر بەو پەیوەنهیە 

 ". چەپەڵی و دەرکەوتن لە حە یاەتەوە هەیە
هەربۆیە ئەگەر چی ژنان الی ئۆجەالن و پەکەکە بمونەتە جەنمگماوەرێمی دژی داعمش، بەاڵم 
ئەم خەباتە لە پكناو ئازادی ژنها نیە بەڵکو ژن وەک پیاو جەنگاوەرێکە کە لە پكنماو ڕزگماری 
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ژن لكرەدا ئەم شەڕە لە پكناو ئازادی و مافەکانی خمۆی نماکما و بەڵمکمو .  نەتەوە تكهەکۆشو 
وەک جەنگاوەر  اوڵ بکرێ دەبو سەرەتا ئەوە ئیازابکا کە ئازادی و ممافە شمەخسمیەکمانمی 

 . خۆی تەسلیم بە ئۆجەالن و پەکەکە بکا
ژن لەم بزوتنەوەیەدا ئامڕازێکە نەک لە پكناو ئازادیەکانی خمۆیمها بەڵمکمو لە پمكمنماو ئمازادی  
. بە ئامانج بگا"  نەتەوە" یەکها، کە ئەوی کردۆتە فریێگەیەکی بو هەست و سۆز تاکو " نەتەوە"

لكرەدا ئماممانمجمی .  جەنگاوەری و خەباتی ژنان بە پكیەوانەی بەرژەوەنهی خۆیانەوە کاردەکا
. بزوتنەوەکە و ڕزگاری نەتەوە بریگی نییە لە ئازادی تاکی ژن بەڵمکمو بەرژەوەنمهی گێمگمی
ئەمە ئەو ناکۆکیەیە کە بەشمهاری ژن لەشمەڕی دژی داعێمها نماکماتە ئەوەی کە لەدەسمت 
دابونەریت و کۆنگرۆڵی کەسانی تر ڕزگاری بو و بەڵکو کۆنگرۆڵی ژیان و مافەکانمی ژن لە 

ژنان تەنیا لەبەرئەوەی .  دین و داعێەوە دەگۆڕێ بە کۆنگرۆڵ لەالیەن ئۆجەالن و پەکەکەوە
بەشهاری شەڕ دژی کۆنەپەرسگی دەکەن  بەممانمای ئەوە نمیمیە کە ئماممانمجمی ئەم شمەڕە 

هەرچۆن بەشهاری جەماوەری کمرێمکمار و زەحماەتمکمكمش لە .  بەدەسگهكنانی مافەکانیان بكت
شەڕی جیهانی دژی نازی و فاشیەکانها بەمانای بەدەسگهكنانی مافی ئەوان نەبموو یما خمود 
بەشهاریان لە شەڕی یەکكگی و پارتی دژی بەعسها ئەنجامەکەی بەدەسەاڵت گەیێگنمی دوو 

 . حزب بوو لە کوردسگانها کە چارەکە سەدەیەکە ژن دەکوژن
دوای نەمانی داعش دەبو ژنان لە نكو پەکەکە و لە ڕۆژئاوادا ئەو پرسیارە بکەن کە جكگمای 

" ژنمۆلمۆژی" ماف و ئازادیەکانمی ئەوان لە بەرهەممی ئەو بەشمهاریە چمی بمووە؟ ئەگەر لە 
ئاشمکمرایە کە ئەمە !  دەڵو ئارەزوم لە پەیوەنهی بەسگنە" کاتكی ژن" ئۆجەالن بپرسین دەڵو 

چممونممکە دەبممكممگە مممایەی سممەرنەکەوتممن لە ئەرکە .  " بممو شممەرمممانەیەهەڵمموێسممگممكممکممی 
دیاریش نییە دوای چەنمه دەیەی تمر پەکەکە بەم ڕزگماربمونە نەتەوەیە ! شۆڕشگكڕییەکانها
 . دیاوکراتەی دەگا

بەکورتی کكێەی ئۆجەالن و بمزوتمنەوەی نماسمیمونمالمیمسمگمی کمورد لەگەڵ خمودی چەممکمی 
سكکسی ژن دایە و هیچ بەشهاریەکی ژنان لە خەباتی دژی داعمش و گمۆڕیمنمی بەشمكمی لە 

یەی " ژنمۆلمۆژی" یاساکانی شەریعەتی ئیمسم ممی لەسمەر زەواج نماکماتە ئەوەی پەکەکە ئەم 
هەروەک وتمم .  ئۆجەالن و ئەم بیرکردنەوە داوکەوتوە دیمنمی و خمكمڵەکمیمانەی خسمگمۆتەالوە

بەرژەوەنهی سیاسی ئەم جۆرە کارانەی بەسەر پەکەکەدا فەرزکردوە کە هەر کمات داعمش 
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نەما پەکەکە ئامادەیە هەمان تكزەکانی ژنمۆلمۆژی کە سمكمکم  و ئمازادی ژن  ەدەغە دەکما 
ئەم بزوتنەوە پۆپۆلیسگیە هیچ کمات .  بەناوی پاراسگنی پیرۆزیە دینیەکانەوە بكنكگەوە پكێەوە

بنەما و مەبهەئكکی ڕاوەسگاوی نیە سەبارەت بە ماف و ئازادیەکانی ژنان و ئازادی سیاسی 
و ئازادیە گێگیەکان و بە پكی گۆڕانی هەلومەرج و هاوپەیاانەکانی ئامادەیە هەموو شمگمكمی 

 .بگۆڕێت
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ر،  روه ژارپه سۆشیالیزمی داماو و هه

ڵگای  کۆمۆنیزمی کرێکاریی مۆدێرنی کۆمه

 *داری رمایه سه
    

  مماتمریمالمیمسمت بمه.   ڵكین مارک  ماتریالیسگمه ده. ین بکه  سه  وه ی مارکسه فه لسه ی فه باره با له
و همزر پماشمکمۆی   یمه وه پكش جیهانی همۆشمه جیهانی مادی له  پكی وایه  وترێت که سكی ده که
بمونمكمکمی   و مماده  دونیای مادی وا عیه  م پكیه به.   وه کاته ده  وانه خۆیها پكیه ت له و بابه  ته بابه

م  ی مارکم  بمه که اڵم ماتریالیزمه به.   بڵكت ماتریالیسگه  مانه سكکیش ئه رکه هه  وه.   یه وا عی هه
تمی لمه  تمایمامه گمرێ، بمه کانی پكش خمۆی ده ماتریالیسگه له   خنه ت مارک  ڕه نانه ته.   نییه  جۆره

و تمكمیمها   کمه نمهیمه تاه نه تایاه ڵگری چه ی هه که ماتریالیزمه فیورباخ که  ت به  باره کانیها سه تكزه 
زهمنمیمامان (  همۆش) جمیمهمانمی   وه والشمه و له  جكگیره  که  یه هه(  ئۆبجكکت) تیاان  جیهانكکی بابه

 . وه کاته ده وانه  خۆیها پكیه تی له جیهانی بابه  که  یه هه( سۆبجكکت)
  ی که و توخاه و ئه  نجامی پراتیکه رئه ڵكت دونیا به و ده ئه.   نییه  مجۆره ڵیت دونیا به مارک  ده
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و  ئمه.  وێت بمیمگمۆڕێ یه ده که   یه و توخاه مان ئه هه  وه، کاته ده  وانه تی پكیه جیهانی بابه  ریکه خه
سانمكمی هماتمن  و دواتر که  زو باخی ترێ بووه یان بینی، پكێگر ڕه ده  ی که الرانه کۆشی و ته

ممای  پراتیی بمنمه  وه الی مارکسه به.  گۆڕانهایه ڵكت جیهان له و ده ئه. دروسگیان کرد و رۆیێگن
ئماکماممیمێمها  خمۆی، لمه  ت خمودی بمابمه  له  شكکه پراتیکها به  و گۆڕان له  تیه وا عیی دۆخی بابه

خمۆیمها  ت لمه نمهما بمابمه بمجمكمکمت، تمه سمه  یمن، واتمه زه / همۆش نمه نماکمات کمه سه په  وه مارک  ئه
.  وه کمه ناو ئمارگمیموممكمنمگمه  توخای پراتیی دێنكگه  مجۆره شیگۆڕێ، به ڵکو ده وه، به کاته کسهه عه
ڵمگما  کمۆممه.   کمانمه ڵکو پراتیکی ئینسانه ، به کان نییه پراتیی، پراتیکی شگه  وه الی مارکسه اڵم به به
جمیمهمانمی   ر سمه ممۆری خمۆیمان بمه  تاوه ره سه رله کانیش هه مرۆییه  و چاالکیه  تاوه ره سه رله هه
تمی  ریمه شمه ی بمه ر ممۆر گمه ئمه  وه ینه ک  بکه ناتوانین شگكی عه  ئكاه.    جكهكێگووه ، به وه تیه بابه
الم ممارکم   ، بمه یه تی هه کانها، جیهانكکی بابه ساره بۆشایی و هه  ڵو له به .  بینین نه  وه ره سه به

وه  بمو ئمه ن، ده کمه ده کمان  تمیمه بمابمه  ت وراسمگمیمه ر بمابمه سمه لمه ڵمكمت کماتمكمی  سمه  پكامان ده
 .  تیه اڵیه ، چاالکی مرۆیی و پراتیکی کۆمه یه م دیارده شكی له به  رچاوبگرن که به له 

ی  ئمابموری و پمرۆسمه ڵمگما لمه و بۆ ناسمانمهنمی كمۆممه کات؟ ئه ده ڵگا چۆن پكناسه مارک  کۆمه
شمکمردن  کما و دواتمر کماردابمه ست پكمهه ، ده زراوه ر دامه سه ڵگای له کۆمه  ، که وه مهكنانه رهه به

الی  بمه.  کمان کمانمی مموڵمکمهارێمگمی و چمیمنمه نهیه یوه په گات به  ده  وه شه و لكره  وه کاته ڕۆشن ده
مای ممیمگماپمۆلمیمزممكمکمی  ربنه سه وامیش له رده و به  تی بووه چینایه  میێه ڵگا هه کۆمه  وه مارکسه

  ڵمگما کمه ی مارک  بمۆ کمۆممه ڕوانگه له  شكکه چین به.   ی بۆکردووه تی پكناسه ئابوری و چینایه
تموخمامی چماالک بمۆ   لمه  شكمکمه به  ڕوانینی مارکسها ها چین له روه و هه  تیه دونیای بابه   خۆی

سمت  ده  وێموه نمگماودا لمه م همه که یه کات له بۆ کاپیگالیزم ده  مارک  کاتكی پكناسه.   گۆڕانکاری
کانی ئكسمگمای بمه  چینه  ، که  که یه شكوه داری به رمایه ڵگای سه کانی کۆمه میکانیزمه  کات که پكهه

  ڕه سمت الپمه نجا بۆ شمه ، پاش په وه خوێنیگه ده(  کاپیگاڵ)  رمایه  کاتكی کگكای سه.   وجود هكناوه 
پاش بیست   وه خوێنیگه ڵاانی ده کگكای ئایهۆلۆژیای ئه ها کاتكی که  روه کرێکار، هه  یت به گه ده

  وه ی فمیموربماخمه بماره کمان لمه کماتمكمی تمكمزه.   وه یمگمه گه کرێکار ده  وه به ، دیسانه ره بۆ سی الپه
ش  ممه ئمه.  کرێمکمار یت و دواتر به  گه توخای چاالک ده  ک به یه ره نه الپه دوای چه  وه خوێنیگه ده
مارکم    بڕیاره   مكی که رده دونیا و سه) مها،  رده تی سه دونیای بابه کرێکار له  که  یه وه رئه به له

 .  یه م گۆڕانه رئه و هه  ته م بابه رئه براوی هه شیکی دانه ، به(بیگۆڕێت
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کمی  و کرێمکمار جمكمگما و ڕێمگمایمه ڵکو بۆ ئه کاسانكی نین، به  ڵه کرێکار کۆمه  وه الی مارکسه به
کمانمی  نمی همۆیمه خماوه کمه   سمكمی نمیمیمه  میمون، کمرێمکمار کمه کان تمكمیمها چمه ئینسانه که   ته تایاه
  بمه  ربهكنو، کرێکار پاشکۆ نییمه وی ده زه  مهكنانی خۆی بكت، تا بگوانو بژێوی خۆی له  رهه به
کرێمکمار .  گرێ رده کا و کرێ وه ک وێ کاربکات، کرێکار کارده بڕوات له  که  و ئازاده  وه ویه زه
ر  گمه بموونمی کمرێمکمار، ئمه همه  ر لمه به.  ی که فرۆشگنی هكزی کاره به   و ناچاره  سكکی ئازاده که
  ، چمونمکمه وه ڕینیمگمه ی بیگه وه دوایها بۆئه ینارد به  ی ده که ربابه ، ئه ت بۆ شار بڕۆیێگایه عیه ڕه

دا  تمیمه اڵیمه کمۆممه  م  مۆنماغمه ت لمه نمانمه تمه.  وی خمۆی دابمڕێمنمو زه لمه  که   بووه ی نه وه مافی ئه
  لمه  شمكمی بمووه بمه  شوێمنمكمکمی تمر ژیمان بمکمات، چمونمکمه  بڕوات له  بووه گونهنێكن بۆی نه

کمان لمه  دامالكنی ئمیمنمسمانمه.   دیاریکراوه  حوکارانیه  وه ڕهم ڵه و  ه ی و ئه نهی ئاغاکه سگوپكوه ده
کمان تما بمڕۆن لمه  وی وئمازاد بموونمی ئمیمنمسمانمه نهارێگی زه سگهانی مافی خاوه ده وی و له زه 
کمه   رنمج ڕاکمكمێمه الی مارک  سمه  و خاڵه ئه.   داریه رمایه ن، داهكنانی سه شوێنكکی تر کاربکه 
  ی کمه وه ک ئمه روه وێ، همه ویم ده ئیگر نابو بڵكت زه که   وه کایه ئینسان دێگه  ڵكت جۆرێی له ده 

وی و مماڵمی  بمو زه بڵكت ده  بوایه ئازادبكت، ده  ر بیویسگایه گه  ۆناغی فیوداڵیها ئه  ت له عیه ڕه
ویمت  ر بمیمه ، گمه یمه تمازه  م ئینمسمانمه ، ئه( کرێکار) ڵگا  ی کۆمه نوێیه  م توخاه اڵم ئه به.  خۆم بكت

سانكی موڵکمهارێمگمی  که  ڵه ئارادابكت که تكیها کۆمه رجكی له لومه بو بڵكت نابو هه ئازاد بكت، ده
  ن بمه وانی تمر نماچماربمکمه سگی خۆیانها کۆنگرۆڵ کردبو و ئه ده مهكنانیان له  رهه کانی به هۆیه

م  سمگمامهمكمنمن، ئمه ده بمژێموی خمۆیمان بمه  وه یمه م ڕێمگمه ی بمگموانمن لمه وه کارکردن بۆیان، بۆ ئه
  وه ڕێمگمه بمگمه خوازێ که  تی کرێکار، وا ده جكگاوڕێگای بابه.  بو بگۆردرێ ده  که  یه رجه لومه هه

ک  ویت ڕزگماری بمكمت، نمه ر بیه گه ئه کرێکار .  ڵگادا کۆمه یی له بۆ ئاڵوگۆڕێکی ڕادیکاڵ و ڕیێه
یمی  کی رادیکاڵ و ڕیێه بۆ گۆڕانکاریه بو  زعی خۆی باشگربکا، ده وێت وه نها بیه ته ی که  وه ئه
ش پمكمویسمت  ممه تمی و ئمه ڕزگاری کرێکار کاری خودی کرێکار خۆیمه.  ڕێت ڵگادا بگه كۆمه  له
ممولم مهارێمگمی بمۆرژوایمی   ، واتمه ئمارادایمه لمه کمه   وه شمكمنمكمگمه ڵموه همه  رجمه لوممه و هه ئه کات  ده
و  کمرێمکمار ئمه  وه وه اڵی ئمه بمه.  الی ممارکم  جكگاوڕێگای کرێکمار لمه  یه مه ئه.    وه شكنكگه ڵوه هه
دا  یمه ڕاسمگمه و ئما ممڕۆی دونمیما، بمه تی ئمه تی بابه توانكت، وا عیه ده که   یه تیه اڵیه وته کۆمه رکه ده
ردا، ڕۆڵ  شمه نجماممهانمی ڕزگماری بمه ڕاسگای ئه ، یانی له وه مارک  بیری لكکردۆته  رێت که به

کرێکار ناتوانو .   کردووه پكناسه  ش م جۆره ر به یامی مكژوویی کرێکاری هه مارک  په. بگكڕێ
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ممیمن  کمه یمه  ، کمرێمکمار لمه مارک  پكێاینی تمیماکمردوه  کها که ڵگایه کۆمه  له.  ڕابکات  یامه م په له
ک  یمه وتمه رکمه ک ده ڵکو وه ، به ی کرێکاره وه ک ئه ک وه ش نه مه ، ئه  یه وه ڕیزی پكێه نگاودا له هه
تمكمیمها مموڵمکمهارێمگمی  م که که ده   سه  وه که ڵگایه ی کۆمه باره من له.  تی ڵگا پكوسگی پكیه كۆمه  که

و  مموو ئمه سمت همه ده و لمه مموانمه  مهكنان هی هه رهه کانی به وئامرازه  وه ته شاوه ڵوه تی هه تایاه
سمگمۆی  ئه  نه خه ده  ئامانجه  م جۆره ژین، ئایا کاساکاران ئه دا ده لگایه و کۆمه له که   دایه سانه که

و   جمیمامزاده سگمۆی خمۆیمان؟ ئمایما نمه ئه  نه خه ده  م جۆره خۆیان؟ ئایا جوتیاران ئامانجكکی له
بمۆ رزگماری  خمودی خمۆیمانمها   ؟ ئمایما ژنمان لمه یه یان هه م جۆره یامكکی له کان، په شرافزاده ئه

  ، چونکه وه مه که ده"  خودی خۆ" ئکیه له  ته) کانی موڵکهارێگی بگۆڕن؟  نهیه یوه خۆیان ناچارن په
ڵ  گه کسان بوونیان له پكناو یه ئایا ژنان له(.  ن بکه م کاره  ژنان ناچاربن ئه  وه کرده  به  یه وانه له

.  نمیمیمه  ممه ؟ ژنان پمكمویسمگمیمان بمه وه شكننه ڵوه کرێ هه کاری به که   یه وه پیاوانها، پكویسگیان به
ی  وه شمانمه ڵموه همه  ، واتمه م ڕێمگمایمه ئه پكنو که  ردا داسه سه یان به وه ڵگا ئه كۆمه  یه وانه اڵم له به

. ر بمه یمان بمگمرنمه کمه لمه سه مه  به  وه اڵمهانه بۆ وه  وه کرده کی به نها ڕێگایه ک ته کرێ، وه کاری به
کمرێ  کماری بمه کمه   یمه همه وه  پكناو ئازادی خۆیها پمكمویسمگمی بمه خودی خۆیها له له  ئایا کویله

ڵمگمای  كمۆممه  ی کمه یمه  وتمه رکمه م ده ، ئه ( کرێکار) یه  تازه  م چینه ئازادی ئه!  ؟ نا  وه شكنكگه ڵوه هه
گمرێمی   ڵمگماوه ڕزگماری كمۆممه  ، بمه ممی همكمنماوه رهمه ی ملیۆنیها بمه شكوه له  داری که  رمایه سه

ڵمگمری بمۆچموونمی  همه  و ئماسمگمه خودی کرێکمار تمائمه  که  نییه  وه وهۆیه ش به مه ئه.   خواردووه
ڕێمن  لكم گه  وایه ش ئازاد نابن؟ که بم ئكوه بڵكت تامن ئازاد نه  که  وه بیرکاته و وا   ئازادیخوازیه

کمی تمری  ڵكت کرێمکمار ڕێمگمایمه ، مارکسیزم ده نییه  مجۆره مارکسیزم به!  م موان ئازادبکه با هه
ی کماری  ژێر سمایمه له بۆ کرێکار که   سه به  وه ڵیت ئه مارکسیزم ده.   یه م ڕێگاچاره له جگه    نییه
ڵمكمیمن  ده  کاتكی کمه  خ  ی نییه ئه  وه ئه.  ک بكت یه وه وسانه چه  ر جۆره دژی هه ، تا له کرێهایه به

خمۆراکمكمی  چ جمۆره  ی کمه  وه لمه  زایمه هكنكت یان نما، شماره کار ده ی دانێگن به کرێکار فڵیه
  مانمه موو ئه هه  وه ی مارکسیزمه ڕوانگه زانكت یان نا، له خوات یان نایخوات، زمانی بیانی ده ده

وا معمی ڕزگماری  ی بمه وه کرێکار بۆ ئمه. تی یه کرێکار هه  کها، که جكگاوڕێگایه  له  ڕۆڵكکیان نییه
ڕیزی  له  م چینه ی ئه وه خۆ جوواڵنه نجام خۆبه ره سه.  ڕزگاربکات  وه موان پكکه هه  بكت ناچاره

ی  م جمۆره بمه  بمیمنمیمن کمه ش ده وه کمرده گرێ و بمه  ڵگادا جكگا ده ی كۆمه وه ی بزوتنه وه پكێه
  ده درێژایی سمه ر واڵتكکها، به هه ی کرێکاری له وه بزوتنه بینین که  ده  وه کرده ، یانی به لكهاتووه

 ... ر روه ژارپه سۆشیالیزمی داماو و هه
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سمانمكمی کمه  م لكیوو، کمه کان و کاسانكکی سگه سگه بنهه رجی توێژه  لومه ڵ باشاوونی هه گه له
ی  تمیمه م جكگاوڕێگا بمابمه و ئه م دۆخه  ئه.  برێت و ناوده  ڵ بووه ر، تكکه سه  ته زوڵاكکیان خراوه 

کی کمرێمکماری  تیه کیه ت یه نانه ته ، که  گره ڵنه تی و چارهه ک جهی و بابه یه راده چینی کرێکار به
ڵمگمای  کمۆممه تمی کمرێمکماری لمه کمیمه وترین یمه ڕاسگڕه.  گرێ رچاوی نه به ویش ناتوانو له ڕاسگڕه

ن  الیمه کی کمرێمکماری لمه تیه کیه ر یه گه ت ئه نانه ته.   سگاوه ردا ڕاوه نگه پكکی سه چه بۆرژوازیها، له
ی کمه  وه بمه  نماچماره  وه، سۆراغیه  ر بیینه گه پكی بكت، پاش سو ڕۆژ ئه  وه ره مارگرێت تاتیه

کمرێمکمار .  شمخموراو بمکمات والتی بمه  فاڵنه  رگری له یا به ی ژنان، وه وه یام بنكرێ بۆ بزوتنه په 
نمهیمه  م پمیموه ر ئمه گمه ئمه  بمكمت، چمونمکمه م جمۆره بمه  نماچماره  وه یمه کمه تمیمه بمابمه همۆی پمكمگمه  بمه
.  وه ممكمنمنمه هاوشانی کمرێمکماردا، ده وانیگریش له وا ئه کرێ باكنو، ئه ی کاری به یه رانه وسینه چه

پكناو  موڕۆژێی له مكنو، ناکرێ سی ساڵ هه الم کاری ماڵهاری نه کرێ باو، به ناکرێ کاری به
ر  سمه لمه ئارادابكت کمه  رده له روه مكکی په سیسگه  وه والشه اڵم له ت بترۆشی، به که بژێویها کاره

و   رده روه پمه بمكمت لمه  شكی نمه کردنی مناڵ به رکۆنه زرابكت و سه مای بیری ئازادی  دامه بنه
  لمه.   کرێها ڕێمکمخمسمگمووه و پاراسگنی کارێ به  وه پكناو هكێگنه ڵگایان له کۆمه  چونکه.  فكرکردن

. بمكمت اڵم سوپا و زینهان و دادگای نمه ئارادابو، به کرێ له کی ئاوادا ناکرێ کاری به ڵگایه كۆمه
کمانمی  شمه بمه  مانه موو ئه ، هه کرێ مومکین نییه بوونی کاری به بو هه ڵگادا، به کۆمه  ڕاسیزم له 

الی ممارکم   ی لمه که نوسه نجام کرێکار و چاره ره سه.   وه کرێ بهكڵنه مكکن تا کاری به سیسگه
ک  ممارکم  وه  گموایمه  کمه  نیمیمه  وجۆره به.  باسكکی تیۆری گات به  ده  وه فیه لسه ئاسگكکی فه له
ممارکم  .  ریمان پمكمامهات سمه ڵمگمادا، تما چماره کمۆممه  له  وه سانكکه شوێن که  وتۆته کیاكی که حه
و  ڵ ئمه گمه ڵمکمو ممارکم  لمه بمه.   وه دواتر کرێکاری دۆزیاكگه و  بووه مجار ئازادیخوازێی نه که یه

. تموانمو کمرێمکمار بمكمت دا، ئمه ڵگمایمه م كۆمه توخای ئازادیخوازی له که   وڕووبوه ره دا به راسگیه
خمش  نمهما فماکمگمۆرێمکمی ڕزگماریمامه ک تمه یمها، وه که تیۆرریه  و له  هكناوه مارک  کرێکاری دانه

نماو  ڵموێسمگمی بمه همه  لمه  سمانمكمکمها کمه تمی کمه ڵ بمابمه گمه ش لمه  یمه لمه سمه م ممه ئه.  وێت که رده ده
ڵمویسمگمی  یا خود له هه ، وه  وه سۆشیالیزمی داماوانه یا له  ، وه وه ڵکه خه سۆشیالیزمی دڵسۆز به

  وه الی ممارکسمیمزممه بمه.   ن، زۆر جمیماوازه کمه بۆ سۆشیالیزم ده  نهه ، پڕوپاگه وه ییه سگه ژیرده
و "  ڵ بموبمكمت نمهه گمه" بمكمت و و سمو ئمۆتمۆممۆبمیملمی همه  الجمه چوار سه کرێکار   که  گرنگ نییه

ر  گمه کمرێمکمار ئمه  وه شمه تمانمه موو حماڵمه م هه به..  دابنو سپ پاره  ر ڕاکردنی ئه سه ئیوارانیش له
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کمرێ  بمو کماری بمه تمی، ده یمه همه  کمه  وه و مموڵمی و مماڵمه موو ئه هه ویت ڕزگاری بكت، به بیه
سۆشمیمالمیمزممی دامماوان و   ، یه وانه پكیه   م راسگیانه ڵ ئه گه له لكکها که  گه ناونه  له.  رێت ناوبه له
کماتمكمکمها ممارکسمیمزم  لمه.   یمه وازان ودامماوانمكمی همه النه پكویسگی به  بینین که ر ده روه ژارپه هه

کمانمی تمری  جمۆره  ی کمه یمه و شمیموه ، بمه وه ک کرێکار باكنكمگمه تا وه  کرێکار نییه  پكویسگی به
تمیمێمان  ر حموکمامه گمه ت ئمه نانمه ، ته سۆشیالیزمانه  م جۆره ئه.  ن که ی بۆ ده سۆشیالیزم ئاماژه

تمها  ڕه بمنمه لمه!  ڵمکمی خه رکوت بۆ دژه ڵی و سه ڵكن ئازادی بۆ خه ده  گرتاكت، دوباره وه  سگه ده به
  م جمۆره الی ئمه لمه.   نمیمیمه   م جمۆره ئمازادی، بمه  یێگن به جیگای کرێکار بۆ گه الی مارک   له
ک کمرێمکمار  ر وه اڵتیانها، همه سه ڵگای دواتری ژێر ده کۆمه ت له  نانه ، کرێکار ته"  شۆڕشگكرانه" 

سمانمكمی  کمها، کمه ڵگایه کۆمه ر له گه ئه.  وان شۆڕشگكڕنین مكنو، ئیگر ئه ر نه گه ئه  مكنو، چونکه ده
م  لمه  ربازبمووبمن و  ده  کانی پكێووه  ۆناغه   له  تازه   ، که وه سگی زبرو سواویانه ده  به  بن که نه

ن کمه  ناتوانن نیێانگان بهه  سانه م که وا ئه کردبو، ئه  ، لۆگۆیان کۆپی نه   وه شۆڕشگكرانه  جۆره
سمگمیمان زبمر و  ده  لمكمکمن کمه وانها ئینسانمگمه ی ئه ڕوانگه کرێکار له  گوایه.  سۆشیالسیت بوون 

کمیمان پمیمامهرێ و  ریمه وه خمگمه مموو خمۆشمامه ڵگا و همه موو ماڵوموڵ ی كۆمه بو هه ده و   سواوه
  لمه ڕی ئاینین کمه  باوه  بۆچوونانه  م جۆره بڕوای من ئه  به.   وه ی تر بکرێگه که با یه ش له  تۆڵه
ر  سممه خممۆشممی بممه  وه داخممه و بممه  یممه گممیممان هممه ردا ئمماممماده شممه ی مممكممژووی بممه گ و ریێممه ڕه
  یمه ممه ئه.   کی ئایینی نییه یه هیچ ڕیێه  وه الی مارکسه کۆمۆنیزم به.   پانهووه سۆشیالیزمها داسه 

 . ی کرێکار بۆ ئكاه پكگه
م  ی پكێوودا ئمامماژه که باسه ؟ له  ن تا بزانین جكگاوڕێگای کرێکار چ شگكی نییه اڵم ڕێگابهه به
ڕ  ممه لمه لمكمکمها کمه  بماسمگمه لمه .  ممارکسمیمزممها کمرێمکمار پمیمرۆز نماکمرێ لمه .  کرد نه نه م الیه به

  دا کمه سانه وکه نكو ئه کكی له ڕوو، یه کساڵ ونیوی رابردوو خرانه کساڵ، یه کانی یه وه جیابوونه
یمنمارد  ده  وه تمارانمه  لمه که   کانیم الیه نامه دا،  ڵی ده کانی کۆمۆنیزمی کرێکاریها هه ر باسه سه به

خمۆی   حاڵكکمها کمه له  مه ئه) ی کرێکاران،  کانی کۆمۆنیزمی کرێکاری بۆ ئكاه باسه  وتوبوی که
مموو  کمرێمکمارن همه  ی کمه و پكمیمه کرێکاران به  ، چونکه ی تكیها نییه ، شگكکی تازه!(  کرێکار نییه
  سمكمکمه ، کرێکار کمه دا یه م ڕوانگه له!   باشه"  ڕۆشنایران" بۆ   م باسانه ئه  ربۆیه زانن، هه شگكی ده

زانمو  ، ده زانكت گرفگمی خمرۆشمۆف چمیمیمه ، ده زانكت مارک  چی ووتووه ده  تاوه ره سه  له که 
  ممانمه مموو ئمه همه..   کمرێمکماره  ، چونکه زانی فۆرباخ کكیه ، ده تیۆری سۆشیالیزمی زانسگی چییه

 ... ر روه ژارپه سۆشیالیزمی داماو و هه
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زانیت و  موو شگكی ده پیرۆزکردنی کرێکار، مادام تۆ کرێکاریت، هه له   جۆرێکه  مه ئه!  زانو ده
  م دوایمیمانمه لمكمامان بمه  وه وتمنمه دوای دورکمه دۆسگكمکمامان  یا کۆنه  وه.   هیچ نییه  پكویسگت به
 : تی تكیها وتویه  که  رکردووه کگكاكکی ده

 " خ  ی نییه نگی ئه بیت، هاوسه سكی خودای نه رکه ڵكت هه دیسگۆفسکی ده"
مموو  همه  دیسمگمۆفسمکمی بمامیمسمگمیمن، چمونمکمه نمهما لمه  تمه  یمه م  سه پكویست ناکات ئه  ته ڵاه هه

بكت  ر تۆ خودات نه گه ئه  ڵكن که روا ده کان هه ئاینیه  نه نجومه نهامانی ئه ڕدارانی ئاینی و ئه باوه
ر  گمه ڵمكمم ئمه اڵم ممن ده به: "  کانی داوه  سه ی به مان درێژه م ئاشنا کۆنه دواتر ئه.   خ  ت نییه ئه
ی  یا کمارگمه ی زمزم وه ر من کرێکاری کارگه گه ئه"   خ  یێی نییه بكت، ئه سكی کرێکاری نه که

ر  سه و پولم له مكی پاره  م و که رشوێنكکی تر کاربکه هه یان له دروسگکردنی ئۆتۆمۆبیل بم وه
موو شگمكمی  م ن بڵو تۆ هه دا بکا و به ئۆفیسی کارگه سكی خۆی به که  والوه له مكزێی بكت، وه

وا  ، ئمه وه ت تۆ بۆ من شوێنمی خمودات گمرتمۆتمه نانه ، ته هیچ شگكی نییه زانی و پكویسگت به ده
  سمه کمه  و جمۆره زانمم ئمه ئمه  کمانمم چمونمکمه ر پماره سمه  مه خه سگم ده ر  ده کسه منی کرێکار یه

   کمی بمه نمهیمه یموه وه چ پمه ئماخمر ئمه!.   بازێکی سیاسیمیمه که له ته  چونکه!   وێت گیرفانم باڕێ یه ده
ناوی بهكنی  که   سه به  وه نها ئه و ته  هیچ شگكی نییه  کرێکار پكویسگی به!    یه وه هه مارکسیزمه

 می خمۆی  دا، کمرێ وهمه ڵمگمایمه و کۆمه ر له هه  که  کاتكکهایه له مه  ئه!   وه موو شگكی بگوێگه تا هه
سمانمه  کمه  م جمۆره ئمه  ی کمه و کرێکاره ، ئه اڵتكکیێی نییه سه ن وهیچ ده ناده   و کرێکاره ر به هه 

  م جمۆره دونمیمای بمیموکمی ئمه اڵم لمه ، بمه دراوه کرێی پمكمنمه  ش مانگه دوێن، شه ده  وه یه باره له
ر  گمه ئمه.  خم  می ی ئمه زانست و دوایین پكوانمه  به  ک، گۆڕدراوه خودایه  به  دا گۆڕدراوه سانه که
کانی  ماویسگه  ر به زیاتر سه  ، که وه وردبینه  سانه که  مجۆره کانی ئه کی دواتری  سه یه ڕسگه  له

ی  ئمكموه  وێمت بمه یمانمه و ده  یمه لگوری همه شۆڕشی که  کیان له وێنایه بینین که  وا ده پكێون، ئه
کماری   لمه  خمنمه ژاریان هكنا تا ڕه لگوریها ڕۆیێگن و جوتیارانی هه شۆڕشی که له  .  ن نیێاناهه

ری  همونمه  بموون لمه زا نمه رگمیمز شماره همه جموتمیمارانمیمك کمه .  کكش بگمرن نهانی وینه رمه هونه
   کمه    یه یه و بۆچون و روانگه مان جۆری ئه ر کرێکار هه سه له  حوکاانه  م جۆره ئه.   کكێانها وینه

ی  وه جمواڵنمه.    درۆ و ڕیماکماره  ر کمرێمکماریێمها راممامه بمه لمه رسگو و  په ژاری ده داماوی و هه
م  زانمو، ئمه مموو شمگمكمی ده همه  گموایمه  که  ر خۆی نییه سه ی له بۆچوونه  و جۆره کرێکاری ئه

و  هاتووی، ئمه  کوێوه له  نییه  وه ڵیت کارم به گرێ و ده ر مارکیسگكی ده سگی هه ده  یه وه جواڵنه
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کمرێمکمار .   کمانمها بمیمکمه کارگمه  بۆ کرێکارانیش له  ره یت وه یکه کان ده  امه نكو شه له ی که   سانه
  نمگمه اڵممی ئماسمگمه شموێمن وه ڵمکمو بمه زانمكمت، بمه مموو شمگمكمی ده همه  که  نها پكی وانییه ک ته نه

نهیکا سازبکمات،  بۆچی ناتوانو سه ڕێ که  گه دا ده وه شوێن ئه به ڕێ،  گه کانی خۆیها ده سیاسیه
کممه   یممه بممكممکممی فممکممری هممه کممگممه شممها مممه م نممكمموه لممه.   وه کممان بممهاتممه اڵمممی ئمماخممونممهه چممۆن وه  وه
چمیمنمی کمرێمکمار و  لمه(  تماملمق)  وه پمكمێمه خمۆبمردنمه  بمه  کمردووه( کارگمرگمرایمی) رسگی  کرێکارپه 

ژاد  ، نمه نیمیمه  وه ته نه!   کرێکار توێژ نییه(.  سنتكی  به) ر وه توێژێکی پیێه به  کرێکاریێی کردووه
،  یماممكمکمی ممكمژوویمه نمی پمه خاوه  کرێکار چینكکه.  تا پیرۆزبکرێ و زمان لوسی بۆ بکرێ  نییه
ری  وه بڕوای من تكڕوانینی توێژی پیێمه به.  تی یه که مای جیگاوڕێگا ئابوریه ر بنه سه ش له مه ئه

ڵمكمن  ده  وه والشه نن وله یه گه ت ڕاده ریه شه ی ئازادی به یاننامه به سانكی که  بۆ کرێکار، یانی که
سمكمی کمه  بمۆ کمه.  بمن ڕیزی بمۆرژوازیمها نمه ن، ناتوانن له  نها کرێکاران ئیازای لكاهه بو ته ده

  وه موان پكمکمه هه  که  گرنگ نییه  وه الیه و ئكسگا به  ئكران کرێکار بووه سال له  22  ر له خۆی به
سممانممكممی ئممیمماممزای خممۆیممان  چ کممه:  ڵممكممت و ده  ن، همماتممووه کممه شمموێممنممكممکممها جممۆرێممی کممارده  لممه
یمان  وه سانكی ممافمی ئمه ت چ که نانه تی؟ یا ته نوسیویه"  ڕۆشنایرێی"   ن که ده ک ده یه نوسراوه له
! سمت زبمر و سمواو کمرێمکمارانمكمکمی ده..  ن؟ بکمه  م ڕۆشنایره ی ئه  وه شهاری کۆبوونه به  یه هه
ن کمه  سانمه و که ئه  مانه دیاریکراوی ئه ، به وه پاڵ کۆمۆنیزمه  ته خراونه  لكکن که تگه تۆمه  مانه ئه
کمردم، یمانمی   ی کمه یمه و  سمه ممی ئمه ی دووه مای ڕسمگمه تی خۆیانها بنه شاینگرین حاڵه گه له  

ممای  بمنمه.   موان ڕزگارکات، پێگمگموێ خسمگمووه ی هه وه ر ئه گه کرێکار ناتوانو ڕزگار بكت مه
هما  روه همه  وه  تمه ریمه شمه مای ڕزگاربموونمی  کمرێمکمار بمه ، بنه ته ریه شه شۆڕشی کرێکاری به

دیاریکمراوی  به  کات، که کاتكی کرێکار شۆڕش ده.   ته ریه شه مای مارکسیزمیش ڕزگاری به بنه
شكکی تر کرێکار نین، یانی  ڵی کرێکارن و به خه شكی له به  بگۆڕێ که  یه و دیارده وێت ئه یه ده
م  سمانمه  ئمه  تازه به اڵم تازه به.  کارکردن  شكکی تر ناچارنین به ن و به شكی ناچارن کاربکه به

ر  سمه لمه  نگرانی بمۆچموونمكمی کمه الیه له  م جۆره ر شۆڕشها له سه ساڵ به 2ڕبوونی  پاش تكپه
و   سمگمان زبمر و سمواو نمیمیمه ده  ڵمیمت، ئمكموه و ده دێت   م لكگرتووه خنه دا ڕه من لكره کرێکار 

  ی ئكامه خنه جكگای ڕه  وه کۆنه له  م دیهگایه ئه  ته ڵاه هه!   ڵاژاردنها نییه هه  شهرایگان له تی به مۆڵه
وتویی کرێکماریمی، بمه  ی دواکه تی کردنه رایه نوێنه م  ئه  ش بڵكم که وه وێت ئه مه دا ده لكره.  بووه

نمهما  تمه  ئكاه  که  ش نییه وجۆره به.  دات تنی بۆرژوازی نیێانهه و مانکاتها پكێکه هه بڕوای من له 
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ی  وتموانمه کمی دواکمه ر دیمهگمایمه ڵمکمو همه بمیمنمیمن، بمه ی پرۆلیمگماریما ده وتوانه کی دواکه دیهگایه
کمرێمکمار  ر لمه  گمه ئمه  سمكمی کمه کمه.   کی بۆرژوازیه وی دیهگایه ی پكێڕه وه ره پرۆلیگكری نوینه
  ر بمڕیماره گمه ئمه.  وێت کرێکار چینمكمی بمكمت نایه   سه  و که ر دروست بکات، ئه وه توێژێکی پیێه

کرێکار   دات، چونکه کاری خۆی ده  به  درێژه  تایه تاهه وا بۆرژوازی هه کرێکار توێژێی بكت ئه
کمها،  ڵمگمایمه كمۆممه سكی بكت له ر که گه ت ئه نانه ته.  زرێنو مه ک دا نهیکایه توانو سه  ری ئه وپه تا ئه

نمجمام  ره سمه بمه  یماممه م پمه توانو ئمه وا عی ئه  به  که  وه دوای هكزیکه  وێگه بۆ ئازادی خۆی بکه
نمكموان   وه و لمه سنوردار بکماتمه  وه کانی خۆیه  سینتییه  ته بابه  به  و هكزه ر ئه اڵم هه نو، به یه بگه

بماتمی چمیمنمی  کمانمی خمه یمهانمه نمكموان ممه لكن دروست بمکما و لمه ڵگادا، که چینی کریکار و کۆمه
ممارکم  .   بڕوای من خراپگرین جۆری بمۆرژوازیمه  بینابکات، به(  صین) کرێکاردا دیواری چین

  ، همكمنمهه درێ ر کمرێمکمار ده سه له  که  وه وتوانه دیهگا دواکه  م جۆره ڵگرانی ئه هه  نه به یوه په  له
بمه ..  رحماڵ همه بمه.  کاربمهمكمنمم کانی به واژه سگه م ده ت ناکه من جورئه دوێ که  تونه و رۆشن ده

  سانكی که که ک و به یه وه ته نه یا کردنی کرێکار به ر کرێکار، وه سه بڕوای من دیهگای سنتی له 
ڵمكمت  ممارکسمیمزم ده.   وه تمه ڵ ممارکسمیمزممها نمایمه گمه ، لمه یمه گروپی خوێنكکی دیاریکراویان هه

 .. سازی پرۆلیگكری پیێه
کمرێمکمار   یمت، بمكمیمت و بمه خمۆت ڕێمکمخمراو بمکمه  ی کمه وه باتی ئمه له  نییه  وه مارکسیزم ئه 

وتمریمن و  پمكمێمره!.   وه تمه پمرۆلمیمگماریما نمزیمی بمویمگمه نگاوێی له  هه  مه به  وه"!  مخۆش ده" بڵكیت
کمانمیمان  نماوداره  گمۆڤماره بموون کمه   وانمه می مارک ، ئمه رده سه سگاوترین کرێکارانكکی  ڕاوه
کمی  یمه بماڵوکمراوه  دا بگوویسگایمه مه رده و سه ر له گه ، ئه وه خوێنهه ، مانیتكسگیان ده وه خوێنهه ده

  نمیمگمه یمه نگاودا بیمگمه م هه که یه  له  بوایه ، ده وه یگه وی فکری باڵوبکه ر پكێره وپه مۆدێرن و تا ئه
ی  و ڕاده  کمه وتموویمی بماڵوکمراوه رکمه ممای سمه ت بمنمه نمانمه کان و تمه کرێکاریه  ڵاه سگی ئه ده 

ی مارک  بۆ کرێکمار  ڕوانگه.  هكنا سگهه ده به  وه کانه کرێکاریه  ڵاه ئه  ر له شی، هه که نهبونه سه په
رچمی الواز و  گمه ی کمرێمکمار، ئمه پمیمرۆزکمردنمه م بمه وئمه  یه وتوانه دواکه  م بۆچوونه ئه.   یه مه ئه
  لمه  م بماسمانمه موو ئمه هه  بو هوشیار بكت، چونکه اڵم کۆمۆنیزمی کرێکاری ده ، به گیره ناره که

تمیمها و  باتی چینایه ڕێکخسگنی خه  کانی شۆڕشی کرێکاریها، له رکه سگراتیژ و ئه شۆڕشها، له 
م  ر کمام لمه یمهان و همه ممه  وه  دێمنمه  کانی شۆڕشی سۆشیالیسمگمیمها دووبماره رکه باسی ئه  له

  ئمامماده کرێکارێی کمه .  تی کرێکار اڵیه بۆ شکست پكهانی کۆمه  سه یه، به وتوانه دواکه  بۆچوونه

 ١٠٢٨نیسانی /  ٩  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



ممافمی  رگمری لمه بمكمت بمه نمه ئاماده   بگرێ، کرێکارێی که  وه سگه ده بكت ئااڵی ڕزگاری ژن به نه
م  ی ئمه وه رئمه بمه ، لمه بمكمت دان نمه سمكمهاره ی سمزای لمه وه شمانمه ڵموه منهاڵ بکا و خوازیاری همه

شمی کمۆتمایمی  بمه.    یمه تمه م بمابمه کمرێمکماری نمیمن، لمه  وه الیمه کی پكویست بمه یه راده به  خواسگانه
یما کماتمكمی لمیمنمیمن و  ڕوو، وه لمكمکمی خسمگمۆتمه ن و باینن چ خمواسمگمگمه رنجاهه مانیتكست سه
  لمیمنمیمن بمه  نجامها؟ کماتمكمی کمه راسگیها چ کارێکیان ئه ست له ده اڵتیان گرته سه هاوڕێکانی ده

رووسیمای تمزاری لمه   که  وه شانهه ڵوه ی هه رزیانه ئه  و داواکاریه موو ئه یێت هه اڵت گه سه ده
 .کرد واڵتانی درواسو داوای ده 

 
ماکانی  بنه"سایناری   له  مه شكکی که رگكردراوی به وه  وه یخوێننه دا ده ی لكره ته م بابه ئه* 

شی  ن پكێکه نهه له له  2000ساڵی  ت له نسورحکاه هاوڕێ مه که " کۆمۆنیزمی کرێکاری
.   کردووه  

    و سایه سره خه:  وه فارسیه رگكرانی له وه
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  اڵتی پاره سه ده
 
 
 ٣رگی  نگلس، به كانی ماركس ئه كۆكراوه  ، له(٤٨١١ساڵی )كان  فیه لسه ئابوری و فه  ستنووسه ده
 .٢٢٤٢رت ساڵی  ی لۆرینس و وشه باڵوكراوه(. ٣٢٣_٣٢١كانی  ڕه الپه)
 اڵتی پاره سه ده: شی ، به٣سنووسی  ده 
  مال موحسین جه:  وه ئینگلیزیه  رگێڕانی له وه
 
كی  واتایه  به)م  ی پو بهه توانم پاره ئه  ی كه وه ئه  ، یانی بۆ منه  وه پاره ڕێی  ی له و شگه ئه....  ’’

ودای  مه.  م كه نی پاره خاوه  كه خودی خۆممر  هه  و شگه ، ئه(توانو بی ڕێ ئه  ی پاره وه دی، ئه
كان و  نهییه تاه مان تایاه هه  كانی پاره نهییه تاه تایاه.   اڵتی منه سه ودای ده مه  اڵتی پاره سه ده
سكگی  هیچ جۆرێك كه  به  بۆیه.   كه نی پاره خاوه  ، واته ی منه كه  ینه ڕاسگه  اڵته سه ده
توانم  اڵم ئه ، بهناشرینممن .   توانادایه  من چیم و چیم له  خۆی من  دیار ناكات كه ربه سه

كانی ناشرینی و  ریه كاریگه  نیم چون ه ناشرینمن   ربۆیه هه.  ژن بۆ خۆم ب ڕم جوانگرین
لم،  م، شه كه خسیه شه  پكی سیتاته  من، به.   وه كرێگه ڵ ئه پوچه  پاره  ی به كه توانای كۆسپهانانه

سك ی خراپم، ناپاكم،  من كه.  ل نیم من شه  واته كه.  كات ر ئه به سگه  اچم بۆ ده ١٢  اڵم پاره به

  

٥٩ 
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،  باشگرینه  پاره.  ی كه نه ش خاوه مجۆره ر به و هه  ڕێزداره  اڵم پاره بو ویژدانم، بو مكێ م به
  من به  بۆیه:  بو ی ناپاكیم هه ناهكڵو ككێه  شها پاره وه ڵ ئه گه له.   شی باشه كه نه خاوه  ربۆیه هه
 ی  ینه مكێ ی ڕاسگه  اڵم پاره ، به ردا نییه سه مكێ م لهمن .  نرێم رڕاست دائه سك ی سه كه
  نی پاره شها خاوه وه ڵ ئه گه بو؟ له ی بكاكێك ئه كه نه چۆن خاوه  وایه ، كه موو شگك ه هه
ر  سه اڵتی به سه ده  ی كه سه و كه ئایا ئه  واته كه.  ك بۆ خۆی ب ڕێ ڵ ی زیره توانو خه ئه

و  ئه موو هه  وه هۆی پاره به  ؟ ئایا منكك كه كه و زیره له  كگر نییه ، زیره یه دا هه كه كه زیره
ر  كان نیم؟ هه مرۆییه  موو تواناییه نی هه ماو، خاوه ی دڵی مرۆ  پكی خۆش بو هه شگانه

 ؟ وه ناكاته  وانه كانی من پكیه موو ناتواناییه م هه كه ش ئایا پاره مپكیه به
وه و  منه  ڵگاش به وه و كۆمه سگكگه باه  وه مرۆڤهمن به ژیانی   بو كه  ره و ل كنه ئه  پارهر  گه ئه

 كان سگه گرێاهموو  سگی هه گرێاه  ، ئیگر ئایا پاره وه سروشت و مرۆڤه  ست ب ات به یوه من په
ش ئایا  وه رئه به ؟ له وه سگكگه و بیاناه  وه موو گرێ ان ب اته هه  توانایها نییه  ئایا له   ؟ نییه
هۆی   بكگه ڕاسگی ئه  به  كه  دراوه  وه ؟ ئه نییه  وه كی جیابوونه ره هۆكاری سهها  روه هه

و هكزی كیایایی  ، واته ئه سگنه به  وه كی پك ه ره هۆكاری سهو هاوكاتیش   وه جیابوونه
) ڵگایه كۆمه دا  كه سگنووسه ده  ك له یه دا وشه لكره  كه  دا نووسراوه كه ئینگلیزیه   ه ده  له. 

 (.رگكڕی كوردی وه_  ڕیوه و په  وه ناخوێنرێگه
 :كات ئه  نهێگی پاره تاه ر دوو تایاه سه تی پكهاگری له تایاه  ش سپیر به

كان بۆ  مرۆیی و سروشگیه  واوی سیتاته ، یانی گۆڕینی ته كی بینراوه خودایه  پاره.  ٢
  به(  كان حیله موسگه)كان  شیاوه نه  شگه:  كان كانی خۆیان، شكوانهن و تك وپك هانی شگه دژه

 .ل كنهرێن ئه  وه پك ه  وه هۆی پاره
  .  كانه وه ته ڵك و نه وادی گێگی خه و گه  حاه  ه  پاره. ١

توانای   كان، وه مرۆیی و سروشگیه  واوی سیتاته توانای شكوانهن و تك وپك هانی ته
  له  پاره خوداییاڵتی  سه ده  ، واته(كان حیله موسگه)كان  شیاوه نه  ل انهنی شگه وه پك ه
ر و  مرۆڤی نامۆبوو و نامۆكه سروشگی جۆرێگیی  وێنه  به  خۆیهایه  ری پاره وهه جه

م و  ناتوانم بی ه مرۆڤككك  من وه  ی كه وه ئه.   نامۆبووه توانای مرۆڤی  پاره.  ر خۆنامۆكه
  پاره  توانم به ، ئه وه مكننه كانم بكگوانا ئه تاكیه  ریه وهه جه  اڵته سه موو ده هه  وه شه وهۆیه به

  شت واته  كات به خۆیان هیچ نین، ئه  ، كه اڵتانه سه م ده موو ئه هه  پاره  مجۆره به.  م بی ه
 .یان كه دژه  یانگۆڕێت به ئه
  نهه وه ئه  سپ بگرم چون ه ی ئه وێ گالیس ه مك ی دیاری راو بو یان باه ژه  زم له ر حه گه ئه

كانم  زه حه  واته كه.  كات ر ئه به سگه م بۆ ده كه و گالیس ه  كه مه ژه  پو بڕۆم، پاره  به  هكزم نییه
یاڵ و  ون و خه دونیای خه  له  كه  وه وه له  گۆڕێ و ئه  یاڵهایه دونیای خه  له  كه  وه شگك ه  له

  اڵتی پاره سه ده 
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  وه یاڵه خه  ، له  ینه سگپك راو و ڕاسگه گۆڕێ بۆ بوونك ی هه ئه  یه زووكردنها بوونیان هه ئاره
م  ڕوودانی ئه  له  پاره.  یی  ینه بۆ بوونك ی ڕاسگه  وه یاڵییه بوونك ی خه  بۆ ژیان، له
 .  یه كه  ینه ڕاسگه  ره داهكنه  اڵته سه دا ده ناوبژی ردنه

اڵم  ئارادایه به  له  ی نییه پاره  ش كه سه و كه بۆ ئه  كه داخوازیه  كه  دا نییه وه هیچ گومانكك له
سی  بۆ من، یان بۆ كه  ری و بوونك ی نییه و هیچ كاریگه  یاڵك ه نها خه و ته ی ئه كه داواكردنه

و    ینه ك شگك ی ناڕاسگه ت بۆ منیش وه نانه ته  شه ر بۆیه هه.  سی تر م، یان بۆ كه سكیه
ڵ  گه نه بو له به  ر پاره سه له  ر كه كی كاریگه نكوان داخوازیه  جیاوازی له.   وه مكنكگه بكرامانج ئه
  نه بو جیاوازیه هگه به...  زووی من و سگی من، ئاره ر پكویسگی من، هه سه له  ك كه داخوازیه

ك بیرێك  نها وه ناو منها ته  له بوونی  نكوان شگك ها كه  دا، له وه بیركردنهو  بووننكوان   له
 . یه ی من بوونی هه وه ره ده  له   ینه شگك ی ڕاسگهك  وه  ی كه و بیره یه و ئه هه
پكویسگی   م، واته ر ب ه فه سه  نییه  وه پكویسگم به  واته ر، كه فه بو بۆ سه م نه ر پاره گه ئه

بو،  یم نه كه اڵم پاره ر بگونجكم بۆ خوێنهن به گه ئه.   ر نییه فه دیهاتووم بۆ سه و وه   ینه ڕاسگه
كی  الیه  له.   م نییه  ینه ڕاسگهو  ر كاریگهگونجانی   گونجاو نیم بۆ خوێنهن، واته  واته كه

بو،  یم هه كه وێ و پاره اڵم باه گونجكم بۆ خوێنهن به ڕاسگی هیچ نه  ر به گه ، ئه وه تریێه
كی و  ره ده كی توانایهو  نهێك ناوهك  وه  پاره.  بۆی  یه م ههر كاریگهگونجانك ی   واته كه
بۆ (  هاتاو ڵگا نه ك كۆمه وه  ڵگاوه كۆمه  ك مرۆ  یان له وه  وه مرۆڤه  له  كه)ردوونی  گه

كانی  تیه ڕه بنه   ینه ڕاسگه  اڵته سه ده، تی كی په یه وا ع بۆ وێنهو  ك بۆ وا ع یه وێنهگۆڕینی 
 كان واویه ناتهش بۆ  مجۆره د و به ره فاهیاك ی موجه نها مه ته  گۆڕێ به ئه مرۆ  و سروشت

  ونه كان و خه واویه ناته  ی كه مان شكوه هه  ڕێك به.  خش هاتووی ئازاربه دینه ونك ی به و خه
نها  بوون و ته بارانه ڕاسگیها هیچ له  له  ی كه تیانه ڕه بنه  اڵته سه و ده ئه  ، واتهكان هاتووه دینه به
. كان كان و تواناییه  ینه ڕاسگه  اڵته سه دهگۆڕێ بۆ  ، ئه یه دا بوونیان هه كه یاڵی تاكه خه  له
  كه كان تاكهشكوانهنی گێگی   له  یها بریگیه ته م خاسیه نها ئه ر ڕۆشنایی ته به له  پاره  مجۆره به
 .كانی خۆیان سیتاته  دات به ئه  وانه ی خۆیان و سیتاتی پكیه وانه پكیه  یان ات به ئه
دژی تاكیش و   له  وێ كه كه رئه ده  ره تك هه  اڵته سه م ده ی ئه شكوه  به  پاره  مجۆره به
  گۆڕێ به دڵسۆزی ئه  پاره.  رچاو به  دێنه  واره  هك  خۆیان وه  ، كه ڵگاشه كانی كۆمه ره سگه به

،  چاكه  به  و خراپه  خراپه  به  ویسگی، چاكه خۆشه  ڕق و ڕق به  ویسگی به نادڵسۆزی، خۆشه
  كی به كی و زیره زیره  ت ار، بكاكێ ی به خزمه  رۆك به رۆك و سه سه  ت ار به خزمه

 .بكاكێ ی
دا و  موو شگكك تك ره ، هه یه ها بوونی هه فهومك ی چاالكی به ك مه وه  ، كه ی پاره وه رئه به له
وژووری،  ژێره  به  كانه، جیهانه موو شگه گێگی هه ری ر و تك هه شكوێنهیێكوێنو، خۆی  ئه

 کارڵ مارکس  
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 . كانه سروشگی و مرۆییه  واوی سیتاته ری ته ر و تك هه شكوێنه
  ی پاره وه رئه به له.  ترسنۆكیش بو  نهه رچه هه  تی ب ڕێ ئازایه توانو ئازایه ئه  ی كه سه و كه ئه

ر  هه  ر شگك ی دیاری راو یان به هه  كی دیاری راو، به ر جۆرێگیه هه  به  وه ناگۆڕدرێگه
واوی جیهانی ئۆبجك گیڤی  ته  به  وه گۆڕدرێگه ئه  تی مرۆیی دیاری راو، بگره ڕه اڵتك ی بنه سه ده

ر  هه  كه  وه وه پكناوی ئه  وێگه كه ئه  وه یه كه نه ی خاوه ڕوانگه  له  وه رئه به مرۆ  و سروشت له
  پاره:  تی شیه كه وانه پكیه  ت كه نانه ك و شگك ی تر ته ر جۆرێگیه هه  گۆڕێت به ك ئه جۆرێگیه

 . ك ئامكزی یه  وه خاته كان ئه كه یه دژ به  پاره.  كانه شیاوه ل انهنی نه وه پك ه
و كات  بو، ئه  مرۆییانه  وه جیهانه  شی به كه نهیه یوه بو و په مرۆ   مرۆ   وای دابنو كه

ر  گه ئه.  هگه...و   مگاانه  به  ، مگاانه وه ویسگی بگۆڕیگه خۆشه  نها به ویسگی ته توانی خۆشه ئه
ر  گه ئه.  سك ی ڕۆشنایر بی كه  وه ریه باری هونه  بو له ر باینی، ئه هونه  ی خۆشی له ز ب ه حه
ر و  كی بزوێنه ریه ن كاریگه سك ی خاوه بو كه ڵك دابنكی، ئه ر خه سه ری له وێ كاریگه بگه

ربڕینك ی  دهبو  ئه  وه مرۆ  و سروشگه  كت به نهیه یوه ر په هه.  ڵك ر خه سه ر بیت له هانهه
ی   ینه ڕاسگهئامانجی ژیانی   ، به وه ته ئامانجی ئیراده  به  وه ست بكگه یوه بو په دیاری راو

ویسگی  ردا خۆشه راماه به ی له وه بو ئه  یت به ویسگی ب ه ر خۆشه گه ئه   .وه گهخسی شه
  نه ویسگی دووالیه ك خۆشویسگن خۆشه ت وه كه ر خۆشویسگنه گه ئه  ، واته وه ربگریگه وه
سك ی  ك كه ی خۆت وه رباره ده  وه ربڕینك ی زینهووه دهڕێی   ر له گه ئه  هكنو وه منه رهه به
ت هیچ  كه ویسگیه ، ئیگر خۆشهویست سك ی خۆشه كه  یت به توانی خۆت ب ه سگناسك نه هه
 ‘‘. خگیه دبه ، به بووه بارانه له
 
 
 (رگكڕی كوردی وه)تی  كان هی مارك  خۆیه ئ یهه موو هكڵی ته هه   
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ڕای مانای دیموکراسی، 

نووسی  چاره  تی هاوواڵتیان له خاڵه تاک و ده

 *ڵگادا  کۆمه

 
ی من  که پكی دام، پرسیاره  م بۆ کاتكی که که ت ئه نسور حکاه ڕێز مه سوپاسی به: نه هۆشاه

  ڕتمان بمه بماوه  ؟ ئمایما ئمكموه بمۆ دیماموکمراسمی چمیمه  ی ئكوه ڵوێست و پكناسه هه  که  یه وه ئه
 یان نا؟  یه کراوی دنیا هه  دیاوکراسی پكناسه

 : ت نسور حکاه مه
ری  سه درێژی له  به  ڕم وایه من باوه  وه دیاوکراسیه  نه به یوه په نهی ئازیز، له سوپاس هۆشاه

 .نكرم یگو بۆتان ئه سكکم بهه دره ر ئه گه ناگات، ئه  و نووسینانه سگت به ر ده گه ئه  نووسیومه
ممان  همه  بمو و بمه یمها ئمه کمان پمه ر سمایمگمه سمه لمه  وه دیاوکراسیه  نه به یوه په کانی من له باسه
  ڵمكمن لمه ئمه  ئمكموه  ی کمه وجمۆره بمه  یمه دا همه”  کی باشگر دنیایه“ ی  رنامه خودی به  ش له شكوه

نمكمو   ت له تایاه  ، بۆچوونكی به  ماشاکه ته.   مان کردووه دیاوکراسی باوی دنیا  سه  نه به یوه په
دیماموکمراسمی   گموایمه  یمه ژارتردا هه کانی وواڵتانی هه په وتوودا، چه کانی وواڵتانی دواکه په چه

  کمه  نمهما شمکمڵمكمکمه تمه  مه نجام ئازادی یانی دیاوکراسی و ئه رئه سه.   ی ئازادیه هاوتای ووشه

 ت نسور حکمه مه
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 ..تی هاوواڵتیان  خاڵه مانای دیموکراسی، ڕای تاک و ده

٧٤ 

سكی بمڵمو ممن دیماموکمرات  ر که گه ئه  که  دایه ر لكره هه  وه.  بگرێ  وه خۆیه  توانو به ئازادی ئه
  لمه.   ریمیمه رکموتمگمه نگمری سمه ر و الیه رکوتگه ، سه ئازادیخواز نییه  که  وه بو به ی ئه نیم، ماناکه
کمی  یمه وره ده  لمه  کمه یمه ، ووشمه کی هماوممانمای ئمازادی نمیمیمه یه دیاوکراسی ووشه  کاتكکها که

ی  ڕوانمگمه  ئازادی لمه  تی دیاریکراو بۆ مانادان به اڵیه تیها، چینكکی کۆمه اڵیه دیاریکراوی کۆمه
 . وه سگه ده  تی به داویه  وه خۆیه

ممای  بمنمه  ، کمه م چمیمنمه ئمه  کمه  که یه مانی یان دیاوکراسی بۆرژوازی شكوه رله دیاوکراسی په
ممای بموونمی بمازاڕ،  کمرێ، بمنمه مای کاری بمه ، بنه رمایه ر سوودبردنی سه سه ی له ڵگاکه کۆمه
ک، ئمازادی پمو  کمااڵیمه  بمه  و هكزی کاریێی گۆڕیوه  زرانهووه مای کڕین و فرۆشگن دامه بنه

ی دیماموکمراسمی   مولمه ر ممه سه سیسگای سیاسی له  شنه م چه کی له ڵگایه کۆمه.   کردووه پكناسه
و  ڵگا و ئمه کۆمه  ی که و مانایه به  ئازادیه(   مه ئه. ) ڵو ئازادی ش ئه وه و به  مانی بنیات ناوه رله په

م  شو بمه نها ئه ته  وه ڕووی مكژووییه  له  که  نییه  وه ی ئه ماناکه.  ڕوانن لكی ئه(   وجۆره به)  چینه
،  ماشایان کمردووه ته  مجۆره نها به ته  وه ڕووی مكژووییه  ماشای ئازادی بکرێ، یا له ته  جۆره

 .ن ماشای ئازادی بکه ته  مجۆره به  ریانه سه کان له یان سۆشیالیسگه
اڵم باسی سۆشیالیمزم  به.   یه پكناسی خۆی هه  وه ئازادی ئینسانه  نه به یوه په سۆشیالیسگیش له

. دات گرێ ئمه  وه ووردی پكکه  ت به ئابوری و سیاسه  وه   . وه گرێگه ر ئازادی، ئابوریش ئه سه له
ممانمی  رلمه سیمسمگمامی پمه  مانی نیم چونکه رله مانای دیاوکراتی په  ، من دیاوکرات به ماشاکه ته

. ن نموسمی خمۆیمانمها بمکمه چماره  ت لمه خماڵمه هاوواڵتیمان ده  اڵت بهاته سه ده  که  سیسگاكی نییه
و   وه نمكمگمه سمه هماوواڵتمیمان ئمه  وامی له رده به  به  اڵته سه م ده ، ئه وه وانه پكیه  به  که  سیسگاكکه

ڵمكمن دیماموکمراسمی  پمكمی ئمه  شه وه رئه به ر له هه.  سانی تر که  یهات به ئه  وره دوای ده  له  وره ده
سماڵ جمارێمی  ٢ر  بۆ هه  سانكکن که که  کی نه م وه ئه.  تی کاله تی یان دیاوکراسی وه رایه نوێنه
تی  اڵحیه ، سه تیان تیایه وای دابنكین دیاوکراسیه  دا که ڵگایانه و کۆمه ساڵ جارێی، له ٨ر  یا هه
ڵمی  ری مملمیمۆنمی خمه مماوه تمی جمه رایمه نموێمنمه  ڵگمادا بمه نووسی کۆمه چاره  ت کردن له خاڵه ده
تمی  خاڵمه بیوکگرین ئیاکانی ده  وه ی دیاوکراسیه ڕێگه  دا هاوواڵتی له یه وره و ده له.  گرن رئه وه
اڵم  ریمان، بمه سه  دواتر دێاه  توانو، که ئه  وه ڕێگای میکانیزمی تره  له  دیاره.   ڵگادا نییه کۆمه  له
  ر لمه گمه ئمه.  ڵمگمادا بمکمات نمووسمی کمۆممه چماره  ت له خاڵه ناتوانو ده  وه ی دیاوکراتیکه ڕێگه  له

ر بمڕی  گمه ئمه.  هماوواڵتمی نماپمرسمن  نو، لمه یه نگ ڕابگه جه  ته م حکومه دا ئه ساڵه ٢م  ی ئه ماوه
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  ، لمه وه نمه ی ئایمنمی بمکمه ن  وتابخانه ر بڕیار بهه گه ئه.  هاوواڵتی ناپرسن  له  وه رزباكگه به  سوو
سمانمی  که  به  ساڵ داوه ٢ی  ی بۆ ماوه که ، ئازادیه تی داوه کاله هاوواڵتی وه. هاوواڵتی ناپرسن

کمیملمی  ڵمكمن وه هاوواڵتیان ناخوازن، پمكمی ئمه  تكی له خاڵه ، ده وه دێنه  ش که که ساڵه ٢دوای .  تر
  تمه حزابی سمیماسمی خسمگموویمانمه ئه  دا که ڵاژاردانه و هه نكو ئه  له  ره وه.   ڵاژێره وت هه دوای ئه

 .اڵت سه ده  نه یه دا بگه ساڵه ٢م  له  م ئینسانانه و ئه  ڵاژێره کكی هه مت، یه رده به
رن  وه  ، بمیمانمووتمایمه ئابوریی بموایمه  له سه ت، مه جیاتی سیاسه  ر له گه پرسم، ئه ئه  ئكوه  من له

 ٢ر  ران بن، بمكمن و همه خۆشگوزه  جكی ئكاه  له  ڵاژێرن، که سانكی هه ساڵ جارێی که ٢ر  هه
سماڵ جمارێمی  ٢ر  ، همه  وتمابمخمانمه  بینه  جكی ئكاه  له  ڵاژێرین که سانكی هه ساڵ جارێی که

نمهروسمگمی  تمگموزاری تمه خمزممه  الی دوکگۆر و لمه  بینه  جكی ئكاه  له  ڵاژێرن که سانكی هه که
خمواردن   جكی ئكامه  له  ڵاژێرن که سانكی هه ساڵ جارێی که ٢ر  رن هه یان وه. نه بن مه هره به

همیمچ  … ن سمكمکم  بمکمه  جمكمی ئمكمامه  له  ڵاژێرن که سانكی هه ساڵ جارێی که ٢ر  بخۆن، هه
 . اوڵ ناکات  مه سكی ئه که

  ن کمه ،  اوڵ نماکمه مانیان  اوڵه رله دیاوکراسی په  ی که و ئینسانانه موو ئه هه  سكی، له هیچ که
کانیان، تما  رشگی مناڵه رپه سه  باسم کرد، له  که  وه و بوارانه دا ئیخگیاری ژیانیان له ساڵه ٢و  له

م  ت لمه کمالمه وه.  سمكمکمی تمر سمت کمه ده  نمه بمهه  وه کمرده  رانمیمیمان بمه بژێوییان، تا خۆشمگموزه
دا  م سمیمسمگمامه اڵم لمه بمه.   وه سماڵمی تمر بمكمگمه ٢و بڕوات و   کیله و وه دا بسپكرێت به النه سه مه

ممانمی  رلمه ی دیاوکراسی پمه وه تی ئه عیله.  ن که ئه  م کاره ڵی ئه ، خه گرنگی نیه  ت چونکه سیاسه
.  تمه همامیمه دا بمو ئمه م سمیمسمگمامه ت لمه سیاسمه  که  یه وه سگو، ئه ر پكی خۆی بوه سه توانو له ئه
  ت لمه سمیماسمه  زانمن کمه ، ئه زانراوه  وه ڵکه ن خه الیه  له  وه پكێه  ر له ت هه ی سیاسه وه رئه به له
 . اڵت نییه سه ری ده نگه مانیش سه رله تا په هه  زانن که و ئه  اڵتهایه سه ست ئاغایانی ده ده

  نمهی لمه زاممه کمات، ڕه رئمه کمار ده  س له زار که سی هه  ن کۆمپانیای بوینگ که ماشاکه ته  ئكوه
  وره اڵم شمارێمکمی گمه بمه.  ی تمیما نماکمات مكریکا  سه ی ئه رناگرێ، کۆنگره عكی وه رجه هیچ مه

  وه ممه نمجماممی ئمه ئمه  لمه.   یمه وره ن گه ته کی نساه یه سی شارێی، ژماره زار که سی هه.  خات دائه
همیمچ   نه به یوه په  ، له یه ، خۆکوشگن هه یه ر هه وادی بكهۆشکه ، مه یه شی هه ، بكاه یه ژاری هه هه
. خمات بمویمنمگ دایمرمه.  ن ن، ڕا نماده ک نماکمه یمه کمانمیمان  سمه ره ڵی و نوێنمه خه  وه مانه کكی له یه

،  بمڕیماری خمۆیمان داوه  وه ئابموریمه  نه به یوه په  له  ڵگاوه ر کۆمه سه کان به حاکاه  ڵه کۆڕوکۆمه

 ت نسور حکمه مه
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ممانمی  رلمه سمیمسمگمامی دیماموکمراسمی پمه.  ئیمهی لمو بمهات مۆری ته  یه وه مانیش ئیێی ئه رله په
  وه ممانمه رلمه رووی پمه سمه مان و لمه رله په  ر له به  تكی که حکومه  تهان به رعیه بۆ شه  سیسگاكکه
ڕووی   لمه  کمه  تمی چمیمنمكمکمه حمکموممه.   اڵتمهاره سمه تی چمیمنمی ده ش حکومه وی ئه  یه بوونی هه
 . اڵتهاره سه ده  وه ئابورییه

مانیم پمو  رله دیاوکراسی په  که  ڕۆشنه.  مانی نیم رله نگری دیاوکراسی په من الیه! نا  م پكیه به
تمی،   ری پماشمایمه رکوتمگمه سه  له  وم پو باشگره ئه  ربازیها، ڕۆشنه تی سه چاو حکومه له  باشگره
  نمهه وه ئمه  ئاسگی ئكاه  اڵم پكم وانییه به.   ختی پو باشگره تی پۆلیسی مه حکومه  وم له ئه  ڕۆشنه
. یمن ژیمانمها  ماموڵ بمکمه  خۆممان لمه(  جی ناوزه) عینوانی ئایهیاڵی   به  وه ئه  که  وه خواره  بهكننه

ر دیماموکمراسمیمها  راممامه بمه لمه  رنماتمیمڤمی ئمكمامه ڵمگمه ئمه  ، وه بۆ ئكمامه  سۆشیالیزم مانای ئازادیه
هما بمۆ ڕای تماک دانمانمكمت،  سۆشیمالمیمزم بمه  که  وه لكکاهرێگه  م مانایه ر به گه ئه.   سۆشیالیزمه

بملمیمغماتمی  بمی تمه حمه  سمكمی کمه ڵكین کمه ئه  ی باشه ، ده دیاوکراسی معیاری مافی تاکه  چونکه
.  نمیمیمه  ممجمۆره رگمیمز بمه هه  کاتكکها که  له.  ڵكت ، وا ئه ڵگای بۆرژوازی  وت داوه سای کۆمه ڕه
  وام لمه رده ی بمه شمكموه بمه  تماک کمه  دات بمه مانای وا عی ماف ئه  به  ک که یه وه نها بزووتنه ته

 .  ت بکات سۆشیالیزمه خاڵه نوسی سیاسی و ئابوری خۆیها ده چاره
 

کی پاڵگۆکیها  یه وه کۆبوونه  ت له نسور حکاه مه  له  اڵمی پرسیارێکه وه  ته م بابه ئه* 
   ه م ده ئه.  وه ته نووسراوه  وه رزاده جی فه ن ئیره الیه  له  که  (اڵم ی پرسیار و وه وه کۆبوونه)

نسور  ڕی مه ر ماڵپه سه و له  یه مان تایگڵی هه هه  که  یه که فارسیه   ه رگكردراوی ده وه  کوردیه
 .وێ که ست ئه ت ده حکاه

 
 مال موحسین جه:  وه فارسیه  رگكڕانی له وه

 ..تی هاوواڵتیان  خاڵه مانای دیموکراسی، ڕای تاک و ده
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لەم گاڵتەجاریەی هەڵبژاردنەکانی عێراقدا 

 !نابێ بەشداری بکەین
 

 !کرێکاران، خەڵکی زەحمەتکێش و ئازادیخوازی کوردستان

 
دووبارەکردنەوەی هەمان ی عكراق ران نی نوێنه نجومه ڵاژاردنی ئه گاڵگەجاری هه 

کانە  سگهكنانی کورسیه ده کكاڕکكی به.  ڵکە بردنی خه خێگه سەوداومامەڵەی ناو بازاڕی له
. کانها بی و تائیتیە میلیێیایه زهه رسگی نەتەوەپەرست و مه په وتا ای کۆنه سگه نكوان ده له
ی  وه ڵی و سڕینه یهانكکە بۆ درۆکردن و داپۆشینی ڕابردووی تااڵنییگی و راوڕوتی خه مه

رکردنی هاواڵتیانها  ده ربه کانی کوشگن و تیرۆرو ده تاوانه  له  کكکە که چه ست و مه خوێنی ده
 . سوورکراوه

،  و شیعه ب، سونه ره ی کوردو عه وه ته شی نه مای به ر بنه سه له  ڵاژاردن که کی هه یاسایه
یی  وکوردی شیعه، کاکه  ت تورکاانی شیعه نانه زیهی و تورکاان، ته سیحی و سریانی، یه مه
مافی هاواڵتیاوونی یەکسانی   وه ته ڕه بنه ، له مانی دیاریکردوە رله رانی په ی نوێنه یلی، ڕێژه وفه 

شهی  حه"ک  کانی وه میلیێیاییه    شهاریکردنی هكزه لەالیەکی دیکەوە به.  وه نهۆته ڵی سه خه له
کانیانی لە هەڵاژاردنها هیچ  وهاوشكوه"  در ڕێکخراوی به"و "  ق سایای ئەهلی حه عه"و"  عای شه

  ڵاژاردنه م هه ئه:  بڵكین حوکاكك سەبارەت بەم هەڵاژاردنە ناهكڵكگەوە بكجگە لەوەی کە 
ڕۆکی  واتا و ناوه  هەڵاژاردن ناوبارێ، بگره  به  نییه  وه ر شایانی ئه ک هه ، نه وه کرده به
 . زارکردوه رمه شی شه" ڵاژرادن ودیاوکراسی ڕۆژئاوایی هه"
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 کان  نامه ڵگه به

٧٩ 

ڵاژاردنی  جاڕی هه ڕوی سیناریۆی گاڵگه دۆخكکها رووبه له  مجاره ڵکی کوردسگان ئه بەاڵم خه
نگی  نگ ده بروزه زه ر له ده نی و به ده کی مه یه شیوه ڕێترانهۆمكکها به  که له  وه ته عكراق کراوه

وێت ژیانی خۆیان و  چیگر نایانه بڕیاریانها که.  خۆیی کوردسگان ربه وەو سه جیابوونه دا به
ن،  باه  ڕێوه اڵتكکی عروبی و ئیس میها به سه سگورو ده ی ده ژێر سایه کانی داهاتویان له وه نه

اڵمی  ری وه راسه نگكکی سه ڕێخسگنی جه به مانی عكراق به  رله ت و په بادی و حکومه عه  بەاڵم
سگهرێژی و  موو تاوانکاری و ده م هه ئایا دوای ئه.   وه ىڕیاری خەڵکی کوردسگانیان دایه

بواری مگاانەبوون بەم   ک رزیه ده ره د سه  ه غها، ئیگر به اڵتهارانی به سه ی ده ریه رکوتگه سه
بۆ "  تها حوکاه ت له راکه شه"غها و  ڵکی کوردسگان ماوەتەوە تا ڕێگای به دەسەاڵتە الی خه

؟ ئایا !ر به ری نەتەوەیی و دینی بگرنه ر ەبه دور له وبه  ژیانكکی باش و ئاسوده یێگن به گه
ڵکی کوردسگان  وازکردنی خه غها، بانگه سگانی به ده ی کاربه سگرێژیه موو ده و هه دوای ئه به

سەر کورسی دەسەاڵت،   وه خاته ده  سگانه ده م کاربه رئه هه ڵاژرادنكکها که هه شهاری له بۆ به
 ؟ !تیکردن نیە پكیان سوکایه
،  برێ ده ڕێوه عكرا ها به له مكکی حوکاڕانی که  اڵت و سیسگه سه ده   یه وه ی ئه که ڕاسگیه

ژیانی  وه تا ڕێگای پكکه  وه هكێگۆته ڵکی کوردسگانها نه م خه رده به تی له مگرین فرسه که
کانی عكراق  ڵاژاردنه هه بۆ   وه شه ڵاژێری و هەر لكره و یەکیەتیەکی ئارەزومەنهانە هه ئازادانه
ڵەی فاشیسگانەو  ر و مامه ی ئۆکگۆبه٢١کانی  رووداوه   شەوە وانه پكیه به.  بڕوانو

کانی سەر بە خكزانی بۆرژوازی عكرا ی مان و حزبه رله په تی عكراق و  وڵه ده   شۆڤكنیسگانەی
م  شهاریکردن له به که   وه لاانهه ی سه وه ی، ئه که نجامه ر ڕیترانهۆم و ئه راماه به   عەرەبی  -
ڵکی کوردسگان و  ی خه پكێكلکردنی ئیراده  له  غها، جگه بۆبه  وه دا و گەڕانه ڵاژاردنه هه
 .   ی شگكکی دیکە نیه که ڵکه کردنی خه سگه عكراق و ژێرده ی کوردسگان به وه زۆرلکانهنه به
شهاریکردن  ڕێگای به غها له یە بۆ به وه ڕانه تی گه م سیاسه دۆخی ئكسگادا، ئه له
بوونی و سەرشۆڕی بزوتنەوەی بۆرژوازی کوردو  رچی زیاتر زه ، هه وه کانه ڵاژاردنه هه له

بەشهاریکردنیان  ر نابو به ک هه کوردسگان نهڵکی  خه  بۆیه.  کانی ناایش دەکات حزبه
بونی و سەرشۆڕیەی بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی بهەن،  زه م ڵاژاردنها باجی ئه هه له

ی  رو ئیراده ده دا بكنه یه وه م بزوتنه کانی ئه یاڵیه ت و خۆشخه ی سیاسه بازنه بەڵ و پكویسگە له
 .رانی بهكننە مەیهان کسانی و خۆشگوزه ئازادی و یه یێگن به پكناو گه یان له شۆڕشگكرانه

گای  و باره الماردانی بنکه کانی کوردسگان و په ڵکی شاره ی خه م دوایانه خرۆشانی ئه 
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ڵاڕی، هاوکات  دا هه که ڕووی دۆخه  ی به وره کی گه یه"  نا"ی  وه له کان، جگه ت و حزبه حکومه
بۆ کپکردن و .  م دەسەاڵتە نایەکسان و گەنهەڵە بوو نگی کۆتایی هكنان به لكهانی یەکەمین زه

ناسیۆنالیست و   کانی کوردسگان، به م حزبه رجه سه  چەواشەکردنی ئەم دەنگەیە کە
ی ئۆپۆزسیۆن  شه بانگه که  وه شه وانه و به یه وه ته سه ده اڵتیان به سه ده  که  وه وانه به  وه، ئیس میه

مەترسی   له"  یان که زمونی حوکارانیه ئه"،  ر نرخكی بووه هه دان، به وه وڵی ئه هه ن، له که ده
ڕیگای گۆڕینی  تها، له باشگرین حاله و له  وه نه ر دوورخه ماوه ی جه یهانی شۆڕشگكرانه مه هاتنه
 .رابگرن  وه ڵکه ری خه ر سه سه یان به که ته فاشیله مان و حوکاه رله ، په وه موچاوێکه نه ده چه
  کان، لیسگه گۆڕان و ئیس میه  تی، کیه پارتی و یه ک  کانی وه ، حزبه  ڵاژاردنه م هه ئه ی که وه ئه 

نكو کكاڕکكی   بهولواحیهی خسگۆته م ساڵح و شاسوار عه رهه ی به که پكگرتوه  تازه
رکردنی  روه سه"، "ری روه ی چاکسازی ودادپه شه بانگه"، "ڵی دلسۆزی بۆخه"ی  وه خێینه به

" یی وه ته هكزی نیێگاانی و نه" خۆیان به ی که وه ، هاوکات ئه"نهەڵی تکردنی گه یاساو دژایه
" غها به کانی کورد له دیهكنانی مافه به"وری دروشای ده یان له وه کۆبوونه و به  دکردووه زه ناو

ی  ر پكگه سه موویان له رهه ڵاژاردنها، هه هه شهاریکردن له ن بۆ به که ڵی ده وازی خه بانگه
لۆگۆی جیاواز و  به  که   نانه م الیه ئه.  سگاون کی شاخهار ڕاوه ڵیەکی سیاسی و درۆیه نهه گه

پێگیان  ن که وانه ن، ئه نگیان پكاهه ده  ڵی کردوه خه ڕوویان له  وه کانیانه واره لیست و  ه
ئەم .خۆیی دا ربه سه   نگیان به ڕیترانهۆمها ده له که   کردوه  ڵکه و خه رئه ی هه بڕیاری زۆرینه له

اڵتهارانی  سه ری ده رکوتگه ی سه ڕۆکی شۆڤینیسگی وکارنامه الیەن و لیست و  ەوارانە ناوه
که ئەمە دەسەاڵتە   نوو انهوه   و تاوانانه موو ئه هه و چاویێیان له عكراق پەردەپۆش دەکەن

 !ی پكهەدات ڵکی کوردسگان ئەنجامی داوەو درێژه خه بەراماەر به
 

 !جەماوەری ئازادیخوازی کوردستان

  کانگان جارێکیگر وه نووسی خوتان و نه م گاڵگەجاریەدا مەکەن و مەهكڵن چاره شهاری له به
ن بۆ چوارساڵی دیکە ژێانی خۆتان  ده ڕێگامه.  وه بلکكنهرێگەوە عكرا ی عروبی و ئیس میه به

 .دا ڕابگیڕێ"غه کانی نكوان هەولكر و به نهیه یوه په"گكژاوی سیاسی  کانگان له وخكزانه
 

سەاڵتهارانی  پێگیوانی ده بکەنە سەرمان بۆئەوەی به"  ڵاژاردن هه"نابی ڕێگابهەین کاڵوی 
زمونی شکسخواردوویان  اڵت و ئه سه بادی، ده بۆالی عه  وه ڕانه غهاو گه به
هاواڵتیان و خەڵکی   ن ئكوەوە، الیه له  ڵاژاردنه م هه بو ئه ده  وه وانه پكیه به. وه ڵسكننه هه

بۆ  یهانكك  ک مه جاڕ تەماشا بکرێ و بگكرێ وشکسگپكهینانی وه گاڵگه وه وەکو به ئازادیخوازه
 . بگیرێت وه  سگه ده خۆیی به ربه ئازادی و سه یێگن به اڵتهارێگی ئكسگاو گه سه ده کۆتاییهكنان به

٩١    



 ٩٥  

 کان  نامه ڵگه به

 

 ! خەڵکینە

. ، نابو بەشهاری تكها بکەین  ڵکی کوردسگان خه به  تیکردنه سوکایه  مه ڵاژاردن نییه، ئه هه  مه ئه
التهارێگی  سه کانی تائیسگامانها ئاراسگەی خەباتاان بەرەو ده تیه زایه ی ناڕه درێژه رن با له وه

کانها بکەین و  زراوه و دامه ن و شوراکان و کۆنگرۆڵی کارگه نجومه ئه جەماوەری ڕێکخراو له
 .ڵگا، تكاکۆشین نوسی سیاسی خۆمان و کۆمه چارهگرتنی  وه سگه ده بۆ بهنگاو  هه نگاو به هه
ر  راماه به تکكێان و ئازادیخوازان، له حاه ڵکی کوردسگان؛ کرێکاران و زه ی خه زۆرینه  ئكاه
یهانی  مه ویش هكنانه مهایه؛ ئه رده به کی ترمان له غها ڕێگایه بۆبه  وه وگەڕانه  ڵاژردانه م هه ئه

ر،  ماوه ی جه تواناو ئیراده سگن به پێگاه به  که  ی وایه بزوتنەوەیەکی سیاسی و شۆڕشگكرانه
م گكژاوو دۆخە سیاسیە نارۆشنەی ئكسگای دەربهكنو و کوردسگانكکی  کوردسگان له

شوراکان و  ڵی له وخۆی خه مای بەشهاری راسگه ر بنه سه زراو له خۆو دامه ربه سه
 . زرێنی کانها، دامه نه نجومه ئه
 

 حزبی کۆمۆنیسگی کرێکاریی کوردسگان
١١/١/١٠٢٨ 
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