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 :و پۆزشێک  كی ژماره پێشه
 

رانوی  وێ پۆزشی زۆرم بۆ خوێنو وه مه ئه  یه م ژماره كانی ئه ته كی و ناساندنی بابه پێشه  ر له به
. وت كاتی خوۆی زۆر وواكوه  له  وه ندروستیمه هۆی ته  به  یه م ژماره ئه  كه  وه بهێ مه  كه گۆڤاره

ڕوانویودا  چواوه  لوه  م كوه كوه رانێك ئوه واوی هاوڕنیان و وۆستان و خێن ه ته  واوای لێبێرون له
 .ڕاگیران

  لوه سوه ڕی و زۆر موه ستیار و وژواروا تێپوه بارووۆخێكی زۆر هه  وا كێروستان به م ماوانه له
نودی  هوه ن و ڕه نودیوال هیوه بۆ پۆشی ی چه  یه م ژماره كی ئه ره ری سه وه ته  ربۆیه هه.  ڕوویاندا

ی  شوێوێه  لوه  لوه سوه و موه  ندیال گوۆشوه و چه  رخان كراوه ی كێروستان ته و ئای ده  م وۆخه ئه
ر  بوه  كان، ڕیوفورانودۆم و وۆخوی ووای ڕیوفورانودۆم ونوتوه تیه زایه ناڕه  ت به باره گفتێگۆوا سه

كوێروسوتوان و   پ لوه چوه) نواوی   بوه  وتوارنوك هواتوێوه  یه له سه م مه ر ئه سه ر له هه.  تان ویده
وا  كێروسوتوان لوێوره  ژاری له هه  ت به باره تێكی تر سه ها بابه روه هه(.  ت سیاسه  نامۆبێونی به

 . هاتێوه
  مو  بوۆ بوه بوییواری توره  ت بوه بواره كی كوێرت سوه گفتێگۆیه  پێێیستمان زانیێه  ها به روه هه
 .یال ش بكه ختی ئیسرائیل پێشكه ك پایته ت ناسی ی قێوس وه سمیه ڕه

هوا  روه كانی نویوسوانوی لویو ویوال و هوه ر و تێزه ی شۆڕشی ئۆكتۆبه و ساڵه یاوی سه  وتارنك له
 .كێشێ ڕائه  رانی ژماره رنجی خێن ه بی كرنكاری سه وه ئه  ت به باره باسێك سه

 

 مال مێحسیال جه
 ر رنێوسه سه

  ١٠٢٨می  ی كانێنی وووه ٧
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی  تیەکان و ئاینده زایه ناڕه  ت به باره سه

 ری ماوه باتی جه خه

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له
 

  توی لوه توایوبوه  ت بوێ بوه ناوی حكوێموه  وه ته ماوه شتێك نه  وه كروه  به:   ویدگای سۆشیالستی
كێوتوی و  شدا یه وه ڵ ئه گه چی له كه.   وه ژاركراوی كێروستانه ری برسی و هه ماوه ی جه ڕوانگه

  لوه  ڵ كوه گوۆڕان و كوۆموه.  ن كوه ڵوبورارون ئوه هوه  كانی تریش باس لوه نه ت هیه نانه پارتی و ته
موێو  م هوه ووای ئه  پێتان وایه.  ن كه ئه‘‘  رو ڵبرارونی بێگه هه’’  وه باس له ته كشاونه‘‘ ت حكێمه’’

ڵوكوی كورنوكوار و  بتێانوال جوارنوكوی تور خوه  ڵگایان هێ اوه ر كۆمه سه به  ی كه تیه ی ه رو و مه وه
 ن؟ ی خۆیانی بكه ویله م به و ڕاپێچی ئه  وه نه ش فریێ بده تكێش و بێبه حمه زه
 

 : عێسمانی حاجی مارف
پێش ئەوەی بێی ە سەر ئەو باسەی کە حکێمەتی هەرنم لە پەلێپۆکەوتێە و هەڵێەشاوەتەوە 
و زەلیل و بێکار بێە، یان ئەوەی ئایا ئەتێانال جارنکی تور هەڵوبورارون بوکەن و پەرلەموانوی 

؟، پێێیستە ئەوە بزانیوال کە بوۆ بەم وەروەسوەری و بوێ .. تازەو کابی ەی تازە وامەزرن  ەوە
پەڕوباڵ بێنە گەشت، چوێنوکە وەخ خوۆتوان وەزانوال لەم بوارەیەوە بوۆچوێن ولوێوکودانەوەی 

 

٢ 

 عوسامنی حاجی مارف

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



نوموێنەی ئەوەی کە وەڵوێوال هوۆکواری ئەم هەلوێمەرجە ئەنوجوامودانوی .  جیاوازی بۆ وەکرنت
ڕفراندومە، خیانەتکاری و ناڕاستگۆیی حیزبە وەسەاڵتدارەکانە، کێرو وۆستی نویویە، یواخوێو 
قەیرانی ئابێری ووارایی و چەندیال بوۆچوێونوی ڕووکەشوی لەم بوابەتە ڕەواە پوێودەورێ و 
وەوری نەرن یش لەسەر زەه یەت و مەزاە و نواڕەزایەتویەکوانوی خەڵوە واوەنوێ، لەوانەیە لە 
باری لۆژیکی شکڵی یەوە هەریەخ لەو بوۆچوێنوانە بوۆ هیەنوگورانوی ڕاسوتویەخ بو واتە سوەر 
شێێازی کێشەکە، بەاڵم لەبەر ئەوەی لەونیای واقع وا ناتێانێ بچێتە سەر ئەسڵوی کوێوشوەکە، 
لە وەاڵم وانەوەیان بۆ چارەسەری کێشەکە ڕاوەوستال و ڕنگا چارەیەکی عەمەلی بوۆ وەاڵم 
بە قەیرانەکان پەیدا ناکات، جگە لە وەربیی ی تێڕەیی و بێزاری یا هێ انە وەرەوەی ئەحکامی 
. گشتی بە بەکارهێ انی مەقێلەی خۆ ڕنک ستال و ڕابەریکرون شتێکی تر نواوەن بەوەسوتەوە

ی خەڵکی کێروستان  مەبەستم ئەوەیە ئەم هەلێمەرجە نالەبار و کارەساتبار و پی تراژیدیایه
ساڵی وەسەاڵتی ملیشیایی هەرووو حیزبی نواسویوۆنوالویوسوتوی یەکوێوتوی وپوارتوی ١٢لەماوەی 

وەرگیریان بێوە، بە لێکدانەوەی ئەنوجوامودانوی ڕفورانودوم و قەیورانوی ئوابوێری وخویوانەت و 
بێوەڵەیی ئەو حزبانە سەرقاپی ب رنتەوە نەخ ناگات بەئاکامێکی ئیجوابوی و عەمەلوی بەڵوکوێ 

 .وەب ە بەربەستێە لەبەرامبەر هەر پێشیەوی و هەنگاونکی کارسازوا
بە بۆچێونی مال ئەگەر بمانەونت واقعیانەتر لە قەیران و هەلوێمەرجوی نوالەبواری ئوێوسوتوای 
کێروستان ووروبی ەوە، پێێیستە بگەڕنی ەوە بوۆ هەلوێمەرە و هوۆکواری سویواسوی ونویوا و 

سواڵوی فەرموانویەوایوی وەسوەاڵتوی یەکوێوتوی  ١٢ناوچەکە و عیراق و کێروستان لە مواوەی 
گەر بەکێرتی ئاماژەی پێبدەیال لە جەنگی کەنداوەوە کە تعبویور بوێو لە نەخشوە و .  وپارتیدا

ستراتیجی  وەوڵەتی ئەمریکا بۆبااڵوەستی بەسەرجیهاندا، هەر لەم ڕنیەوەوا بێو حیزبەکانی 
کێروایەتی فرسەتی خۆبەست ەوەیان بەو نەخشەو ستراتیجەی ئەمریکای قۆسوتەوە و وەخ 
ووو هێزی ملیشیا بۆ بەرژەوەندی هێزەکانیان کێروستانیان لە نێێان خۆیاندا وابەش کوروو 
خۆیان و خەڵکیان لە مەوقعیەتی چاوەڕوانی بۆ نەخشە و سیاسەتەکانوی  ئەموریوکوا وانوا و 
چارەنێسی کێروستانیان گرندا  بە ئاکامی مەرحەمەتی وەور و جێوگواوڕنوگوای ئەموریوکوا لە 

بە مانایەخ چارەنێس و هەلێمەرجی سویواسوی کوێروسوتوان هەر لە سوەرەتواوە .  ناوچەکەوا
کەوتە ناو بازنەیەکی واخراوەوە کە نیشانەی وۆخێکوی قەیورانواوی  بەروەوام لەوەسوەاڵتوی 
سیاسی و نەبێنی وەوڵەت و خ کاندنی چارەنێسی کێروستان لەناو گوێوراوی سوەرگەروانوی 

 .و هەڵێاسراوی و ناجێگیری سیاسیدا ورنرەی کێشا
وا چەندیال کارەسوات و مەیو ەتوی و وەروی  ١٠٠٢بی یمان تا ڕوخانی حکێمەتی بەعس لە  

وواتر هاوکاتی ڕوخانی حکێمەتی بەعس، .  سەری هەمیشە میێانی خەڵکی کێروستان وەبێو
وووبارە حزبەکانی کێروایەتی بێن بە بەشوێوکوی سوەرەکوی لە جوێوبەجوێوکورونوی نەخشوە و 

 ری    ماوه باتی جه ی خه کان وئاینده تییه زایه ناڕه  ت به باره سه 
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سیاسەتەکانی ئەمریکا و خزانە ناو چوۆنویەتوی وەور و موامەڵەی ئەموریوکوا بوۆ پوێوکوهواتو وی 
وەسەاڵتێکی میلیشیایی قەومی و ئیسالمی و طائیفی و عەشویورەتوی لەنواو وامەزرانودنەوەی 
وەوڵەتی عێراقدا، کەبێە سەرچاوەی بەروەوامی وان بە هەمان گێراو و ناجێگیوری سویواسوی 
وهەڕەشە و مەتورسوی لەسوەر خەڵوکوی کوێروسوتوان و عوێوراق، بەووای ئەو موێوروەوە بە 
شێێازنکی تر هەرووو وەسەاڵتی یەکێتی وپارتی بەناوی ڕنوکوکەوتو وی سوتوراتویوجوی ووواتور 
بەناوی حکێمەتی ب کە فراوان، بەروەوامیان بەهەمان وەسەاڵتی میلیشیایی و ووو ئیودارەیوی 
زۆنی زەروو سەوز و چاوەڕوانی لە سیاسەتەکانی وەوڵەتی ئەمریکا و وواڵتانی ناوچەکە و 

 .مانەوە لە ناو گێراوو ناجێگیری سیاسیدا کێروستانیان بەرنێە برو
لە هەمان کاتدا هەوڵیوانودا لە نواو بوۆشوایوی و ئەو گوێوراوە سویواسویەی عوێوراقودا پوێوگە و  

مەوقعیەتی وەسەاڵتی سیاسی و هوێوزەکوانویوان بەرنە سوەر و بەهوێوزتوری بوکەن، توا لەنواو 
هاوکێشەی سیاسی و هەلێمەرجی نالەباری سیاسی عێراقدا هاوسەنگوی هوێوز بە قوازانوجوی 
خۆیان بگۆڕن، بەتایبەتی پارتی لەم بارەیەوە وەخ هوێوزی یەکەم قوێرسوایوی خوۆی خسوتە 
سەر ئاڵێگۆڕەکان و لەنێێ هاوکێشەی سیواسوی عوێوراق و نواوچەکەوا بوێوە جەمسوەرنوکوی 

هەروەهوا .  سەرەکی لە ساتێسەووا و مامەڵە لەگەڵ وواڵتانی ناوچەکە و حکێمەتی ناوەندیدا
پارتی و یەکێتی تێانییان لەباری ئیمکاناتی واراییەوە وەخ ووو مافیا گەورەتوریوال جەروەیوی 

 .و تااڵنی لە  سەروەت و سامانی کێروستاندا بکەن
بۆ ئەم واقعیەتە وەتێانیال بڵێیال تاهات ی واعوش و شوەڕ لەگەڵ واعشودا ورنورەی کوێوشوا و 
یەکێتی وپارتی بە گێنرەی هاوسەنگی هێزیان مامەڵە و کێشومەکوێوشویوان لەگەڵ حوکوێمەتوی 

بەاڵم پاش وەرکرونی واعش لە مێسڵ و سەرکەوت ەکانی حکوێمەتوی .  ناوەندیدا بەسەروەبرو
عێراق لەبەرامبەر واعشدا هاوکێشەکە گوۆڕورا و هواوسوەنوگوی هوێوز بەقوازانوجوی عوبواوی و 

هەر بوۆیە هەموێو ئەو پەیوێەنودی و ڕنوکەوتوال و .  وەوڵەتی قانێن گەڕایەوە ئاستوێوکوی تور
بەرژەوەندیەی نێێان حوکوێمەتوی هەرنوم و حوکوێمەتوی نواوەنودی کەوتە وۆخوێوکوی تورەوە، 

حکێمەتی ناوەندی پێێیستی بە ئارایشکی تر و وەور و ڕنکەوت ێکی ترە لەپەیوێەنودی لەگەڵ  
بەو پێیە هەلوێمەرجوی سویواسوی کوێروسوتوان لەپەیوێەنود بە حوکوێمەتوی .  حکێمەتی هەرنمدا

ناوەندیەوە وەورانوی بەروەوام بوێنوی قەیورانەکوان و گویوراوی سویواسوی چویتور وەکواتەوە، 
بەتایبەتی ئەم هەلێمەرجە زیاتر بە ناو وۆخیکدا گێزەر وەکات کە وەزعوی سوێریوا و شوەڕ 

لەگەل  واعش  زیاتر گرنی خێاروبێو بە کێوشومەکوێوش و شوەڕی واڵتوانوی زلوهوێوزی ونویوا،  
. بەتایبەتیش وەورو کێشمەکێشی روسیا و ئەمریکا وۆخوێوکوی ئواڵوۆزتوری هوێو وایە پوێوشوەوە

بەمانایەخ بال بەستی و قەیرانەکانی وەسەاڵتی سویواسوی لە کوێروسوتوانودا هەر ئەو کواتەی 
وەیان گێت حکێمەتەکەیان ساوایە بۆ خۆی هەر بەبوال بەسوتوی و بوێوەڵەیوی وامەزرا، وە 

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له
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ئێستا ئەو ب بەستی و سەرگەروانیە لەسەر ب ەمای پێکهاتەی خۆی زۆر فراوانترە لەوەی کە 
قەتیس بکرنت بەوەی ب رنتە سەر وەوری ڕفورانودوم و خویوانەتوکواری و نەبوێنوی وۆسوتوی 

هەر بۆیە کۆتایی هێ ان بەم بارووۆخە پەیوێەنودە .  کێرو، کە گێایە هۆکاری ئەم بارووۆخەن
بە خۆ ڕزگارکرون و کارکرون بۆ هات ەوەرەوە لە تەواوی ئەو چێارچێێە و هەلێمەرجوانەی 

 .ئەم بارووۆخەی هی اوەتە پێشەوە
حکێمەتی هەرنم یان وەسەاڵتی میلیشیایی هەرووو حزبی ناسێۆنالستی پوارتوی و یەکوێوتوی  

لەچێارچێێەی حکێمەتی فیدراڵی نەتەوەپەرستی و ئیسالمی و تائفی عێراقدا بە چواوەڕوانوی 
لە وەور و مەوقعیەتی ئەمریکوا و کوێوشومەکوێوش و بەرژەوەنودی وواڵتوانوی زلوهوێوزی ونویوا 
ئاشکرایە کەهەر لە سەرەتای وروست بێنیەوە واڕمان و واڕوخانی خۆی سوازموان واوە و 

 .مایەی بەاڵو وەروی سەری وەبێت بۆ سەر ژیانی خەڵە
گەر سەرنج بدەن لە پرۆسەی وەسەاڵتداری و حکوێمەتوداری لە کوێروسوتوانودا تەواوی وام 

سواڵوی ڕابوروووا جوگە لە  ١٢ووەزگاو پێکهاتەکانی لە پەرلەمان و واوگاو وەزارەتەکوان لە 
ڕنووکەوتووال و ڕازی کوورونووی یەکووتوور و بەشووکوورونووی سووەرەوت و سووامووان لە نووێووێان هووێووزە 
سیاسیەکاندا هیچ مانا و جێگاوڕنگایەكی تری نەبێو، وەخ ئاماژەمان پێکرو لەهەموان کواتودا 

هەر بوۆیە .  لەناو هاوکێشەی سیاسی و هاوسەنگی هێزەکاندا یواری و موامەڵەی پوێ وەکورا
 .ئاکامی سروشتی حکێمەتێکی لەو چەش ە واڕمان وهەڵێەشانی حەتمیە

ئەتێانم ئەوە بڵێم کەهەر باس کرونێە وەربارەی هەڵبرارون بەهەر شێێازنە بێوت ئویوتور بە 
ئاشکرا جێگای گاڵتەجاریە و ووبوارە یواری کورونوی بەروەوامە بە ئوایو ودە و چوارەنوێسوی 
کێروستان و هێشت ەوە و قێڵکرونەوی قەیرانەکان و واشکانەوەی زیواتورە بەسوەر ژیوان و 

هەر بەو مانایەش ئەو هیەنە سیاسیانەی وەخ گۆڕان و ئیسالمیەکوان کە .  گێزەرانی خەڵکدا
بانگەوازی ئەوەیان وەکرو لە ڕنی هەڵبرارون و پەرلەمانەوە ئاڵێگۆڕ لە وەسەاڵتی سویواسوی 
وا وەکەن، شکستیان خێارو و نەخ هیچیان پێ ەکرا بەڵکێ وەورنکی نەرن یان وی بەوەی کە 

هەڵبەتە بەجیا لەوەی کە پرۆژەکانی گوۆڕان و ئویوسوالمویەکوان .  خەڵە لە چاوەڕوانیدا ڕاگرن
هەر لەسەرەتاوە شکستی خۆی تۆمار کروبێو، ئێستاش ووبارەکورونەوەی هەموان ئەزموێن 

چوێنوکە لەهیەکەوە ئوێموێود .  لەوە واوەترە کە تەنها باس لە بال بەست و شوکوسوتوی بوکورنوت
بەخشیال بەهەمان وەوری شکست خێاروو مایەی گاڵوتەجواری و بوێ ئواسوۆیویە،  لەهیەکوی 
. ترەوە بۆ خۆیان  لەناو گێراوی سیاسی و سەرگەروانی و بێ سوەرەوبەریودا وەخوێلوێو ەوە

بەمانایەخ هەلێمەرجی سیاسی ئێستای کێروستان ئەو وۆخەی تێپەڕان کە ئیتر بوتوێانورنوت 
بە چەواشەکاری و بەناوی هەڵبرارون و پەرلەمانەوە چاوەڕوانی  ئەوە بکرنت هویوچ جوۆرە 

 .ئاڵێگۆڕنە بەوەست بهێ رنت

 ری    ماوه باتی جه ی خه کان وئاینده تییه زایه ناڕه  ت به باره سه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٩



زۆر ئاڵۆزتر بێوە وکێروستان   كه ، وۆخه وه ره ی ئۆكتۆبه ٢٢ووای   له: ویدگای سۆشیالستی
ی  وه ی نوه وه ك جێاڵنه نێكی وه هیه.   کەوتە ناو وۆخێە و وەورەیەکی تەواو جیاواز و تازەوە

  ڵوێو وی ورۆیو وه و بوه  غودایوه هی بوه  ڕنوگواچواره  كوات كوه ئه  وه بۆ ئه  شه ئاشكرا بانگه  نێێ به
و  هوۆی ئوه  ت بوه نوانوه و ته  وه كاته ران باڵوئه رمانبه وانی مامۆستایان و فه مێچه  ت به باره سه

بواوی  بوۆ عوه  وه ڕانوه وروشموی گوه  وه مامۆستایانی ناڕازیه  ندنك له ناو هه  له  وه یاڵیه خۆش ه
 . ستال ڕابێه  ویله و به  شه م بانگه ر ئه سه مێك له كه  پێمان باشه.  وه ووترایه ئه
 

 : عێسمانی حاجی مارف
ی ئۆکتۆبەر، وەرچەرخانوێوکوی گەورەی لە هەلوێمەرجوی ٢٢هەمێان ئەوە باش وەزانیال کە  

سیاسی  کێروستاندا بەخۆوە نیشاندا، بە مانای ئەو واقعیەتەی کە ئەحزابی ناسیۆنالویوسوتوی 
کێرو شکستێکی ئابیوبەرانەی تریان لە مێرووی هەڵسێڕانی سیاسیوانودا بوۆخوۆیوان توۆموار 

بە ووای وەرکرونی هێزەکانی واعش لە مێسڵ و گوۆڕیو وی هواوکوێوشوەی سویواسوی لە .  کرو
ناوچەکە و عێراقدا و لەئاکامی  گۆڕیو وی مەوقوعویەتوی حوکوێمەتوی عوێوراق و بەرزبوێنەوەی 
هاوسەنگی بە قازانجی عەباوی، حزبەکانی کێروایەتی پاشەکشە و تەسولویوم بوێنوی حەتوموی 

ئۆکتۆبەر لەبەرامبەر حکێمەتی ناوەندیدا بوانوگەوازی ٢٢بێوە ئەمری واقع بۆیان، کە تا پێش 
بەم ڕنوگەیەش لەهیەخ بوۆ مواوەیەخ کوۆنوتورۆڵوی .  نەخشەی ئابێری سەربەخۆیوان وەکورو

بەرهەمهێ انی نەوت و قاچاخچێتی و بازرگانی بە نەوت  و سیاسەتی تااڵنچێتی ومافیوایویوان  
گرتبێە بەر، لەهیەکی ترەوە هەلێمەرجی سیاسی کێروستوانویوان زیواتور  لە قەیوران و بوێ 

هەروەها نەبێنی مێچەو نەبێنی خزمەت گێزاریەکوان و وەاڵم وانەوەی .  ئاسۆییدا ڕا گرتبێ
 .ناڕەزایەتی وخێاستەکانی خەڵکیان بە فەرامۆشی سپاروبێو

وەخ پێش تر ئاماژەمان پێدا ووای وەرکورونوی واعوش لە موێسول و گوۆڕیو وی مەوقوعویەتوی 
حکێمەتی عیراق و ڕنکەوتو وی ئویوران و توێرکویوا وعوێوراق، ئەو فورسوەتەی بوۆ عەبواوی و 
حکێمەتەکەی زیاتر هێ ایە پێشەوە کە بتێانێ هەمێو ئەو سەرکەشیانەی یەکێوتوی و پوارتوی 
کە بە پێچەوانەی ڕنکەوت ەکانی پێشێتریان بێوە و لەگەڵ حکێمەتی ناوەندیودا جوێوبەجوێویوان 

ئەم شکست و پاشەکشەیە لەباری سیاسوی و ئوابوێری و .  نەکروبێو پاشەکشەیان پێ بکات
کۆمەاڵیەتیەوە بزوت ەوەی کێروایەتی خستە بەروەم مەوقعێکی یەکجار هواز و ڕسوێاوە، بە 

لە ئواسوتوێوکودا ئەم .  جۆرنە گەیشت ە ئەو ئاستە کێڕنێش بوۆ فەرموانەکوانوی عەبواوی بەرن
پاشەکشەو شکستە ڕەنگی وایەوە کە حیزبەکانی کوێروایەتوی لە نویوێان خوۆیوان وا کەوتو ە 
تاوانبارکرون و سێکایەتی و تانە و تەشەر بەراموبەر یەکوتور، وە هەرهیەکویوان پوێوشویەوی 

هەر لەم بوێ ئواسوۆیوی و .  لەوەوا وەکەن کە چۆن لەگەڵ حکێمەتی نواوەنودی ڕنوە بوکەون

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له 

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٩



چێارچێێەیەوایە کە گەڕانەوە  بۆ حکێمەتی ناوەندی بۆتە وروشمی چواکسوازی و ڕزگواری 
نیشتمانی، ئەو هیەنوانەش بەکوۆن و توازەوە کە  بوانوگەشوەی ئوۆپوۆزسویوۆن بوێن وەکەن، 

بەاڵم ئەوەی .  کەوتێنەتە ناو هەمان بازنەی سیاسەتی گەڕانەوە بۆهی حکێمەتەکەی عباوی
ڕۆش ەو وەخ لەسەرەتاوە ئاماژەم بۆ کرو، خێوی قەیران و گێراو و نواجوێوگویوری سویواسوی 
کێروستان و ئەم ڕەزالەتە، پاشکۆبێن و بەست ەوەی چارەنێسی کوێروسوتوانە بە وەوڵەتوی 
عێراقێکی قەومی و ئیسالمی و طائیفی عەشیرەتی، واتە ئەو هویوزو هیەنوانەش کە بەنواوی 
ئۆپۆزسیۆنەوە وەخێازن کێروستان بە پاشکۆی وەوڵەتی عێراق بمێ ێتەوە، هەموان موێوروی 

 .ساڵەی یەکێتی و پارتی لەسەرەتاوە ووبارە وەکەنەوە١٢وەسەاڵتی 
 

ی ئۆکوتوۆبەرەوە بەجویوا لەوەی وۆخوێوکوی بوێ ٢٢بەووای کارەساتی :  ویدگای سۆشیالستی
ئێمێدی و بێ ئاسۆیی بەشێکی زۆر کۆمەڵگەی واگورتوێوە و خەڵوکوی لە چواوەڕوانویودان و 
چاوونری ڕوواوەکان و هێزە سیاسیەکان وەکەن، لەهەمان کاتدا هوێوزو هیەنەکوان خەریوکوی 
تەرحووی سوویوواسووی و ئەڵووتەرنەتوویووفووی جوویوواوازن، ئوواخووۆ لەم هەلووێمەرجەوا ئەلووتەرنەتوویووفووی 
کۆمۆنیستەکان بۆ وەرچێن لەم قەیران و بێ ئێمێدیەوا وەبێت چ وەاڵمێە بێت و وەبێت چی 

  ؟ ..بکەن
 

 :عێسمانی حاجی مارف
گرنگتریال مەسوەلەیەخ لە ئوێوسوتواوا و لە پەیوێەنود بەم قەیوران و واڕموانوی  حوکوێمەتوی  

کێروستان و شکست و هەرەس و ئابیوچوێنوی بوزوتو ەوەی کوێروایەتوی وحویوزبەکوانوی کە  
بۆشاییەکی گەورەیان لە قەیرانی وەسەاڵتی سیاسیدا پێکوهویو واوەو وام ووەزگوا حوکوێموی و 
ئیداریەکانیان تەواو پێچەڵ بێنەتەوە، کاتی هات ە مەیدانی ئەلتەرنەتیڤێکە کە تەعبیر بوێوت لە 
هات ەمەیدانی وەورو ئیوراوە و وەخواڵەتوی ڕاسوتەوخوۆی خەڵوە لە وەسوەاڵتوی سویواسوی و 

هەرچی ئەو حزب و هیەن و هێزانەی نوێنو ەرایەتوی ڕەوتە .  ئای دەی چارەنێسی کێروستاندا
کۆمەاڵیەتیەکانی بۆرجێازی وەکەن، یەکەم مەسەلەیان گۆشەگیرکرون و کەنارخست ی وەور 
و وەخالەتی خەڵکە، بە هەر شیێازنە بۆیان بگێنجێت خۆیان وەکەنە وەم ڕاسوت و نوێنو ەر 

ئەم وەورەی حزبە جەروە و توااڵنوچویەکوانوی کوێروایەتوی لە .  و پاڵەوان و فریاوڕەسی خەڵە
کێروستاندا نمێنەی ئەو پەڕی بێ ئیراوەکرون و شکۆ شکاندنی جەماوەری بەریو وی خەڵوە 

بۆیە ئەزمێنێە کە پێێیستە لە کوێروسوتوانودا پویواوە بوکورنوت گەڕانەوەیە بوۆ وەور و .  بێوە
ئیراوەی خەڵە و هێ انە پێشەوەی نمێنەیەکی جیاواز کە وەور و وەخوالەتوی ڕاسوتەوخوۆی 
خەڵە وابیال بکات لەوەسەاڵتی سیاسیدا ، پێکهاتو وی وەسوەاڵت وەبوێوت لە خوێارەوەو لەنواو 

 ری    ماوه باتی جه ی خه کان وئاینده تییه زایه ناڕه  ت به باره سه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٠٢٧ئابی /  ٧ژمارە / دیدگای سۆشیالیستی ٧



خەڵكەوە وەست پێ بکات و لە ناو خەڵکدا وابمەزرنت، نابێت خەڵە چاوەروانوی فوریواورەس 
 .و پاڵەوانەکان و کاریزماکان بال

وەخ لە وەاڵمی پرسویوارەکوانوی توروا ئوامواژەموان پوێودا ئەو هوێوزو هیەنوانەی کە بە نواوی 
ئۆپۆزسیۆنەوە وەیانەونت وەخ ئەڵتەرنەتیوفوێوە لەبەراموبەر ئەم گوێوراوو بوێوسوەروبەری و 

و "  حوکوێمەتوی ڕزگواری نویوشوتوموانوی" واڕمانی حکێمەتدا خۆیان ب ێن ال، بەناوی پێکهوێو وانوی 
، سیاسەتی گەڕانەوە بۆ بەغداویوان کورووە بە ڕنوگوا چوارە، بەوەوری هەموان " نەوەی نێێ" 

ب بەست و شکستێکەوەن کە یەکێتی وپارتی وەرگیری بێون ناتێانێ ئەلتەرنەتیفێکی جویواواز 
بێت و وۆخەکە تێپەڕن ێت و وەاڵم وەرەوە بێت، لەهەمان کاتدا چەندبوارەکورونەوەی وەوری 

سواڵەی  ١٢کەنارخستال و بێ ئیراوەکرونی خەڵکە و ووبارە کرونەوەی ئەزمێنی حاکمیەتوی 
حیزبە وەسەاڵتدارەکانە، جارنکی تروەیانەونوت لەڕنوگوای وانوی لویوسوتەوە لە هەڵوبورارون و 
پەرلەماندا بەشوداری بوکەن و هەموان گەمەی گواڵوتەجواری شوێوێازی وەسوەاڵتوی سویواسوی 

 .چەندبارە کەنەوە
لەم هەلێمەرجەی ئێستاوا و لە ڕاستای ڕنک ست ی ناڕەزایەتیە جەمواوەریەکوان لە شوێنو وی 
کار و ژیاندا و هەوڵدان بۆ پێکهێ انی گروپ و کۆمیتە و ئەنجێمەنی گەرەخ، هەنگواونوان توا 
ئاستی پێکهێ انی شێراکان یوا نوموێنەی شوێراکوان بوۆ بەڕنوێەبورونوی کوۆمەڵوگە، پوێوێیسوتە 
کۆمۆنیستەکان و ئازاوی ێازان وەاڵمێکی وروستی سیاسی  بۆ وەرکێشانی کێروسوتوان لەم 

واتە ئەڵوتەرنەتویوڤوێوکوی سویواسوی و .  قەیران و سەرگەروانی و گوێوراوی سویواسویە بودەنەوە
کوێروسوتوان لەنواو چوێارچوێوێەی پواشوکوۆیوی و :  ڕنک راوەیی ب ەنە ڕوو کە بتێانوێ یەکەم

گەڕانەوە و سەووا و مامەڵە لەگەڵ حکێمەتی قەومی و ئیسالمی و تائفی بەغداو کۆتایی پوێ 
هەوڵدان بۆ وامەزراندنی وەوڵەتێە لەکێروستاندا لە ڕنگەی وەور و ئویوراوە :  وووەم.  بهێ ێت

وەوڵەتێکوی :  سێیەم. و وەخاڵەتی ڕاستەوخۆی خەڵە و وەسەاڵتی شێراکانەوە بەڕنێەببرنت
وامەزرانودنوی :  چوێارەم.  سکێهر و غەیرە قێمی لەسەر ب ەمای هاواڵتی بێون پێوکوبوهوێو ورنوت

.  وەوڵەتێکی مەوەنی و وابی کەری ژیانێکی شارستانی و خوۆش گوێزەران بوۆ وانویوشوتوێانوی
ئازاوی بێ قەید و شەرتی سیاسی و ئوازاوی بویوروڕا و ئوازاوی خوۆپویوشوانودان و :  پێ جەم

یەکسوانوی هەمەهیەنەی ژنوان و :  شوەشوەم.  ناڕەزایەتی لە وەستێروا بە ڕەسمی بو واسورنوت
بەم ئواڕاسوتەیە خەبوات و هەوڵودان بوۆ سو وێربەنودی تەواو لە بەراموبەر هوێوزە ....  پیواوان

. کۆنەپەرست و قەومی و ئیسالمیەکاندا و کەنار خست یان وەبێت کاری جدی لەسەر بکورنوت
ئەم ئاڕاستەیە ئەتێانێت بزوت ەوەیەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و جەماوەری بەریال و فوراون 

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له 
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بێت، پێێیستە جێگای پشتیێانی وەوری کۆمۆنیستەکان و چەپ و خەڵکی ئازاوی ێاز بێوت و 
حزبی ئێمە پشتیێانی خۆی بۆ وەها بزوت ەوەیەخ کە بەووای ئازاوی و .  کاری لەسەر بکەن

سەربەخۆیی کێروستانەوەیە ڕاوەگەیەنێت و هواوکواری وەکوات و بە کوارو ئەرکوی خوۆی 
وەزانێت و پێشیەوی وەکات، ئەم بزوت ەوەیە ئەڵتەرنەتیفێکە وەسەاڵتێکوی تەواو جویواواز لە 

ساڵەی حزبەکانی کێروایەتی و ئیسالمی سیاسی پیاوە وەکات، نەخ لیستی نیە ١٢وەسەاڵتی 
بۆ هەڵبرارون و بەشداری کورون لە پەرلەموانودا، بەڵوکوێ وەبوێوت لەڕنوگەی  نواڕەزایەتوی و 
ڕنک راوەی جەماوەریەوە ڕنگا نەوات گەمە و مامەڵەی پەرلەمانوی حوزبە مویولویوشویوایویەكوان 

 .جارنکی تر وووبارە بێتەوە
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ی  كان و ئاینده تیه زایه ناڕه  ت به باره سه

 ری ماوه باتی جه خه

 مال شتی جه ڵ ده گه گفتوگۆ له
 

  كه حزبه ٥ر  ر هه ماوه جه.   وه ئاستێكی تره  كان چۆته ریه ماوه جه  تیه زایه ناڕه
و  ر ئه اڵم هێشتا هه به.  گاكانیان سووتاندن كات و باره یر ئه چاوێك سه  به
و ئاسۆی   دیلێكی نییه هیچ به  ژاركراوه برسی و هه  ره ماوه جه
.  وه خولێته كاندا ئه بۆرژوازیه  كی هێزه له فه  كانیشی هێشتا له تیه زایه ناڕه

یان  ركوتی بێوێنه اڵت سه سه ده  ر به كانی سه میلیشیاییه  هاوكاتیش هێزه
ت  ند پرسیاره م چه ئه  وه نده یوه م په پێمان باش بوو له.  تێ ست داوه ده

 .ین بكه  ئاڕاسته
 

ژاری و  وژی هه  له  وه شه ڵكی بێبه بێزاری خه  كان له تیه زایه ناڕه  :ویدگای سۆشیالیستی
واوا و   اڵم به اڵتی ئێستا وه سه وه  كه  ڕنكیشی نییه اڵم هیچ باوه به.   ڵداوه ریهه واری سه نه

پێت .   بێوه  سته رجه ر كات زیاتر به هه  وروشمی بیوخێ له  بۆیه.   وه كانی بداته پێداویستیه

  

٠١ 

 مال شتی جه ده
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كی  واتایه  كرێ؟ به ر ئه یسه چۆن مه  م وروشمه وا ئه ندانه پاڵ واوای ژیانێكی شكۆمه  له  وایه
 وا چیال؟ یه و ئاڕاسته ڵك به ی خه وه كانی جێاڵنه تر پێداویستیه

 
 :مال شتی جه وه

ری  ماوه ڵچێنێکی جه ی هه شێێه  زۆرتر له  مجاره کانی ئه تیه زایه ناڕه  بڵیم که  وه پێشدا ئه با له
.  نییه  وه سه ست که وه ی به که ریه و ڕابه  نی نییه خاوه  وه واخه نۆی ێت و به وا خۆی وه تێڕه
وای  اڵت و ئه سه وه له  ییه و ڕق و تێڕه  وره کی گه می بێزاریه رهه تێکی ئاواش زیاتر به حاڵه

.  وه ته رنمی کێروستاندا کۆبێونه تی هه می حکێمه رچه ژنر په له  یە که  و حزبه ر پێ ج ئه هه
ی هاواڵتیان،  ران و ناڕۆش ی ئای ده وۆخی ژیان گێزه  کی تێند له کی تر بێزاریه واتایه به
رشێباڵوی  کان، بێ قانێنی و په تگێزاریه مانی خزمه ڵی، نه نده ژاری و بێکاری، وزی و گه هه
کی  ڵگایه کۆمه.   یشتێه ڕی خۆی گه وپه ڵە به برونی ژیانی خه ڕنێه کانی به مێو ئاسته هه  له

ست  ی کاری وه گرنت، که روه ی وه که ی  مێچه که   س بۆی ویار نییه روان هیج که رگه سه
  میشه ڵە هه م یەت و ئاسایشی خه بێت، ئه بای بەروەوامی وه ی ئاو و کاره ونت، که که وه
و   وه خۆش انه ندروستی سیمای نه ی ته زراوه و وامه خانه سته ، خه ترسیدایه م مه روه به له

روی و  ر ئازاوی فه سه  ، هێرشکرونه ماوه نه  خۆشیان پێێه کرونی نه سه چاره
ی نا  مایه  ته و بێنه  بێوه  که ڵه که  ساڵهای ساڵه  که  یه م واقعیاتانه مێو ئه هه..کان  نیه وه مه
کانی ڕابرووو و  تیه زایه و ناڕه وه  پشتی جێاڵنه تی، فاکتۆری  اڵیه ی کۆمه وره کی گه ریه رابه به

رفراوان  کی به تیه زایه بێت ناڕه ڵگای کێروستان وه ر تاکێکی کۆمه هه کاتێە گۆیت له   . ئێستایه
بی یال،  وه  نگی خێارووه په  و ڕق و بێزاریه ی ئه وه قی ه ڕنی ته خ چاوه یه قه مێووه وات هه قێڵپئه

  مانه ئه"وروشمی  ی که وه به  یشتێه ڵك گه واواکاری و خێاستی خه  مجاره تی ئه زایه ناڕه
م چۆن  هه   اڵم مەعلێم نییه ڵە واونتی به خه  بریارنکه  مه ئه.   وه نه رزبکه به"  بێت بیۆن وه
بێ  نرنت به جێگاوا واوه  اڵتێە له سه م چ وه و هه  کرووه  اڵت بکاته سه تێانێ ڕۆیشت ی وه ئه
رچاو  کی بۆ کروبێت وهیچ به کارییه هیج ئاماوه  وه نانه م هیه هەروووخ ئه ی له وه ئه

  اڵته سه و وه هنانی ئه ی ووای وه وه رنە خستبێت بۆ ئه  نده وه بێت وخۆی ئه کی هه رۆش یه
زۆر .  جێگاوا واب ێت  ی خۆی  له ئیراوه  ستێ به اڵتی واقعی و وڵ ێازی خۆی پشت به سه وه

بات،  اڵت،  هێرش وه سه وه  له  ڵگرتێه ڵ خۆی هه گه ی له وه نه نده سه تر رۆحی تۆڵه 
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  اڵتی واوار کروووه سه ش وه ربۆیه هه...  سێتێ ێت  گا وه کات و باره باران وه روه به
 .  رکێتکرون سه به
ڵ  گه له  یه وه م جێاڵنه کانی ئه شی هوازیه خاڵی هاوبه  تێانم بڵێم که خ ئه یه راوه به

و  ی تریش ئه وانه مێو ئه کانی مامۆستایان و هه تیه زایه شێبات و ناڕه 71کانی  تیه زایه ناڕه
بێت   وه چاوی له  گێڕو تیال بێت  که  یگیر و به ڕنك راو و په  نده وه ئه  که  یه ییه نائاماوه

ی  و ئیداره وه  خێاره  اڵت له سه رنت بۆ وه ستبه نجام بدات، خۆی وه یی ئه ئاڵێگۆڕی ریشه
و   کی سیاسی راویکال وشۆڕشگێرانه غیابی  ئاسۆیه  ش له مه ئه.  بگریت  وه سته وه ڵگا به کۆمه

.  رخستێوه خۆی وه  وه تیانه زایه و ناڕه وه م جێاڵنه ڵسێراوانی ئه ران و هه ر رابه سه زاڵە به
بۆرژوا   نه حزب و هیه  ی که وه به  ناچاری ڕیگای واوه بێونی فاکتۆرنکی ئاوا به زاڵ نه

ن و بۆ ئامانجی  تی تێدا بکه خاڵه ڵ وه ی گۆڕان و کۆمه نه نمێ  کان له ومی و ئسیالمیه قه
  وته و ڕه نگی ئه کانی ئێستاشدا وه تیه زایه ناڕه له   بۆنمێنه..  رن هڕنیدابه سیاسی خۆیان به

ستراوی  ستبه وه ڵکی کێروستان به ی جارنکی تر خه وه ئه  ته چاویان بییێه  بێ رنت که وه
ڵکی  و جارنکی تر خه  وه نه باوی بکه ی عه که اڵته سه زی و وه رکه تی مه سلیمی حکێمه ته

ڕ و  سی اریۆی شه  وان به نیێ فیدراڵیزمێکی شکست ێارو و ورنره  وه نه کێروستان ب ه
یان چاوی  حزابی بۆرژوا ناسیێنالیستی کێرو وه زی و ئه رکه تی مه کیشی حکێمه کێشمه
 . پارنزن ڵکی کێروستان وه کانی خه ندیه وه رژه وان به ی ئه وه مریکا به ئه  ته بییێه

ر  یسه ری مه ماوه ی جه کی سیاسی شۆڕشگێرانه یه وه جێاڵنه  به"  برۆخێ"وروشمی   ئاشکرایه
کی  ریه یداندابێونی ڕابه مه کاری و له بێ ئاماوه  رشتێە به هه رله  ش به ته م بابه بێ ئه وه

،  خۆوه ربه ری سه ماوه باتێکی سیاسی جه ئاسۆی خه  تی شۆڕشگێی، به اڵیه سیاسی و کۆمه
نگی هێز  ری کرونیان ناتێانێت هاوسه ری و ڕنبه ماوه ستبرون بۆ ڕنک ست ی جه وه  به

ڵ واپلۆسیال و  گه نجام له ره سه  ربۆیه هه.  ربهێ ێ وه  وه کروه به  م وروشمه بگۆرنت و ئه
  اڵت سه مانایەکی تر ڕووخاندنی وه به.   وه بێته ڕوو وه اڵتدا ڕووبه سه ی وه هێرشی ملهێڕانه

و  خشه  و نه  رنامه به  ونت که ڵسێاڕانێکی وه ران و هه ونت و ڕابه ختی وه کاری پێشێه ئاماوه
  بێت که ی هه وره نگاوی بچێخ و گه ڵێە هه کۆمه  ستێ به گرت ە بەری تاکتیکی پشت به

  به  کێرتی ئاماژه  ر به گه ئه...  ر بکات کان مسۆگه تیه زایه وت ی ناڕه رکه نگاو سه هه  نگاو به هه
 :ر بگیرنال رەکی وه سه به   م خااڵنه کرێ ئه م وه بده  یه وه و جێاڵنه کانی ئه پێداویستیه

تی  زایه ی ناڕه وه کانی بزووت ه هوازیه  خ که ڵسێاڕوان، کاریزمایه ران وهه بێونی ڕابه*/  
ری  ڕن ه ر و به نگکه خ هاوئاهه وه  بێت، که ژمێنی هه کانی ناسی بێت، هه ریه ماوه جه

 مال  شتی جه ڵ ده گه گفتوگۆ له
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ڕنک راو   بێت له وری هه ، وه وه یدانه مه  ری پێ ب ێته ماوه خۆی جه ی کاری ڕاسته وه بزووت ه
   کان پێیان اوەته تیه زایه ئێستا ئیتر ناڕه...  کتر وری یه وه ڵە له ی خه وه بێون و کۆبێونه

ڵ و  نده گه  اڵتە ستەمکار و سه وه  م هنانی ئه کی وه ره و خێاستی سه  قێناغێکی نێنێه
کانی ژیان و ئازاوی  ی وابی کرونی پێداویستیه ڵ اگرنت و پرۆژه چاکسازی هه   یە که تاهنچیه

ی  ژاری و گرانیه هه  م وۆخه له.  ، بەرز کروۆتەوە   ڵگای  پێ نییه رانی کۆمه و خۆشگێزه
  ، به نانه  ڵە پێێیستیان به خه  پاندوه حزابی بۆرژوا ناسیێنالیستی کێرو وایان سه ئه

ونت وەست بەرن بۆ ئەو پارە کەڵەکەبێانەی  رانیه، وەسەاڵتیش نایانه خۆشگێزه  ، به ئاسایشه
لەسەر ڕەنج و خۆن ی خەڵکی کێروستان کۆیانکروۆتەوە و کۆشە و تەهر و مۆڵ و 

ئەمە سەرەتایەکی باشە .  سەرمایەکانیان بااڵ و بااڵتر وەبەن و ئاماوەنیال لێی کەم بکەنەوەو
رکی  بە هۆشداریدان بەوەسەاڵت بۆ گۆڕی ی هاوسەنگی بەقازانجی جەماوەر، بەاڵم  ئه

وان چی  اڵتی ووایی ئه سه بدات، وه  رنامه هۆشیاری بدات، به  ڵسێڕاوانێکه ران و هه ڕابه
کرنت، چۆن  ر وه ستبه كسانی وه کرنت، چۆن ئازاوی و یه ر وه سه ژاری چاره بێت چۆن هه وه
ی  له سه گیرنت، مه وه  تانی ناوچەکه وڵه زی و وه رکه تی مه تی حکێمه خاڵه ورو وه وه ر به به

بتێانال تاکتیە و ڕن مایی   رانێە که تا ووایی رابه...و یاساکان   روه روه لەی په سه ژنان، مه
رانێە  کان، رابه تیه زایه رپێی ناڕه به  نه و وروشمی گێنجاو ب ه  ندانه مه خشه کی نه یه شێێه به
اڵت بۆ گێڕی ی  سه ری ناڕازی و وه ماوه تێانای نێێان جه وه  که  وره نگی هێز و وه هاوسه  که

م نارەزایەتیانەی ئەم ووایانەوا روویاندا لە  خ له نگاونە وه هه  ر جۆره هه.   وه ب اس ه
  خ که هماری شۆی ی گشتی و تێند و تیریه گاسێتاندن و په خ و باره کارهێ انی چه به
  تی به تایبه به...    نییه  تیانه زایه م ناڕه قازانجی ئه  اڵت به سه ست وه ختی وایە وه ی پێشێه هانه به
ر ووو زۆنی  سه به  گرافیای ئێستای کێروستان که ندنتی جێ تمه رچاوگرت ی تایبه به له

کان  تیه زایه ناڕه  وه ر جێاڵنه ی بۆسه شه ره ترسی و هه مه  ش بێوه کداریدا وابه میلیشیای چه
ڵگای  کۆمه  یت ڕەنگە که وه  ندیەتیه تمه و تایبه ی ئه ڵه زانرنت چۆن مامه ر نه گه ، ئه یه هه

 . سات بکات ڕی ناوخۆ و کاره کێروستان ڕاپێچی شه
خۆی   خ که ئاسۆیه.  نجامی خۆی بگات ئه  کان به تیه زایه ی ناڕه وه کی رۆشال بۆ ئه ئاسۆیه*/  

ژمێنی نفێزی  هه  له  وه جیابکاته  وه کانیه نگه مێو ره هه  حزابی ناسیێنالستی به ئاسۆی ئه  له
رنە  ، هانده وه پێشه  خۆ بچێته ربه وتێکی سه خ ڕه ندی بکات تا بتێانێت وه وان س ێر به ئه

  نگاوی هۆشیارانه هه  به  وه نه بکه  و حزبانه ی ئه خه یه ستی خۆیان له ڵکی وه خه  بێت که
بێت   وه چاوی له  میشەیی ر خێاستێکی هه ستهێ انی هه وه بۆ به  وه نگاوی ورنر کێرت بکاته هه

وا  ئاسۆیه م  له.  ڵگا ی کۆمه اڵت و ئیداره سه رن بۆ وه ستبه ڵە وه وخۆی خه رانی راسته نۆی ه
نان و ئازاوی و   ی که سیاسی و ئابێریه  مه ت و سیسته و حکێمه ڕۆش ی جۆری ئه بێ به وه

 ری    ماوه باتی جه ی خه کان وئاینده تییه زایه ناڕه  ت به باره سه
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واوی  ته به   مێە که روو، سیسته  کات ب رنته م وه راهه تی بۆ هەمێان فه اڵیه تی کۆمه م یه ئه
  برێ و مایه وه ڕنێه به  ساڵه ١٧ مانی که  رله مێکی په اڵت و سیسته سه ڵ وه گه له  یه وانه پێچه

 .  رخستێوه پێچی خۆی وه
  پێکهێ انی شێراکان و کۆمیته   .یه تیانه زایه و ناڕه ت ی ئه رکه ڕنک راوبێون کلیلی سه*/   

ڵگا  برونی کۆمه رنێه ستبرون بۆ به نجام وه ره شێن ی کار و ژیاندا و سه کان له  شۆڕشگێریه
شدا  یه م چێارچێێه له ، وه  وه خێاره ری له ماوه اڵتدارنتی جه سه رپێ ست ی ناوکی وه و سه

تی  ی ه شمه ڵکی کرنکار و به خه   پێێیسته.  خۆ ربه ری وسه ماوه ی جه پێکهێ انی ڕنك راوه
ناڕەزایەتیە .  کاندا ڕنە ب ەن کێروستان خۆیان لە ڕنک راوەی جەماوەری و پیشەیه

هوان، ماۆستایان، "  لێرەولەونکان یەخ ب رنال ڕابەرانی بزوت ەوە جەماوەریەکانی وەکێ 
لە ..."  نشیان تی، خێن دکاران، کرنکاران، بێکاران و خانه پێداویستی تایبه ن  ران، خاوه رمانبه فه

وتی  که تی پاشه سیاسه  وانه له.  واوا و خێاستەکانیان ب ەنە ڕوو...  وەوری یەخ کۆبب ەوە
، خێاستی وانی مێچەی وواکەوتێو وەبێ وەست بەجێ  وه شێته ڵبێه جێ هه ستبه وه  مێوچه
وە ئاستی مێچە بەرزبکرنتەوە بۆ ئاستێە کە ژیانێکی شایستە وەستەبەر بکات، ...  بدرنت
زگا  تی هێزی میلیشیا و وه خاڵه ر بکرێ، وه به سته جێ وه ستبه کان وه ئازاویه

ناوی پاراست ی  ڵکی کێروستان کۆتایی پێ بێت، نابێ به ر ژیانی خه سه کان له ریه رکێتگه سه
.. ڵە ر ژیانی خه سه  وه زی بهێ ریته رکه تی مه اڵتی حکێمه سه رنگا بدرنت وه  وه ڵکیه خه

ندروستی و  نی و ته مه با و سێته خ ئاو کاره کانی وه تیه اڵیه کۆمه  تگێزاریه وابی کرونی خزمه
 ...رمان وه

ژیان و  له  کدارانه رگری چه ستهێ انی تێانای به وه کداربێونی گشتی و به ستبرون بۆ چه وه*/  
ی  ئاڕاسته به   کیه ره کی سه پێداویستیه...  کانی کان و ڕنک راوه ریه ماوه جه  باته ت و خه م یه ئه
ر  کانیان بۆسه هماره ی په وه کان و ناکام کرونه اڵتداره سه وه  هنانی تێانای میلیشیایی حزبه وه
 ..ڵكی ناڕازی خه

تی  تایبه  گشتی وحزبی کۆمۆنیستی کرنکاریی کێروستان به  کان به وری کۆمۆنیسته وه*/   
رکێکی قێرستر بۆ زاڵبێون  ئه  پێێسته  وا که زاتیانه ناره  وه م جێاڵنه له  یاتیه هێجگار حه

عاملێکی ..  ستۆ بگرنت ئه له  زایاتیانه م ناڕه م ئه روه کانی به کان و گرنێگۆڵه ر کۆسپه سه به
ی  ئاراسته  کاندا به هەمێو ئاسته له  تیانه زایه م ناڕه گرندانی ئه  وه گرنگ بێت بۆ پێکه

ژیان   ڵە له وخۆی خه تی ڕاسته خاڵه و وه  ئیراوه  خ که یه شێێه ندنی به سه شه رخستال و گه سه
  پێێیسته  یه هه  ی که و مەحدوویەتیانه مێو ئه ڵ هه گه له..  یدان مه  نێسی خۆیان بهێ ێته و چاره

ی  ڕخست ی ئیراوه گه به  بێت له ورمان هه تال وه وا بێ وواکه تیانه زایه م ناڕه ی ئه رگه جه  له
تی  ی ه شمه ڵکی به چی ی کرنکار و خه  ری ناڕازی و هێشیاریدان به ماوه جه  شێڕشگیرانەی

 مال  شتی جه ڵ ده گه گفتوگۆ له
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فکار و ئایدولێژیایان بۆپێدانی  ژمێنی ناسیێنالیستی و ئه هه رکێشانیان له کێروستان بۆ وه
یان بۆ  نێاندنی ڕۆژانه  بۆ ئیراوه  وه م چەوساندنه سته  کی له کجاره خ بۆ رزگاری یه ئاسۆیه
و  کرێ گرته  کاری به  ی وه شاندنه ڵێه هه  تر که روره ر بۆ ئامانجێکی گه ماوه کرونی جه ئاماوه

وڵ و پالنێە بۆ  ر هه وژی هه  له  پێێیسته.   کی باشتره کسانی و ونیایه ویهێ انی یه به
ران و  ڕابه بکات له   ختانه رسه رگری سه ستێ و به رابێه  تیانه زایه م ناڕه رکێتی ئه سه
و   تیانه زایه م ناڕه ستپێکرونەوەی ئه وڵی وه و هه  تیانه زایه م ناڕه ڵسێڕاوانی ئە هه
ی شێراکان و  ی له شێێازی ڕنك راوه ی بدات تا ئاستی ڕنك راوه وه رفراونکرونه به

م چیال و  خۆکانی ژنان هوان و مامۆستایان و کرنکاران وسەرجه ربه سه  ڕنك راوه
ئاستی   کانی و ڕاکێشانی پشتیێانی له ویه گرت ی پێشیه  وه سته وه کان تا ئاستی به تۆیره
 .پێبدات  تی ورنره وڵه نێێوه

 
ری  ماوه جه  ست له وه  لماندیان كه ی تر سه نده وه میلیشیاكان ئه  هێزه:  ویدگای سۆشیالیستی

ڵكیان  ڵسێڕاو و خه ندیال هه ڵكێشا و چه خێنال هه  ریان له ماوه ناڕازی ناپارنزن و جه
بێ  ڕیێ و ناڕازی ئه ری ڕاپه ماوه جه.  كرو  كانیان میلیتاریزه ستگیر كرو و شار و شارۆچكه وه

 اڵت؟ سه ی میلیشیاكانی وه ری و هێرشانه ركێتگه م سه ی ئه وه ڕووبێونه ن بۆ ڕووبه چی بكه
 
 :مال شتی جه وه
ڵکی ناڕازی و  ر خه اڵت بۆ سه سه ری و هێرشی میلیشیاكانی وه ركێتگه ر سه رامبه به له

لی  مه کی عه یه چێارچێێه  به  نگاوانه م هه کرێ ئه کانی وه هماروانه ی په وه هاوکات ناکامکرونه
 :ربگیرنال وه
خ،  ڕه کانی گه نده ی بۆ ناوه وه رئاستی گێنزانه کان تا سه تیه زایه ی ناڕه وه ری کرونه به.  ٢

ی گشتی و  وه کۆبێونه جۆرنە  که  به...  و  کان، زانکۆ و قێتاب انه زراوه ، وامه کارگه
. ست وه  برون بگرنه ڕنێه وا تێانای کۆنترۆڵ و به ندانه م ناوه  ری له ماوه ی جه ڕنک راوه

پێێیسته .  ڵکە بدات ند و خه م ناوه مێو ئه هماری هه کدار ناتێانێ په حاڵێکی واوا هێزی چه له
ئامانجی بااڵی خۆی   ی به وه ڕنک راو بکرنت بۆ ئه  و  وه رفراوان بکرنته به  تیانه زایه م ناڕه ئه

  کات، له برونی ژیانی خۆی تامیال وه ڕنێه به  ڵە له تی خه خاڵه ڕنك راوبێون و وه بگات به 
... کان رمانگه ، زانکۆکان، فه و قێتاب انه زراوه کانی کار، وامه نده خ و ناوه ڕه ئاستی گه

شکڵی   تی له زایه ستبرون بۆ شێێازی جۆراجۆری ناڕه وه به...  کات هێز وه یان به ئیراوه
  به  وه ن خۆیانه هیه له  و شۆن انه برونی ئه ڕنێه کرون و به ستبرون بۆ ئیداره مانگرتال تا وه

رن ست ی  رانیان، به برونی ژیان و گێزه ڕنێه به  تکرونیان له خاڵه وه کی تر واته  مانایه

 ری    ماوه باتی جه ی خه کان وئاینده تییه زایه ناڕه  ت به باره سه
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م  ئه   .وه ڵکی ناڕازی خۆیانه ن خه هیه ران له ڵبرارونی نۆی ه کان و هه گشتیه  وه کۆبێونه
ی  ڕخست ی ئیراوه گه بۆ به  وه کاته رگا وه یپارنزنت و وه ی ئێستا وه رشێباڵویه م په له  نگاوه هه

ڵبرارونی  تی هه بگرن وسێنه  وه سته وه نێسی خۆیان به یان تا خۆیان چاره شۆڕشگیرانه
شداریپێکرونی  تێانێت خێاستی به وه  وه ڵکی ناڕازی خۆیانه ن خه هیه ران له نێن ه

ی  رپرسانه ر و به به ڕنێه و به جیاتی ئه ربکات، له ستبه کان وه و کارگه رمانگه  برونی فه ڕنێه به له
 . وه بگرنته  پاوه،  سه وا وا و شۆی انه رئه سه به  وه اڵته سه کانی وه ن حزبه هیه له که 

بێ  وه  ، واته شانه رکه وانی وروشم و واخێازی ناواقعی و سه خۆپارنزیکرون له .  ١
اڵت  سه ستی وه وه  نه وه نه  هانه لی بال و پاساو و به مه کان واقعی و عه کان و وروشمه خێاسته

ڕۆشال بێت   پێێیسته  تیانه زایه م ناڕه کانی ئه واواکاری و خێاسته.  رکێت هماروان و سه بۆ په
نشیان و  ران و کرنکاران و خانه رمانبه ی فه وا وابیکرونی خێاستی مێچه ئێستا  تی له تایبه به

ڵکی  مێ باشکرونی ژیانی کرنکارانێ خه كه  کات به خ وه کۆمه  کان که تیه نپێداویستی تایبه خاوه
با و  کێ کاره کان وه اڵیتیه کۆمه  تگێزاریه تی کێروستان، خێاستی وابی کرونی خزمه رامه مده که

ئازاوی ڕنك راو   وانه کان له واوی ئازاویه رارکرونی ته رقه ندروستی، به نیێ ته مه ئاو و سێته
ربریال،  ری و بیروڕا و وه گه بێون و خۆپیشاندان و مانگرتال وئازاوی سیاسی ڕۆژنامه

ر  سه کان به زگا جاسێسیه میلیشیا و وه  تی پۆلیس و هێزه خاڵه کرونی وه غه وه خێاستی قه
 .  وه ژیانی هاواڵتیانه

ستهێ انی تێانای  وه ری ناڕازی و به ماوه کدارکرونی گشتی جه کدارکرون و چه خۆچه.  ٢
کانی  کداریه چه  هماره ی هێرش و په وه بۆ وورخست ه  خاڵێکی گرنگه..  ری ماوه رگری جه به
 ..اڵت سه وه
ئاستی رای گشتی  کانی له اڵتداران و تاوانه سه کانی وه ریه رکێتگه سه  وه قاووانی کروه له.  ٤

م  له.  ڵکی کێروستان کانی خه یی بۆ خۆاسته وه ته جیهانی وا و ڕاکێشانی هاوپشتی نێێنه
کانی  کان و تاوانه تیه زایه و ڤیدیۆی ناڕه  کان و ون ه نامه ی بەڵگه وه باڵوکرونه  وه باره

کانی  رچاوه کانی مافی مرۆڤ و سه نده کان، ناوه میدیا جیهانیه یاندنی به  اڵت و گه سه وه
فشار  جۆرنە که  به..  بییاری جیهانی، ڕنك راوە کرنکاری و ئەحزاب و هیەنە سیاسیەکان 

 . سترنری لێببیێ تی وه اڵت واب ێ و جێرئه سه ر وه سه له
وا  ڕابروو و ئیستا  له  ی که ر و قێتابیانه رمانبه ند و فه و کرنکار و مامۆستا و کارمه ئه.  ٥

ش و  م به ڵسێڕاوانی ئه ران و هه خ ڕابه وه  ن پێێیسته تیانه زایه م ناڕه ڵگیرساندنی ئه کلیلی هه
  تیانه زایه م ناڕه خۆی ئه ری ڕاسته نگیکه ر و هاوئاهه خ ڕنک ه وه  تیانه زایه م ناڕه شی ئه و به ئه
و حزب و  می ئه رچه ژنر په  ونته کان بکه تیه زایه ناڕه  وه ن جێاڵنه وه ون، ڕنگا نه رکه وه

  رنامه و ڵکی کێروستان بۆ به واکانی خه ڕه  تیه زایه ناڕه  اڵسداوه خۆیان مه  میشه ی هه نانه هیه

 مال  شتی جه ڵ ده گه گفتوگۆ له
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م  ونت ئه وان نایانه ئه.  رن اڵت به سه ڵ وه گه ریە بێون له کانی خۆیان و شه ته سیاسه
رن و زۆر جار لە جێگایەخ ناڕەزایەتیەکان قەتیس  تی به ڕه رەو ئاڵۆگۆڕی ب ه به  تانه زایه ناره

 .وامبێون وووری وەخەنەوە روه پێ وەکەن و لە به
کرنکاران، هوان، مامۆستایان،   وانه کان، له ماوەریه جه  ستبرون بۆ پێکهی انی ڕنك راوه وه.  ٢

نی  نجێمه یان ئه شێراکان وه  وانه ڕنك راو له  ژنان، بێکاران  تا پێکهێ انی فۆرمێکی تر له
اڵتدارنتی  سه کات و ئۆرگانی وه ر تاکێە زام ده ی هه ئیراوه  که  مانه کان، ئه که ڕه و گه کارگه 

نێت، خۆی  بێت، خۆی یاسا واوه وروست وه  وه خێاره  له  که  که یه ڵکال، شێرا ڕنك راوه خه
ئاست  ران له ڵبرارونی نۆی ه برنرنت تا ئاستی هه ڵده ی خۆی هه قی ه ری راسته نێن ه

کات وئامانجێکی  کانی وه جێکرونی بییاره رشتی جێبه رپه ری شار و واڵتدا، سه راسه سه
 .تی کێروستان  ی ه شمه ڵکی کرنکار و به رانی خه باشکرونی ژیان و گێزه  له  یه هاوبەشی هه

و   رگه ی هێزی پێشمه وه تاکتیکی جیاکرونه  تیانه زایه ناڕه  وه م جێاڵنه رانی ئه رابه  پێێیسته.  ٧
ی  ڕۆڵه شێە له  خ به ر و وه به بگرنه  م حزبانه کانی ئه ریه رکێتگه زگا سه وام وه  پێلیس له

  ن که وازیان بکه وا وایان بین و بانگه رجانه لێمه م هه تکێش له حمه ڵکی کرنکار و زه خه
هێزەکانی پۆلیس و نیشمەرگە  لێلەی چەکەکانیان نەکەنە ڕووی خۆپیشاندەران و 

ستی  ن و ڕووی خۆیان وەرچەرخێ ال و وه بکه  تێانال ئیراوه ڵە ئەوانیش وه خهجەماوەری  
 .ڵکی کێروستان تی بێون بۆ خه هامه اڵ و نه ی به رچاوه سه  که  وه نه بکه  و حزبانه خۆیان له

 
ت  نانه كێتی و پارتی و ته ی یه وه ره كانی وه خشی حزبه ور و نه وه :ویدگای سۆشیالیستی

ڵی  زانال گۆڕان و كۆمه ئێستا ئه  تی كه تایبه  نگێ ال؟ به سه ڵئه ی نێێ چۆن هه وه ی نه وه جێاڵنه
 ؟ وه ته مان كشاونه رله ت و په حكێمه  ئیسالمی له

 
 :مال شتی جه وه
و پارتی،  له   کیتی ی یه وه ره کانی وه کی گشتی ڕۆڵ و کارکروی حزبه یه شێێه به

ی  جروبه ، ته م حزبانه ئه که   یه وه مای ئه ر ب ه سه کانی ڕابرووو و ئێستاوا، له تیه زایه ناڕه 
ت فۆرمێکی  نانه ی، ته که میلیشیاییه  تی و قانێن و هێزه رۆکایه مان و سه رله ت و په حکێمه

. زانال ڵکی کێروستان وه وتی خه ستکه و وه  جروبه ته ، به  کێروستاندا باوه  له  ئابێری که
  مانی کارتۆنی به رله ڵە و په تی خه حێکمه ڵ و تااڵنچی به  نده تی وز و گه حێکمه  ئەمانه
  بۆیه..  زانال ڵە وه رگری خه و هێزی به  رگه پێشمه  کان به ڵە و میلیشیای حزبه ری خه نێن ه

و  مەوایه  اڵت و سیسته سه م وه ی ئه وه مانه ندیان له وه رژه کێتی و پارتی به خ یه مانیش وه ئه
م  وا ئه مه اڵت و سیسته سه م وه شداری خۆیان له به.  روژنر بێت ونت سه هیچ جۆرنە نایانه به

 ری    ماوه باتی جه ی خه کان وئاینده تییه زایه ناڕه  ت به باره سه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٧



  یه وه کاندا بۆئه تیه زایه ناڕه له   م حزبانه ڕۆلێ ئه  ربۆیه هه.  ش به ریکه  شه  هیەنانەی کروۆته
ناوی گۆڕانکاری  به  هەرجۆرنە بێوه  به  مه م سیسته ی ئه وه ن ومانه ڵە بکه خه ست له  چاوبه

ن، وە زۆر جار  خۆیان  هڕنداببه کان به تیه زایه و ئاسۆی ناڕه  وه بهێڵ ه  وه و چاکسازیه
خزاندۆتە نێێ نارەزایەتیەکانەوە بۆ ئەوەی  تێڕەیی و نارەزایەتیانە لە خۆیان بەوور بگرن  
و هاوکاتیش وەخ کارتێك بۆ گفتگۆ و ڕنکەوتال و سازانیان لەگەڵ پارتی و یەکێتی 

ت و پێکهێ انی  ی حکێمه وه شانه لێه لە ئێستاشدا مەسەلەی هێ انی تەرحی  هه.  بەکاریبهێ ال
کان  فی وانێسانه ره ته خۆیان بب ه   که  یه وه تی کاتی و ڕزگاری نیشتمانی یان بۆئه حکێمه

ژنر پێی  مافی ڕیفراندۆمیان خسته  که  م حزبانه ئه.  کاندا جیهانیه  نده باوی و ناوه ڵ عه گه له
بۆ   وه باویه عبی و عه شدی شه کانی حه ویار هێرشه ڵکیان به و خه  وه ندیەکانی خۆیانه وه رژه به

خ کارتێکی فشار  کان وه تیه زایه ن ناڕه وه وڵده هه   که  ویسته ڵگەنه ر کێروستان ڕاگرت، به سه
  وه کی تره هیه له.  کاربهێ ال کانی خۆیان به گاڵوه  بۆ ئامانجه کێتی  وژی پارتی و یه له 

رکۆنه  اڵم تێندوتیری سه به  وایه خۆپێشاندان ڕه"ڵێال  وه خش ەوە که  وەبه  وه ی ئه نده پروپاگه
. اڵت سه نگی وه بروزه بۆ زه  یه و پاساوخێازانه رم ۆکانه  ڵێنستێکی ئی تهازی و شه هه"  ن که وه 

ی  وه کۆبێونه  له  وه وهشه کان و له تیه زایه نی ناڕه خاوه  ن به خۆیان ناکه  که  م حزبانه ئه
ڵکی ناڕازی  خه  وه ناوی تێندوتیریه ونت به یانه کێتی، وه  ڵ پارتی و یه گه وامدان له روه به

ی  له سه مه  چێنکه.  اڵت بپۆشال سه ی وه نگه بروزه مێ زه وهه ن و چاو له بکه رکۆنه  سه
کان و  تیه زایه ی ناڕه وه ترسال له ڕاویکاڵ بێونه وه  که  یه وه ئه  م حزبانه کی ئه ره سه
 .ریکال شدار و شه کە تیایدا به  زمێنه و ئه مێو ئه ستدانی هه وه له
،  ت بروووه حکێمه  له  وه ستیان بۆ کشانه ر، وه ماوه یدانی جه مه هاوکاتی هات ه  شی که وه ئه

م حزبانه له  کاندا، ئه تیه زایه پۆلی ناڕه ر شه سه ڕاستای سێاربێون به تاکتیکێکی پێچە له 
کاندا  تیه رایه به رنێه کان و به نیه وا پارنزگاکان و شاره اڵم له  به  وه ته ت کشاونه حکێمه 

کانی پۆلیس  ڵە و هێزه کانی خه تگێزاریه ستال و ژیانی ئابێری و بازرگانی و خزمه وه کاربه
رپرس  به ڵە به  رانی خه ژیان و گێزه ی خۆیان له  وه بێ ئه ، به یه وه سته وه  و ئاسایشیان به

ئیدكرونی واخست ی  ڵە و ته کانی خه تیه زایه ر ناڕه سه کانی پارنزگاری سلێمانی له قسه.  بزانال
کێ ..  کان کرونی شاره كرون، گرتال و کێشتال و میلیتاریزه نگی و هیچ نه بێده  به(  ئیال ئار تی)

ڵ  گه له  یه م حزبانه ی ئه ڵه ی مامه ڵگه باشتریال به  مه ئه.   یه وه پشته  وی له نازانێ ڕای ئه
 .کان تیه زایه ناڕه

کانی چی ی مشەخۆر و   ندیه وه رژه تی ئامانج و به رایه لەمەش زیاتر ئەم حزبانە نێن ه 
ڵکی کرنکار و  خ خه نه  کانی خۆیانه ندیه وه رژه قازانج و به  ن چاویان له که روار وه رمایه سه
  چاویان له  ی جۆراجۆری بۆرژوازیال که وه وت و بزووت ه ڕه  وانه تی کێروستان، ئه ی ه شمه به

 مال  شتی جه ڵ ده گه گفتوگۆ له
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تی  ی ڕاویکال و چی ایه خ ه وان ڕه ، ئه یانه اڵتی ئای ده سه یان و وه که ندی چی ه رژوه قازانج و به
ڵکی ناڕازی کێروستان ریزی  خه  گرنگه  بۆیه.   اڵتی مێجێو سه وه له    یان نییه و شۆڕشگێیانه

سەربەخۆی خۆیان بە بەروەوامیدان بە خەباتیان لەم حزب و رەوتانە جیا بکەنەوە و 
  و حزبانه ریزنە واب ێال و خێاست ئامانجێکیش که ئه  کانیان له خێاست و واوکاری و مافه

خۆن  ی کێروستان وه و وۆخه ی ئه وه هێشت ه  نان له  و حزبانه زۆرنە له. کی تر هیه  له  یانه هه
  وه اڵتی خۆماڵیه سه ناوی وه به  م حزبانه ئه  ساڵه١٧ن  ماش بکه ته .  ن که ت وه مه و مقاوه
  برنێی ژیان و پێداویستیه  له  مکرووه سیری زوڵم و سته ڵگایەیان ئه و کۆمه کانی ئه ئی سانه

سیاسی و   نی و رنگاوبان و تا پێێیستیه مه با و سێته ئاو و کاره  کان له تاییه ره سه
کان، برنێی  کان تا ماف و ئازاویه ندروستیه ته  تگێزاریه یی و خزمه روه روه نگی و په رهه فه

و  ت وسامانی ئه رروه ڵێە مافیا و تااڵنچی سه کۆمه...  گرتێه  بارمته  ڵکیان به ژیانی خه
کانیان  نده ستێپێێه بۆ خۆیان و وه  هری رازاوه ، کۆشە و ته یان بۆ خۆیان بروووه ڵگایه کۆمه

ندن، نیشتیمان و ئااڵ و ئای یان  مه هره به  وه وانه جێاتریال ڤێالو و شۆن ی حه  له  وابی کرووه،
اڵوارونی ژنان  و هه  وه وساندنه ، چه کسانی ژنان و پیاوانیان ه کفره ، یه پیرۆز کرووه به 

زگای زانیاری و  ندیال وه یان بەهێزە، وروستکرونی چه که مه نێێ سیسته  جێگاوڕنگای له
رکێت و  پێ او سه  له..مامکدار و تیرۆر و ئاسایش  و پۆلیس و وه  پاراستال و ئاژانسی وژه

مێیان  نرخی رۆژ نان ۆر هه نێوسی به و ڕۆژنامه  یان میدیا و ڕۆژنامه وه..واپڵۆسیال
تا ئەو .  یدا می کە هەمێو ئەوهیەنانە شەریکال تیا و سیسته پاراست ی ئه  له  یه وریان هه وه

چاویان   وتێکی بۆرجێازیال که ی نۆی وەگەڕنتەوە ئەمانە ڕه وه ی نه وه جێاڵنهجێگەیەی بە 
یان  رنامه باوی و به شی عه ستراوی بۆ نێێ باوه ست به  وه به  ڵکی کێروستانه ی خه وه برونه له

شکرونی پۆست و  پێ او وابه  ڵی بۆرژوازی له نده ر و گه وسێ ه اڵتێکی چه سه وه به  وانه ورنره
تی چی ه  خزمه  ڵگا له ی کۆمه تیه چی ایه  ش بێونه م و وابه و سیسته ونت ئه یانه وه.   و پایه پله

خ خۆی بمێ ێ، ووکان و بازاڕنکال بۆ ئاماجێکی  کان وه ره وسێ ه اڵت و چه سه وارا و وه 
شێن ی خۆیان   کان له نده مه وڵه ن کۆمپانیا و مۆڵ و وه ونت خاوه یانه سیاسی ویاریکراو، وه

تکێش  حمه ڵکی کرنکار و زه خه تی له  حزبایه  ن که وتانه و ڕه ی ئه ، نمێنه وه بمێ  ه
ڵە  پش چاوی خه ت له سیاسه  یانه هه  خ که ج دایه ئه  ن، به که و نامۆی وه  وه نه خه وووروه

ی  ڵیشت ی فرمێسکی تیمساحیانه هه  ن به که وه  ڵکی کێروستان بێئیراوه ن، خه که ش وه ڕه
خ  ن، وه وه پێده  ورنره  کانی پێش خۆی کروویانه حزبه  ندیال ساڵه چه   رب که مریکا و غه ئه
ڵکی عێراق و کێروستان  خه  ساڵه٢٤کاتێکدا   له.   ر بێت و رزگارکه مریکا فریشته  ی ئه وه ئه

ی  وه تی بێئه زایه ن بۆ ناڕه وه ڵە ئه هانی خه  مانه ئه.  وات رب ئه مریکاو غه تی ئه باجی سیاسه
یرانی ئابێری  اڵمێکیان بۆ قه کان و وه تیه زایه رپێی ناڕه به  نه رناتیڤێکی ڕۆشال ب ه لته ئه

 ری    ماوه باتی جه ی خه کان وئاینده تییه زایه ناڕه  ت به باره سه
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 مال  شتی جه ڵ ده گه گفتوگۆ له

٢١ 

ی  وه ن بێ ئه که واز وه ڵگا بۆ کارنە بانگه کۆمه  هنه کی نامەسئێ یه شێێه به.  ڵگا پێ بێت کۆمه
کسانی  ئازاوی و یه  که   اڵتێە نییه سه زراندی وه یان وامه رنامه کرو بێت، به  ڵگایان ئاماوه کۆمه

م  ئاڵۆگۆڕنە له  قازانجیان له  مانه ئه  رۆش ه.  م بکات راهه کان فه رانی نێێان ئی سانه خۆشگێزه
  ..  وا نییه مه سیسته

 
بات هۆشداری  ئۆپۆزسیۆن ناوئه  ی خۆی به وه اڵت و چ ئه سه چ وه :ویدگای سۆشیالیستی

كان  تیه زایه هڕندابرونی ناڕه وڵی شێێاندن و به و هه  یه ستێك هه وه  ر كه ماوه جه  ن به وه ئه
  وه یه م باره له  ڕای ئێێه.   وه هێ  ه ئه  مه ی ئه نمێنه  كانیش به گای حزبه وات و سێتاندنی باره ئه

 ؟ چییه
 
  :مال شتی جه وه
وا  شی که انه و اڵت و ئه سه کانی وه له حزبه  رچی شتێکی چاوڕوانکراوه گه ئه  قسانه  م جۆره ئه
  ریکال که وا شه ڵێیسته و هه مێویان له هه  اڵتدان، چێنکه سه ی وه وه ره وه نێن ال له  وه

ی "لی کێرو وتی گه ستکه وه به "ن که  مێە بکه اڵت و سیسته سه ی وه وه مانه پارنزگاری له 
تی و هات ه  زایه رکێتی ناڕه و پاساونکال بۆ سه  ئاماژه  م قسانه اڵم خێوی ئه زانال، به وه

هماری  اڵت بۆ په سه ستبرونی وه تکێش و وه حمه ڵکی کرنکار و زه قی خه رهه یدانی به مه 
کی  هیه له.  خ بۆ کۆتایی پێهێ انی خ ڕنگایه کان وه تیه زایه ڵکێشانی ناڕه خێنال هه کداری و له چه
ن  هیه له که   وه خاته ورۆوه ش به ربیی انه و وه مێو ئه هه  ندانه و پیوپاگه قسه   م جۆره ئه  وه تره
اڵت  سه ی وه وه ره وه له  ش که و حزبانه رانی ئه اڵت و چ سه سه کانی ناووه رانی حزبه سه

".  ڵکه تیێ خۆپێشاندان مافی خه زایه ناڕه"   ڵێیال ی وه وه ت به باره ناسێ ال، سه ڵە وه خه خۆیان به
یی و  وژی بێمێچه له که   لكێکه تی و خۆپێشاندان مافی خه زایه ر ناڕه گه ئه  یه وه پرسیار ئه

،  وه یدانه مه  ته تی تری ژیان هاتێنه هامه یان نه کان و وه تگێزاریه بێونی خزمه بێکاری و نه
  ی که رجه لێمه و هه یری ئه غه حریە کروبێت  به وانیان ته ستێە ئه بێ چ وه ئیتر وه

وانیاندا وایان  ر ئه سه به  یه سێ وه  ی نزیە به وروباریان، بۆ ماوه کان ووه اڵتداره سه وه حزبه
  تیانه زایه م ناڕه رکێتی ئه تا سه  یه تانه م ریێایه پیێیستی به  اڵته سه م وه ؟ ئه پاندووه سه

تی  زایه ت و ڕق و ناڕه فره ڕووی نه هەر کاتێە ڕووبه  ڕابرووشدا   ر بکات  له مسۆگه
ن  هیه له  تانه تۆمه  جۆره ئەو  میشه هه پاڵیان و    ته تیان ناوه تۆمه  وه ب ه ری ناڕازی وه ماوه جه
. ر ناڕازی ماوه کانی جه قه رهه به  تیه زایه پاڵ ناڕه  ته وراوه  وه حزابی ناسیێنالستی و وی یه ئه
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تی و  اڵیه ملمالنێی سیاسی و کۆمه  کتر له ڵ یه گه نێێ خۆیاندا له ت خۆشیان له نانه ته
ی  وه رووبێونه شیهرو ناوزڕاندن تائاستی رووبه ت و ته یان جار تۆمه ئایدولۆژیدان وه

  به  هرندا برووه ڵکیان به ی خه تیانه زایه م ناڕه شێە له زۆر جار خۆیان به..    کدار برووه چه
ن  ی ناچاری بکه وه ر بۆ ئه رامبه نی به ر هیه رامبه کارتێکی فشار به  نه ی بیکه وه خاتری ئه

ویاره .  قازانجی خۆیان بگۆڕن نگی هێز به کانیان و هاوسه ژنر باری خێاسته  نه بی ه
رن تا  باربه کان له تیه زایه ناڕه  که  یه وه پشته ی له  سته به و مه ئه کان  زایتیه ناڕه ت به  باره سه
ری خۆیان بەسەر سەری خەڵکی کێروستاندا  رکێتگه ڵ و تاهنچی و سه نده اڵتی گه سه وه

بێت،  هه  مانه ڕیەکیان به ری ناڕازی نابێ هیچ خۆشباوه ماوه جه  ربۆیه بهێڵ ەوە، هه
  له  ن که کانیان بده زایتیه ناڕه   له  کێشێکی کێش ده چه  ئیدعایانه  بەم  ستیانه به لەبەرئەوەی مه

 . ڵگرتێه ی هه اڵته سه م وه وا خێاستی ڕوخانی ئه ئێستا

 ری    ماوه باتی جه ی خه کان وئاینده تییه زایه ناڕه  ت به باره سه
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  و سایه رسه خه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بارودۆخی کوردستان دوای ڕیفراندۆم

  و سایه سره ڵ خه گه گفتوگۆ له
 

بوه    م گوفوتوێ گوۆیوه کوانوی ئوه وباسوه تای  قسه ره سه و  سره هاوڕێ خه:  ویدگای سۆشیالیستی
ووای  ڵوێوال کوێروسوتوان بوه موێوان وه هوه  وه م باره له:  یال که ستپێده وه  که رجه لێمه ناساندنی هه 

ر خواڵوی  ئوۆکوتوۆبوه 71ت ووتورنوت  نوانوه ، توه کوروووه  وۆخوێوکوی توازه ڕیفراندومدا ڕووی لوه
ی  و چوۆن چوێارچوێوێه  چویویوه  وه یه م باره له  ، ڕای ئێێه و قۆناغێکی تازه ره به  رخانیکه رچه وه

 ن؟  که چی ویاری وه  کانی به ندیه تمه بی ال و تایبه وه  که گشتی وۆخه
 

 : و سایه سره خه
و   وه وۆخوێوکوی توازه  وته نجامدانی ڕیفراندۆم که ووای ئه کێروستان به  که  ڕاسته  وه ڵی ئه به 

  نوده رچوه هوه. هێ ا ر قۆناغیکی نێندا وه ری له  ر کێروستان سه ی ئۆکتۆبه71تیش ووای  تایبه به
توی  سویواسوه  لوه"  وی و شکسوت پێشیه" ی  وه بێونه  ی ووباره بازنه  کی تر له یه ڵقه ئه  م وۆخه ئه

نودنوکوی موێوروویودا، جوارنوکوی تور  وه ڕه کوانوی، لوه ی ناسیێنالیزمی کوێرو و حوزبوه وه جێواڵنه
ئاڵێگۆرنوکوی     که  یه تازه  و مانایه به  م وۆخه کی گشتیدا ئه یه چێارچیێه اڵم له ، به  وه کاته نمایشده

ئواکواموی  و لوه  ئواسوتودا هواتوێوه  کان لوه زۆر  تیه اڵیه کۆمه  ی هیزه هاوکێشه ر  سه تی به ڕه ب ه
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ڵگا گورتوبوێو  کۆمه  ی به خه پێشتر یه ی که  سیاسی و ئابێریانه و گرفته   له سه و مه شدا ئه مه ئه
  ربوییو وه م وه ی زیواتوری ئوه وه وا بۆ ڕۆشو وکورونوه لێره.  وه رجێکی تازه لێمه وۆخ و هه  بروۆته
 : کاندا هاتێوه ی هێزه ر هاوکێشه سه به یال که  ستپێبکه وه  وه و ئاڵێگۆڕانه خێوی ئه  له  باشتره

ڵکشانی ناسیێنالویوزموی  هه خ له یه وره کانی وه ویه پێشره  خ له یه خ نیشانه ڕیفراندۆم وه:  م که یه
توی  رزۆکی و بێتێانایی حکوێموه زای له فه  ت بۆ پارتی و بارزانی، له تایبه کانی، به کێروو حزبه
ڕی خوۆی  وپوه موی موالویوکویودا بوه روه سوه  لوه ی کوه  نێێخۆییانه  یرانه و گرفت و قه عیراق و ئه

موێسوڵ و واگویورکورونوی  وتو وی  ڕی واعوش کوه شوه رجێکدا که  لێمه هه له  یشتبێو، هاوکات  گه
رنوم  کانی نێوێان هوه ندیه یێه ووای خۆیدا هێ ا، په کانی به سێن ی نشی ه  ناوچه  شێکی زۆر له به

توی  وڵوه ری وه ره زه کان و بوه ناسیێنالیسته  قازانجی حزبه ی نێێانیانی به  غدا و هاوکێشه و به
کوان  وابویاوه  ی نواوچوه رکوێخ و زۆریو وه یودا کوه سوایوه  و له  وه ئاستێکی تره  زی بروه رکه مه
رواگورتو وی  سوه سوت بوه پشوتویوێانوی وه  و هواوکوات بوه  رگوه ستی هێزی پێشمه ژنر وه  وت ه که

رنوموی  توێوە بوۆ بورونوی هوه خ سیاسوه وه"  خۆ ربه ئابێری سه" ی  کان، پرۆژه وتیه نه  رچاوه سه
وا  م وۆخوه ر لوه هوه.  گویورا وه  سوتوه وه خۆیی ئابێری و سویواسوی بوه ربه و سه ره کێروستان به

سوازی،  قودی تویوجواری و پویوشوه سوتو وی عوه زاران کوۆموپوانویوای بویوانوی وبوه ڕوتێکورونوی هوه
وروپا  ی واڵتانی ئه ڵ زۆری ه گه تی له رۆکایه رنم و سه ووای ویبلۆماسی هه ی مه وه ری بێونه به

ڵ تێرکیا  گه ربازی و بازرگانی له م ی و سه وی ئه کی پته ندیه یێه زراندنی په مریکاوا، وامه و ئه
ت و ئامانجێە بوێو  سیاسه ی ڕۆشال بێو،  وه وازنی هێزنکی ئاواوا ئه ته بێگێمان له..  و ئێراندا

  ی کوه وه لوه بوارزانوی  جوگوه .  ر بوه پای ڕیوفورانودۆمودا گورتویوه ستبرون وهات ه وه  بارزانی له  که
ڵوە  ی خوه م سوۆزی زۆریو وه هه  وه ی ڕیفراندۆمه ڕنگای پرۆژه یتێانی له  ش یسی وابێو وه ته

موان کواتودا  هوه لوه.  قاو بدات یاریشی پێ له کانی وۆست و نه م حزبه بۆهی خۆی ڕابکێشێ وهه
نوگوی  وای جوه شوێهوه کوه  لوه  کوه  ی وتانوه ستکه و وه هنی زۆری ئه   وه ڕنگایه م  رله یێیست هه وه

توی  وڵوه ر وه سوه سوتوی هوێو وابوێو بوه وه فویودرالویوزمودا بوه رزۆکوی  و بێنی واعش و له که  ناوچه
ندی  یێه په ندبکات و له  مه ره هه ئیمتیازاتێکی زیاتر به  له  ی که اڵته سه پی ێ و وه زیدا واسه رکه مه

ووای  یوزانوی کوه  و وه توی ئوه توایوبوه بوه.  توی پوێوبودات سومویوه ره تی عوێوراقودا  له رنم ووه نیێان هه
م  ڕاسوتودا، ئوه اڵتوی نواوه سوێریوا و ڕۆژهوه  کوان لوه ڕی واعوش و ئواڵوێگوۆڕه واوبێنی شوه ته

ی  وه ندنوه غدا بۆ سه نگ یا زوو به قازانج نامێ ێ و وره  غدا به رنم و به ی نێێان هه یه هاوکێشه
وڵودا  هوه  لوه  واوی توێانواوه توه ناسیێنالیزمی کێرو به له   یه وره م وه کانی ئه وته ستکه مێو وه هه
قێکی  خ هه ی وه وه خۆیی و جیابێونه ربه پێێیست پرسی سه اڵم کاتێە ڕیفراندۆم به  به.  بێ وه
ر  خ هوه ، ئویوتور نوه وه کایه ی کێرووا هێ ایه له سه ری مه سه ر چاره رامبه به ڵكی کێروستان له خه

، " کێتی خواکوی عوێوراق پاراست ی یه" ڵکێ  به  ، ژنر پرسیاروایه تی ئیتحاوی له فیدڕاڵیزم و حکێمه

 بارو دۆخی کوردستان دوای ڕیفراندۆم 
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وروپا و توێرکویوا و ئویوران، هواوشوان  تانی ئه وڵه مریکا و وه ئه شی نێێان  یانی ئامانجی هاوبه
ڕووی نواکواموی جودی  کوانوی ڕووبوه بوه ره کان و ناسیێنالسیته عه شیعی وسێن یه  ڵ هێزه گه له
  بوه.  توی کورونوی ڕیوفورانودۆم و وژایوه  م هێزانوه ک ست ی ئه ی یه مایه  ش بێوه مه ئه.  وه کروه وه

ر وۆخوی واوی سوازوانوی  سوه ری جودی و خوێورا لوه کواریوگوه  کوه  م فاکتۆره ئه خ که  یه ڕاوه
ڵوە و  خوه  تی پشتکرون له هۆی سیاسه خ به هیه  له تێکدا که  حاڵه  تی له تایبه ڕیفراندۆم وانا، به

ن پارتوی و  هیه ت له مه مقاوه ی له  وه یگری و خۆوزی ه کان و ناپه کیه ره وه چاوتێبییال بۆ هیزه 
ڕیوزی   لوه  ی که گیه سته ند وه و ئی تالفات و چه هۆی ئه به  وه کی تریشه هیه  له  ، وه وه بارزانیه

ئاراوابێو، ڕۆڵگێرانی بواڵوێوکوی نواسویوێنوالویوزم لوه  ر ڕیفراندم له سه کاندا له ناسیێنالیسته  حزبه
ی  71  ر کێروستان له عبی و سێپای عێراق بۆ سه شدی شه ستی ئێران  و حه ڕاکێشانی وه 

ڵ عوێوراقودا،  گوه ی لوه که اڵته سه ی هێزی نێێان ناسیۆنالیزم و وه واوی هاوکێشه روا، ته ئۆکتۆبه
ی  وه ربوازی کوێروسوتوان، گوێورانوه ماڕۆوانی ئابێری و ئاسمانی و سه گه.   وه رو ژنر کروه سه
ی  وه راگورتو وه سوه سوتوبوه بواوی، وه سوتوی عوه کوان بوۆ ژنوروه کوێرونشویو وه  رکێخ و نواوچوه که

ئواسوتوی ویوبولوۆمواسوی  رنم لوه  تی هه ی حکێمه وه ریە خست ه وت و گاز، ته کانی نه رچاوه سه
ناسیێنالیزمی کوێرو بوۆ  ی که  وتانه ستکه و وه مێو ئه ی هه وه ندنه وا لێسه خ وته یه له...  واڵتاندا

ر  سوه بوۆ  وره شوکوسوتوێوکوی گوه بوه   م وۆخوه ئاکامیشدا ئه له وه .  هێ ابێو ستی  وه خ به یه وره وه
 .وه پێشه کانی، بروه مێو حزبه ناسیێنالیزم و هه

شکستێکی سیواسوی و ویوبولوۆمواسوی  ت له  هله نها وه ر ته ئۆکتۆبه 71شدا  وه ڵ ئه گه له:  م وووه
ڵوکوێ  توی نواکوات، بوه ی کێروایه وه کانی جێواڵنه حزبه  خ له ریه کێتی وهه پارتی و بارزانی و یه

مێکی حێکمیانی  و سیاسی و ئوابوێری  واوی سیسته ته له  شکستێکی ساراپاگیره  م شکسته ئه
توی حوزبوی و  ی حوکوێموه موا ر بو وه سوه بۆرژوازی کێرو له  خالقیش که ت ئه نانه و قانێنی و ته

کوان و  ئوابوێری و بوازرگوانویوه  وت و جێمگوه رواگرت ی نه سه ستبه اڵتی میلیشیایی و وه سه وه
ژیوانوی   یوه هوه سوێ وه و نزیە بوه  زراوه کان وامه ییه ناوچه  شبێونه مریکا و وابه پشتیێانی ئه به

کوانوی،  ره پوێوکوهوێو وه  شوه و به مه  م سیسته ئه.   قاڵب وراوه تکێشی پێ له حمه ڵکی کرنکار و زه خه
کان، قوانوێن و  م یه زگا ئه کدار و وه تی، هێزی چه رۆکایه مان و سه رله تی حکێمت و په تایبه به
کوجواری  یوه می حکێمرانوی بوه ی سیسته م پێکهاتێانه مێو ئه کان، هه تگێزاریه ت و خزمه زاره وه

کوی  ڵوگوایوه کوانوی کوۆموه پوێوداویسوتویوه یان به  وه اڵمدانه و تێانای وه  ست کروووه ب به ڕوویان له 
شیوان  وه تێانای ئه  زگایانه م وه ت ئه نانه ته.   ستداوه وه ی هاواڵتیانی له نۆرماڵ و ژیانێکی ساوه

  بوه  توا ئوێوسوتوا واویوانوه کی مانگانه که  یه مێچه  که کان و چاره تگێزاریه می خزمه هنی که  نییه
ی  ڕوانوگوه م لوه هوه  موه م سویوسوتوه ش ئوه م جوۆره به.  ن کاتی خۆیدا زامال بکه خێاران له مێوچه
توی  یوه قبوێلوه ت و مه روره زه  تکێش، حمه ڵكی کرنکار و زه ، یانی خه لگاوه ی زۆری کۆمه زۆری ه
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شکسوت   وه مهێ انه رهه و بزاوتی به رمایه  ی بازاڕی سه ڕوانگه م له  ، هه  ستداوه وه ی له  وه مانه
بوێوگوێموان لوه .  غوداوا ڵ بوه گوه لوه  وه وت ه ی ڕنکه کی بێهێوه ڕوانیه چاوه  وتۆته و که  سته و بال به

و   ئواراوه ڵگاوا هواتوۆتوه  برونی کۆمه ڕنێه اڵت و به سه وه له   وره کی گه وۆخێکی ئاواوا بۆشاییه 
ڕی ناوخۆ و  اڵیسانی شه نی، هه وه ڵگای مه کانی واڕمان و لێکترازانی کۆمه ره گه ش ئه م پێیه به

گورتو وی بوێوئوێموێودی  ره یی، پوه ی ئاستی ووو ئیداره وه ریال بێونه شبێونی کێروستان و به  وابه
کانی وۆخی ئێستوای  ته و خاسیه  ن هیه  کروۆته.. ری  ماوه ی جه ڕی ی کێنرانه ڵچێن و ڕاپه وهه

 . کێروستان
کانی ڕژنوموی  ربازیه سه هماره  مارۆوانی کێروستان و په گه  وه تانه م واقعته نار ئه که له:  م سیهه

ڕنوی خسوتوێوه،  کوان بوه کێرونشی ه  رکێخ و ناوچه ر که بۆ سه  خ که شکرکێشیه باوی و له عه
لوه  خ کوه  یوه نواوچوه  به  تی عیراق و کۆتاییال هێ انه وڵه نتیالیزمی وه سپاندنی سه چه  ڕووی له

وه  ربوازیوه نگی سوه بروزه ڕنگای زه له   ش که مه ، ئه رنمی کێروستان ناسراوه هه  ستێروا به وه 
نوگ و  ری و جوه رکوێتوگوه ڕووی سوه ڵگای کێروستان ڕووبه پێێیست کۆمه  چێت، به وه ڕنێه به

تویوکوی ئواواش  حواڵوه.  قێ ێ یچه وۆخێکی نائارام وناجێگیروا وه و له    وه کاته ومی وه ری قه به قی ه
وموی و  نویوزاعواتوی قوه یوکوی تور لوه  وره وه  نوێوێ  وه بواتوه نێسی کێروستوان وه جارنکیتر چاره

 . وه ربازییه سه
سوتوم،  ری راوه سوه کی لوه ره خ وووخاڵی سه بێ وه وه ی که  وه وا ئه م وۆخه کۆی ئه له:  م چێاره

کاندا بوه  ناسیۆنالیسته  اڵتی حزبه سه ڵە و وه ندی نێێان خه یێه په له    که  یه و ئاڵێگۆڕه ئه:  م که یه
ت  ی حاکمیه وه اڵتی سیاسی و بیانه سه ی وه له سه مه ی که  وه مانای ئه به   مه ئه.   وجێو هاتێوه 

تی وۆخی ئویوسوتوا  ڕه ری و ب ه وهه کی جه یه له سه ، مه می ئای ده کێروستان و جۆری سیسته له 
  ئوویوتوور بووه  کووه وۆخوه  ی کووه وه ی ئووه ڕاوه ، بووه اڵتوودارانوه سوه ڵووە و وه نودی نوێووێان خوه یووێه و پوه

ڕنوگوای   یوا لوه کان وه تگێزاریه و خزمه ی وابی کرونی مێچه  له سه ی واخێازی و مه وه جێواڵنه
  و ئواسوتوه اڵت توا ئوه سوه ست و گرنی وه ڵکێ ب به به.   وه اڵم ناورنته وه  وه ڕیفۆرم و چاکسازیه

کوانوی ژیوان و  بواتوێوە بوۆ واخوێازیوه خوه  رجوۆره وت ی هوه رکه ویهێ ان و سه به  که  ڕۆیشتێوه
ی  سوت و گورنویوه م بو وبوه ڵ ئوه گوه ی خۆی له ڵگا کێشه کۆمه که   یه وه وه ندی به یێه ران، په گێزه

رنوموی  نودی نوێوێان هوه یوێه پوه  لوه  کوه  یه و ئاڵێگۆڕه خێوی ئه:  م وووه.   وه کالبکاته اڵت یه سه وه
و کوێروسوتوانوی   وجوێو هواتوێوه زی بوه رکوه توی موه وڵه قازانجی وه غداو وا به کێروستان و به

ونت  و مانایه  ش به مه ئه.   وه تی کروۆته اڵیه گێراوی سیاسی و ناجێگیری کۆمه ڕاپێچی   ووباره
  رجوۆره ها هوه روه ناوخۆوا، هه ی له که ڵکه باشبێونی وۆخی ئیستای کێروستان وژیانی خه  که
رکوێوشوانوی  بوێ وه توی، بوه اڵیوه وی سیاسی و ئابێری وکوۆموه پێشیه و  ره ڵگرت ێە به نگاو هه هه

ڵوکوی  رگورتو وی ڕای خوه ئویوعوتوبوار وه و بوه  سیواسویوه  م ناجێگیریه و له  م گێراوه کێروستان له

 بارو دۆخی کوردستان دوای ڕیفراندۆم 
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ی  مان بوازنوه هه له  ی کێروستان وه ویێنکی تروا هێشت ه به .   تێاناندا نییه کێروستان خۆیان، له
ڕ و  شوه ی بوه  کوه ڵوکوه فیدڕاڵیزمێکی شکست خێاروووی ئێستا و سوپوارونوی واهواتوێوی خوه

بێت کوه  نجامی وه مان ئه کان، هه شیعی و سێن ییه  نه ی نیێان ناسیێنالیزمی کێروو هیه کێشه
  م ڕۆژه توی کوێروسوتوانوی بوه اڵیوه وت وی کوۆموه پرسی ئابێری و سیاسی و پێشکه  ند ساڵه چه 

 .   یاندووه گه
   

موێو  ی باو، هوه وه بۆچێن و لێکدانه  وه، م قسانه ی ئه وانه پێچه اڵم به به : ویدگای سۆشیالیستی
ڵوکوی كوێروسوتوان  ڕووی خوه ر ڕووبوه ی ئوۆکوتوۆبوه 71ووای  ی که  هاماتی و گرفتانه و نه ئه

بووێونووی  یووی و نووه ژاری و بووێوومووێوچووه بووێونووی و هووه ربوواری نووه سووه  ، واتووه  وه  تووه کووراوه
موارۆی  پوانودنوی گوه توی عوێوراق و واسوه کانی حکێمه هماروانه كان، هێرش و په تگێزاریه خزمه

ی  ی كێروستان بۆ ژنر سوایوه وه شكركێشی و ڕاپێچكرونه ترسی له ربازی و مه ئابێری و سه
سوتوۆی  ئه  خاته ئه  تیانه هامه م نه واوی ئه و ته..  غداو ومی و فاشیستی به تی ئیسالمی قه حكێمه

ی  ر ئای وده سه ی خۆیان بییار له ئیراوه  ڵكی كێروستان ویستان به خه  ی كه وه ڕیفراندۆم و ئه
 ؟ چییه  وه مباره له  ڕای ئێێه. شیمانی بۆ په   وه كاته وه  وانه ن پێچه خۆیان بده

 
  : و سایه سره خه
وخۆ  ، ڕاسته خ ڕاستیان تێدا نییه رزیه وه  ره و سه قه به  ی که وه له جگه   م بۆچێونانه تا ئه ره سه

  یوان بوه کوه ر یوه هوه  کوه  ڕوو خواتوه وه  نوانوه و هیوه تێکی شکست خێاروووی ئه پاساوی سیاسه
. ویاریکرونی واهاتێوی خوۆیوانودا له   وه ڵکی کێروستانه مافی خه  ر به رامبه وت ه  به جۆرنە که

ی،  کوه مواڵوه بوانوی و بو وه ی تواڵوه کوه خ حوزبوه نوێوکوی وه بۆهیه  قسانه  م جۆره ویاریکراوی ئه  به
عوبوی و  شودی شوه ستی قاسم سلێمانی و حوه وه ی که  بێئابیوه  ته و سیاسه بۆ ئه  پاساووانێکه

یوی و  و کێشتار و ئاواره رکێخ و گشت کێروستان ورنرکرو و ئه ر که سێپای عیراقی بۆسه
  وه کانیوانوه پشتی پاساوه له   مانه ئه.  ڵکی کێروستاندا هات رخه سه به  که  وه وته ی لێکه ماڵێنرانیه
ی بووااڵنسووی خووۆیووان و  وه سووتووانووه ویووش هووه پووێووش ئووه ڵوویووان گوورتووۆتووه پووه تووێووکووی چووه سوویوواسووه

ئاب و شو وگوال  17کانی  ساته کاره  رمانه بێشه  مانه ئه.  ر پارتیدا رامبه به له   کانیانه ندیه وه رژه به
و   تویوان وووپوات کوروووه ی کێروایه وه کانی جێاڵنه کانی رابروووی حزبه ی شکسته و نمێنه

  ، ڕافورانودۆمویوان کوروه وه نسیپوێوکوی سویواسویوه خالقی و پره کی ئه یه پێێانه  رجۆره رو هه سه له
ڵکدا بێت بۆیان گورنوگ  ر خه سه خ به اڵیه ن و ئیتر چ به ئامانجی گاڵوی خۆیان بگه تا به  هانه به
ت و  ی حوکوێموه وه کاراکرونه" پاساونە بێون بۆ   م قسانه نی تریش ئه ندنە هیه بۆ هه.  بێو نه
ڵکی کێروسوتوان  کاتیکدا خه له.   وه ناوی چاکسازیه تی شکست ێاروویان به و سیاسه"  مان رله په

  و سایه سره ڵ خه گه گفتوگۆ له 
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ری خوۆیوان لوێوی  رسوه اڵی سوه خ بوه ن و وه اڵتوه سوه زگوا و وه م وامێوه ی ئه خۆیان گیرۆوه
ت و  و حوکوێموه ت ئوهویو یانه وه  ن که نانه و هیه ی ئه قسه  م پاساوانه ش زیاتر ئه مه له.  ڕوانال وه
  وه وانوێسوانوه  ونوه ن و خۆیان بکوه تیاچێون ڕزگار بکه ریکال تییدا له  خۆیان شه  که  مانه رله په
 . باویدا ڵ عه گه له

کوانوی  کوێوشوه کێشوموه خ له  یه وره کانی وه ته یهونت واقع نایانه که   نانه م هیه رووخ ئه ههبێگێمان 
. ن کوه وه  یوه وا هوه کوه نواوچوه له  ی که  و وۆخه مێو ئه هه  غدا ببی ال و پشت له رنم و به نێێان هه

ڕی واعشودا  ووای شوه بوه کوانودا،  نێێان هێزه  له ی که  یه و هاوکێشه خێوی ئه  ت ئاگاهانه نانه ته
تویوکورونوی خوۆیوان و  وژایوه نوهوا لوه توه بوه   کوه موێو وۆخوه گرن و هوه وه  ناویده  وه کایه هاتۆته 

قواو  ڵوکوی پوێ لوه ی ی خوه و زه  وه نه وه ر پارتی و بارزانیدا، لێکده رامبه به کانیان له  ندیه وه رژه به
ن و  پوۆش بوکوه روه ست و شکستی سیاسی خۆیانی پوێ پوه م ب به هه  م پاساوانه ن، تا به وه وه
  ر له به زانێ که  وه  وه یی ئه ساوه سێە به مێ که گی ا هه ئه.  ن بکه واشه ڵکی پی چه ی ی خه م زه هه

موی  روه سوه  تی لوه تایبه تی عێراقی به پێشتر، حکێمه  کی زۆر له یه ماوه  سازوانی ڕیفراندۆم به
کوێوتویودا  ست پارتی و یوه وه له   ی و ناوچانه مێو ئه هه  رکێخ و وڵدا بێو که که هه  له  وه مالیکیه
کوانوی  یوی هوێوزه رمانده ی فه رای نێێان بارزانی و مالیکی، پیۆژه ڕ و هه شه.  وه ربگرنته بێو وه
ش زیواتور  موه ، لوه ر عێراق رکێخ بۆسه ی که وه وڵدان بۆ گێرانه ویجه و هه ری حه و شه  ویجله

موریوکواوا بوۆ  ژنر چواوونوری ئوه یشت ی نێێان بارزانی و عەباوی له ی لێکتێگه نامه ڵگه خێوی به
کوانوی  سوت هوێوزه وه  ونوه کوه وه   ڕی واعشودا شوه  لوه  و نواوچوانەی کوه ی ئوه وه سلیموکورونوه ته

وتوی ڕوو  و ڕه کوه  وۆخوی نواوچوه  نود بوه یوێه پوه لوه    م ڕاسوتویوانوه موێو ئوه هوه..  رگوه پێشوموه
کوانوی  وتو وه رکوه کانی بلۆکی ئێران و روسیا و خوێوی سوه ویه مریکا و پێشیه هوازبێونی ئه له
  ی هوێو وایوه وه ری ئوه گوه ئه  تی ووای ڕزگارکرونی مێسڵ، تایبه ر واعشدا، به رامبه به باوی له  عه

عوبوی و  شودی شوه غودا و حوه ڕی بوه ی ووای واعش، شوه وه ڕووبێنه ڕ و ڕووبه شه که   ئاراوه
اڵت و  سوه ی وه وه و زاڵوکورونوه و ناوچانه  ی ئه وه بۆ گێرانه  رنمی کێروستانه و هه رگه  پێشمه

م  وتوی ئوه رچوی ڕیوفورانودۆم  ڕه گوه وا ئوه خ وته یه له.  رنمدا ر هه سه به  تی عیراقه وڵه نفێزی وه
ڵودانوی خوێوی  رهه وانی ڕیفراندۆم سه سازوان و نه  ر له وه اڵم به ی خێراتر کرو، به گۆرانکاریه
ی ووای  وۆخوی توازه نجامێوە لوه  رئه خ به غداو، وه رنم و به ی نێێان هه هاوکێشه  ئاڵێگۆڕ له

رانی ناسویوێنوالویوسوت  پاساواوه  که  یه تانه و واقعیه ئه  مه ئه.  کید بێو رنکی ئه گه ڕی واعش ئه شه
. ن تی پارتی پیبوکوه ستۆی ڕیفراندۆم، تا وژایه ئه  نه ش ب ه که تای وۆخه ونت بیبی ال و خه نایانه

ی  ویواریوکورونوی ئوایو وده ڵکی کوێروسوتوان لوه  ر حسابی ژنرپێ انی مافی خه سه له  اڵم ویاره به
 . خۆیاندا
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ی  که ته باوی و حکێمه تان پێکرو، عه ئاماژه  ی وۆخێکدا که چێارچێێه له :ویدگای سۆشیالیستی
ر  ی بوۆ سوه رانه تێکی هێرشبه سیاسه  ڵه کات و کۆمه کانی زیاتر وه تا ونت فشاره  وه که هیه  له

کانی بوۆ  رجه وانێسان و مه  ست له وه  وه کی تریشه هیه له  گرتێوه، وه وه  سته وه کێروستان به
  وتوانوه ڵسوێکوه ت و هوه م سویواسوه ئامانج لوه.  ڵ اگرێ رنمدا هه اڵتدارانی هه سه ڵ وه گه گفتێگۆ له

 رنت؟ وکێێ به ره رنم به ونت وۆخی هه یه و وه   چییه
 

  : و سایه سره خه
  کوه  یوه وه ، ئوه رچواوه بواویویودا بوه ی عوه وتوانوه ڵسوێکوه ت و هوه م سیاسه تی ئه ڕواڵه  ی له وه ئه 

پێ ێ و تا ئواسوتوێوکوی زۆر کوۆنوتورۆڵ و  رنمدا بسه اڵتدارانی هه سه ر وه سه رە به زۆرتریال مه
پوێو وێ و  رنمدا واسه تی هه ر جێگرافیای کێروستان و حکێمه سه تی عێراق به وڵه اڵتی وه سه وه
  سوتوێری عوێوراقودا پوێوی وراوه، ر ڕۆشو وایوی وه به له ی که "  تیه رنمایه هه"   و ئیمتیازاته مێ ئه هه
ی ئواموانوجوی  وه اڵم ئوه بوه.   وانێسان و گفتوێگوۆوه  شدا بچێته یه م چێارچێێه و له  وه ربگرنته وه
بوۆرژوازی  کوه  یه و ستراتیره مان ئه ، هه یه وتانه ڵسێکه ت و هه م سیاسه تی تری پشتی ئه ڕه ب ه

بتوێانوێ   ، که مرکیزه کجێ و مته تێکی یه وڵه قامگیرکرونی وه جێگیرکرون و سه  عێراق ڕووی له
م  روه بوه کوجوێ لوه زم و نیزامیكی ئابێری و سیاسی سانتراڵ و یوه ری و نه راسه بازاڕنکی سه

شوبوێون و  و وابوه موێو ئوه ری عێراقدا جێوبو وات و هوه راسه سه  وا له رمایه بازاڕی کار و سه
بێگوێموان .   وراوه"  کێرو به  وه تیه رنمایه ئی تیاراتی هه" ناوی  به  که   وه شێ یته ڵێه هه  ئیمتیازاتانه

کووانووی  ی پووێووداویسووتوویووه ڕوانووگووه تووی ئووێووسووتووایوودا خووۆی لووه  حوواڵووه  بوواوی لووه ی عووه کووه تووه حووکووێمووه
توی جوێوگوای  بتوێانوێ حوکوێموه که   نییه  رانه ت و کاراکته و خاسیه ڵگری ئه ، هه وه واریه رمایه سه
ب  ره و چی ی بۆرژوازی بێت، به بۆرژوازی کێرو و عه  رمایه کانی سه شه زام دی گشت به ڕه

توی  ی حوکوێموه می شوکوسوتوی کوابویو وه رهه به  ته م حکێمه ئه تی که  تایبه ، به وه و شیعه  و سێن ه
کوانوی  وۆخوه رکورونوی   مریکا و ئوێوران، بوۆ توێوپوه پشتیێانی ئه و به   وت ی مێسڵه مالیکی و که

قێناغی ووای واعش مولوی   و  ره به  وۆخکه ئێستا که .   وایە بێوه ڕی واعش له ڵدانی شه رهه سه
  بواوی بوه ، عوه وه کوایوه کوانوی عوێوراقویوش هواتوۆتوه ڵوبورارونوه ی هوه و پویۆسوه  ڕنگوای گورتوێوه

کوانوی  ره ت و کواراکوتوه وات خواسویوه وڵوده رنمی کێروستاندا، هوه ر هه رامبه به  کانی له ته سیاسه
م  ڵو وات ولوه کوانودا خوۆی هوه نوه م هیوه روه بوه لوه  وه سوتوێره وه مسوە بوه  توێوکوی موێتوه حکێموه
پوێوی  بوه 3001سواڵوی  مان فیدڕالیزم کوه ناو هه  وه رنمی کێروستان ڕاکێشێته هه  وه شه ڕنگایه

 .  وتال ری ڕنكکه سه کان له نه ستێر هیه وه
 

  کوه یوه ، مواوه وه می ڕیفراندۆم و وواتره روه ی ڕۆژانی سه وانه پێچه به  : ویدیاگی سۆشیالیستی

  و سایه سره ڵ خه گه گفتوگۆ له 
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رنم،  اڵتدارانی هه سه وه  ر به رامبه کیان به یه وه وروپا باوانه تانی ئه وڵه م و وه مریكا و هه م ئه هه
ڵ ئوێوران و  گه کان له ندیه یێه په  وه کیتریشه هیه ر، له به و سازوانی ویدار گرتۆته  نارونی نامه  به

 ؟   یه کیان هه وۆخی گشتیدا چ جیگایه له   تانه م حاڵه ئه..  جێوڵه  وه ته وتێنه تێرکیا که
 

 :   و سایه سره خه
. سوتویوال ڵ تێرکیا و ئێران ووای ڕیفراندۆم راوه گه رنم له کانی هه ندیه یێه ر په سه تا با له ره سه
ی سیکرونی ویوبولوۆمواسوی و  خانه  کانیان له ندیه یێه په  ته وڵه م ووو وه بیوای مال هێشتا ئه  به

اڵتودارانوی  سوه سولویوم بوێونوی وه ی توه ئاڕاسوتوه   ، هێشتا چێوه رنه کان وه ی فشاره وه تێندکرونه
بواری ئوابوێری و   لوه  ی کوه  وه بوێ ئوه تی عوێوراق، بوه کانی حکێمه نگاوه بییار و هه رنم به  هه

له   ریه وهه نێ، خاڵی جه یه بگه  ته وڵه م ووو وه کۆمپانیا و بازرگانانی ئه زیانێە به   وه بازرگانیه
  ن له وه شێیال ئامانجی جیاوازی خۆیانه  یان به که ریه مریکا هه ورپا و ئه اڵم ئه به.  تیاندا سیاسه

  وا کوه وه شوال لوه رووهیوان هواوبوه هوه  نوده رچوه هوه.  رنوم ڵ هوه گوه کانیاندا لوه ویبلۆماسیه  ڵه مامه
ولوێوروا  ڵ هوه گوه م لوه غودا و هوه ڵ بوه گه م له تی خۆشیان هه بێ و وۆستایه ئاڵۆزتر نه  که وۆخه

ڵمانیوا  نسا و ئه ڕه فه  وه پێشیانه وروپایی له  تانی ئه وڵه مریکا و چ وه چ ئه  شی که وه ئه.  بپارنزن
ری  ستوپوێوشوکوه وه  ته وتێنه ش که مه تاتکێی ویبلۆماسی و بۆ ئه ره سه  وه ته وتێنه ریتانیا، که و به

واییکرون  بۆ وڵ ه  وه ته ره ب ه کانیان، له و بانگهێشتکرون بۆ ویداری واڵته نارونی نامه  کرون له 
کوه   وه نوه یان بوکوه ڵێیسته و هه بۆی ئه ره رنمدا تا قه هتدارانی هه سه ری وه سه به   ستهێ انه و وه

  کوه  وه نوه نویوشوان بوده  وه ونوت ئوه یوانوه کی تر وه واتایه به.  ر به ر ڕیفراندۆمدا گرتیانه رامبه به له  
 ". ی کێرون وه ته وۆستی نه"ر هه
ی سوتوراتویوری  چوێارچوێوێه  وروپوا لوه تانی ئوه وڵه وه  که  یه وه وا خاڵیکی تر ئه نده یێه م په رله هه

ی  وه ڕاست و وامورکوانوه اڵتی ناوه ی وۆخی ڕۆژهه وه تی خۆیان و هێێرکرونه م یه پاراست ی ئه
  کوه ونت وۆخوه ن و نایانه که رنم و عیراقدا وه یسی هه ڵ که گه له  ڵه وا مامه که ناوچه کان له گرژیه
یوی  ره کۆچ و ئواوه  پۆلێکی تر له شه  وه هۆیه زیاو بکا و به  که یرانی ناوچه کی تر بۆ قه یه کێشه

غدا  وڵیر و به ن هه وه وڵده رچی زۆرتر هه هه  ، بۆیه وه وروپایی ببێته تانی ئه وڵه رووی وه ڕووبه
غدا و  به ر به  رامبه کانی به ویبلۆماسیه  وڵه و هه  جیاوازه  که مریکا وۆخه اڵم بۆ ئه به.  ون ڕنکبکه

هوێوز لوه  ی  ی هواوکوێوشوه وه سوتوانوه ستراتیری هوه.   وه ی ستراتێرنکی تره خانه  چێته ولێر وه هه
سوتوچوێونوی  وه مو وی و لوه مریکا  ترسی ئه ئه.  وا که ناوچه واجدی ڕوسیا و ئێران له ر ته رامبه به 
  زانوێ کوه م وه و هوه  وه ری نوایوگورنوتوه ووای کوۆچوبوه م مه هه  ی نییه، چێنکه"کان کێروه  هێزه"
ورنوە کوه  ر غوه رای هه ره وان، سه" مریاکا تی ئه وۆستایه"  ، له وه پ و ڕاستیانه چه به"  کان کێروه" 
توی بوۆ ژنور  یوه کوه نده ستێپێێه باوی و وه ڕاکێشانی عه  ی بۆی گرنگه وه ڵکێ ئه به کات،  لێیان وه 
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کوی تور  واتوایوه بوه.  وا کوه عوێوراق ونواوچوه  نفێزی ئێران لوه  کانی خۆی و وابیاندنی له ته سیاسه
  بوه  پواشوکوۆیوه  وه رنومودا لوه ووای ڕیوفورانودۆموه ڵ هوه گه مریکا له کانی ئه ی ویبلۆماسیه ڵه مامه

ی  وه بواوی و زامو وکورونوه ڵ عوه گوه کانی خۆی لوه ندیه یێه وکرونی په مریاکا بۆ پته وڵدانی ئه هه
 . کانی واهاتێووا ئی ت اباته ی له  وه ڵبرارونه هه  وووباره

حوزبوه   کوه  یوه وه وا، ئوه ویوبولوۆمواسویوانوه  م جوێڵوه لوه  رچاوه ی به وه ش ئه م بۆچێونانه جیا له به
  گوێایوه  ر کوه مواوه یواڵ کورونوی جوه کوێوە بوۆ خوۆشو وه خ چه ن وه وه وڵده کان هه هتداره سه وه
هێشتوا  ن که کاری بهێ ال و خۆیان وا نیشان بده به  واوه رنه تانی وونیا پشتی کێرویان به وڵه وه
،   ویوبولوۆمواسویوانوه  م جوێڵوه ئوه  وه کوی توریشوه هیوه لوه.   تاندا ئیوعوتوبواریوان مواوه وڵه ئاستی وه له 

کوانوی  نودیوه یوێه توی پوه ر پوه سه هت له سه کانی نێێ وه کرونی حزبه تی کایه سیاسه له   که یه نیشانه
و   کوه توی نواوچوه ئواسوت سویواسوه لوه   وه وڵودانویوان بوۆ خوۆبویو ویو وه وهوه  کوه تانی ناوچوه وڵه وه
 .کانیدا ره مسه جه
    

کوانوی  کویوه ره سوه   ئاڕاسته وا  م قساوباسانه ووای ئه و به سره هاوڕی خه : ویدگای سۆشیالیسی
ی کوه  لوه و گورفوتوانوه سوه و موه بیو وال، ئوایوا ئوه چی وه ی وۆخی ئێستا به  وه پیشه وتی چێنه ڕه

  چویوال کوه  تویوانوه اڵیوه کۆمه  یدانه و مه ها ئه روه خ خۆیان ماون، هه بێون ئێستا وه پێشێوتر هه 
 ن؟   خه کدا وه هیه یان وۆخی کێروستان به وه کالکرونه یه
 

 :  و سایه سره خه
توی پوارتوی  توایوبوه هت بوه  سوه وه کوه   کوی سویواسویوه کی، سیو واریوۆیوه ره ی سه سته م ئاڕا که یه 

پوێوش،   تیه تی گرتێیه رۆکایه پۆستی سه  سعێو بارزانی له ی مه وه ی ووای کشانه که ته وحکێمه
موێو  و ڕزگارکرونی جێگاوڕنگای خۆییدا هوه  وه پێ او مانه له نێن ێ که  وا خۆی وه وه ویش له ئه
ی  وه خاتری نوێرمواڵ کورونوه  ر، به به باویدا بگرنته ر عه رامبه به  له  سلیم خێازانه نگاونکی ته هه

ی  وه نوۆرمواڵ کورونوه.  ڵبورارونوی واهواتوێو هه کان بۆ سازوانی  می ه کرونی زه و ئاماوه  که وۆخه
سویواسوی و   وژموی فشواره و توه گفتۆگۆوه  ونته بکه  ر نرخێە بێوه هه ی به ومانایه به  که وۆخه

رنوم  ی هوه م بوێوجوه ت ڕابگرێ و هنوی کوه ر حکێمه سه باوی له کانی عه ربازیه ئابێری  وسه
وا  م سویو واریوۆیوه لوه.   وه رنوم بوداتوه و وۆخی ئابوێری هوه  مێچه  اڵم به ربگرێ تا وه غدا وه به له
  وه رونویوه گی وه سته نده هۆی چه اڵم به زانێ، به ریە وه شه ت خۆی به رواڵه کێتی به رچی یه گه ئه
کوانوی  سویو واریوۆیوی حوزبوه کی تر له  یه ئاڕاسته.  وا م سی اریۆیه ڵ ئه گه له  بایه روا ناته وهه جه  له
پوۆزی ئوۆپوۆزسویوۆنودا   ونت لوه یانه وه ونت که  که روه وانی تروا وه ڵ و ئه خ گۆران و کۆمه وه

یوان لوه  ری سی واریوۆکوه وهه جه  وه نتی پارتی بێونه وقعی ئه مه  له  مانه ئه.  ن خۆیان نمایش بکه
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  ونوت بوه یوانوه و وه  وه ی نویوچویورڤوان بوارزانویودا چوی کوروۆتوه کوه توه تی کرونی حوێکوموه وژایه 
ژنور نواوی  غوداوا، لوه ڵ بوه گوه کوان لوه توی وانوێسوانوه یوئوه ت خۆیوان هوه ی حکێمه وه شانه ڵێه هه

و  ره کوان بوه نوه موێو هیوه سوت و وواتوریوش هوه وه  بوگورنوه"  تی ڕزگاری نویوشوتوموانویودا حکێمه" 
ر  سوه نوهوا لوه توه ی بوه وه خ ئوه وه  م سویو وارنوێیوه ڕۆکدا ئوه ن اوه له.  رن ڵبرراونی واهاتێو به هه

ی  ڵ سویو واریوۆکوه گوه تی له ڕه کی ب ه ، جیاوازیه قی گرتێوه ی نێچیرڤان بارزانی چه که ته حکێمه
اڵتودارنوتوی توا  سوه ی وه جورۆبوه ته  ستیان به تێندی وه مانیش به  ئه  پارتیدا پێە ناهێ ێ، چێنکه

  هوێوزه  پواڵوی بوه حزاب کوه  تی ئه مانی و حکێمه رله می په ی سیسته وه و مانه  گرتێوه  ئێستاوه
ڵ  گوه له  وه و هاوکات مانه  واوه  وه ره ڵ واڵتانی وه گه کان له ویبلۆماسیه  ندیه یێه میلیشیایی و په

  ری و پوێوداویسوتویوه ماوه وتی جه کاتێکدا ره له..   رگرتێوه سڵ وه ئه ی به  که عێراق و فیدرالیزمه
م  ر بوه راموبوه وا بوه وانوه وقعی پوێوچوه مه  ڵگای کێروستان ڕنە له کانی کۆمه ئابێری و سیاسیه

  کوه  و سویو واریوۆیوانوه  م ئواڕاسوتوه روووخ ئه گشتی هه  به.   راری گرتێوه قه  سی اریۆیه  جۆره
نگری  کان ئیران و تێرکیاش هیه جۆره جۆرنە له  ت به نانه وروپا و ته تانی ئه وڵه مریکا و وه ئه

ژنور  و کوێروسوتوان لوه وه  نوه ئواسوایوی بوکوه  کوه ونوت وۆخوه یانوه خ وه مێو هیه هه  ن، به که لێده
وا  کوی توازه یوه هاوکوێوشوه رجی ووای واعش و له  لێمه هه  زیدا و له رکه تی مه اڵتی حکێمه سه وه
ی  وه و جوارنوکوی تور ئویولوحواقوکورونوه  وه نه سازبده"  یی خاکی عیراق کپارچه یه" مای  ر ب ه سه له

زعوی  حێکوموی وه  به  م ئاڕاستانه اڵم ئه به.  ن که ربه یسه ستێر مه بۆ وه  وه ڕانه گه کێروستان به 
کان و هاوکات  که یه وژبه  یه جیهانی و ناوچه  ی هێزه ست ه و ڕیزبه  که نگی ناوچه سیاسی و جه

و  عوێوراق و کوێروسوتوانودا و ئوه  یرانێکی ئابێری و سیواسوی لوه ئاراوابێونی قه حێکمی له  به
پواڵ جوێوگواوڕنوگوای  لوه  موه ، ئوه یوه رووهوا هه هه  اڵتدارنتی له سه ی وه یئه هه  له ی که  واریه ناپایه

  و ئواسوانوی لوه  روا سواوه کوی هوه یوه کانیان، پێ اچێت ئایو وده تیه زایه ر و ناڕه ماوه فاکتۆری جه
  ڵوکوی کوێروسوتوان کوه توی بوۆ خوه توایوبوه بوه.   وه پوێوشوه  مدابێ و بوێ گورنوێگوۆڵ بویواتوه روه به

سوتوی  اڵتدارنتی ناسیێنوالویوزم و بو وبوه سه ر شکستی وه رامبه به  و له  ڕیفراندۆمێکیان سازواوه
  کوه وۆخوه  ی کوه وه ناوات به تێکی ئاوا ڕنگه حاڵه  له  وه وڵ یاییه به.   راریان گرتێوه فیدرالیزمدا قه

 . وه ڕنته بگه  یی بۆ وواوه ساوه  به
  کوه  کوه ئواراوا بوێوت، سویو واریوۆیوه لوه  وه ره کانی سه ی ئاڕاسته وانه پێچه به   کی تر که یه ئاڕاسته

خ کۆتوایوی بوه  هیه یانی له.  وه بکاته  وانه یی پێچه قازانجی ئاڵێگۆریی ڕیشه به   که مێو وۆخه هه
توێوکوی  م و حواکومویوه ومی کێروستان بهێ ێ و سیسوتوه حزابی قه ی ئه ندیال ساڵه اڵتی چه سه وه 

فیدرالیزم و ئیلحاقی   زرن ێ و هاوکات کۆتاییش به یدا وامه جێگه  ری له ماوه وتێوی جه پێشکه
موای موافوی  ر بو وه سوه خۆی سکێهر لوه ربه تێکی سه وڵه ڵکی کێروستان بهێ ێ ووه زۆری خه به

و   یوه کی شوۆڕشوگوێورانوه و سی اریۆیه  ش ئاڕاسته مه بێگێمان ئه.  زرن ێ کسان وامه هاواڵتی یه
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ئواسوتوی   توی کوه توایوبوه بوه.   ریویوه باتیوان مویوحوێه تکێش و خه حمه ڵكی کرنکار و زه فاکتۆری خه
وا  م وۆخوه ی ئوه ژنورسوایوه ونوت لوه نوایوانوه که   یشتێوه گه  وه کانیان به تیه زایه هێشیاری و ناڕه

 .ییال تێندی خێازیاری ئالۆگۆڕی ڕیشه و به وه  بمێ  ه
شوبوێونوی  ڕی ناوخۆ و وابوه ری شه گه وا ئه مدۆخه کێشانی زیاتری ئه تی ورنره حاڵ ه  له  ویاره

توی  توایوبوه ، بوه یوه و عێراق وجێوی هوه  که تانی ناوچه وڵه ربازی وه تی سه خاڵه کێروستان و وه
خ و  هیوه کوتور، لوه ر سویو واریوۆکوانوی یوه سوه بێونی هاوڕایییان له کان و نه ناکۆکی نێێان حزبه

 . ئاراوایه ڵکدا له نێێ خه له  خ که تیه زایه ناڕه
م  کێروستان هه  ، مال پێم وایه وه رنته گه بات وه کانی خه یدانه و مه له  سه مه  ی به یه و جێگه تا ئه

توا  کوه   و ڕووه ره کی به ره ی سه له سه ڵ سێ گرفت و مه گه ئیستاوا له   م له رابرووووا و هه له 
ڵوگوای  یوان کوۆموه وه اڵموپویودانوه ون و وه کوه روه توی وه اڵیه باتی کۆمه یدانی خه خ مه ئیستاش وه

 :بات بۆ وۆخێکیتر وه  وۆخی ئێستاوه کێروستان له 
بوۆرژوازی کوێرو  کوه   می حێکمرانیوه اڵت و سیسته سه ی وه وه یدان مانه و مه له  سه م مه که یه

ڵوكوی  نوی خوه وه ی ژیانی شواری و موه وه ره اڵمده ئیتر ناتێانێ وه  اڵته سه م وه ئه.   پاندووه وایسه
ویوهواتو وی  به  که  یشتێوه خ گه یه ڕاوه ئێستاوا به  له   م واوایه ئه.  بێ بیوات کێروستان بێت و وه

م  هنانی ئوه بێ وه ڵکدا به ژیانی خه  متریال ڕیفۆرم له کی ئابێری و سیاسی و که ر واواکاریه هه
   خۆی لوه که   ی کێروه له، کێشه سه یدان و مه م مه وووه.   تێاناوا نییه له   مه اڵت و سیسته سه وه
  لماندووه خۆی سه  و راستیه ئه  وه شه مباره له.   وه بی یته رنم و کێروستاندا وه یرانی نێێان هه قه

ئوایو وی و   وافوقوی حوزبوه ومی و توه مای قه ر ب ه سه له ئیلحاقی ئیجباری و فیدرالیزمێە که  که 
ڵوکوی کوێروزموان و  خوه  کسانوی هواواڵتویوان بوه ر مافی یه خ هه زرابێت، نه کان وامه ییه وه ته نه
ڕی  موای شوه ر بو وه سوه لوه  زرانودوه اڵتێکوی واموه سه ڵکێ وه ، به ژنر پێێه  خاته وه  وه بزمانه ره عه
اڵتوێوکوی  سوه توی وه بویوعوه توه".   وه کوانوه پێکوهواتوه" ناوی  رانی بۆرژوازی به کانی نێن ه ندیه وه رژه به

وه، بوه  هوێوڵوێوتوه خوۆیودا وه  کان له یی و ئای یه وه ته نه  شبێونه ومی و وابه ی قه کێشه  ئاواش که
لوه .   وه هوێوڵوێوتوه یوی وه کوراوه  ومی و ناجیگیری سیاسی بوه ری قه ڕقبه ر  سه رگا له پێێیست وه 
وڕوو  ره مان گێراوی سیاسی و ناجێگیری به ڵ هه گه ڵگای کێروستان له وۆخێکی ئاواوا، کۆمه 

وی  و پوێوشویه ره نوگواونوە بوه ناتێانێ هوه  یه م کێشه ری ئه سه بێ چاره به  که  که یه راوه بێ، به وه
بواتوی  خوه  ر بوه گوه ڵکی کێروستوان ئوه وا خه خ وته یه له.   تی ب ێ اڵیه سیاسی و ئابێری و کۆمه

نوجوام  ره زرنو وال سوه تی خۆیان واموه کان بهێ ال و حاکمیه اڵتی حزبه سه وه  خۆیان کۆتاییش به
بوێ ڕنوگوای  یوان وه  واتوه.   وه نوه کالیی بکه یه  غداوه به ندی خۆیان به  یێه ر په سه بێ بییار له وه

  وه موانوه  و بییوار لوه  وه کسانه م افی یه یا به ر وه به خۆ بگرنه ربه تێکی سه وڵه وه و  وه  جیابێونه
توی  وڵوه توی وه مواهویوه  وۆخی ئیستا کوه له .   ن ئیتحاویکی ئازاوانه بده ست ی  ڵ عیراق و به گه له

  و سایه سره ڵ خه گه گفتوگۆ له 
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  واوه  وه جویوابوێونوه  نوگوی بوه ڵوك وه شوی خوه وه و ئوه  تێکی عوروبوی ئویوسوالمویوه وڵه عێراق وه
ڵوکوی کوێروسوتوان خوێاسوتوی  خوه ی کوه وه لوه جوگوه  وه خ نامێ وێوتوه ڕیفراندۆمێکدا، ئیتر ڕیگایه له

  ی کوه و نواجوێوگویوریوه ی کێرو و ئه کێشه اڵمیك به خ وه ت وه وڵه خۆیی و پپێکهێ انی وه ربه سه
بوات  یودانوی خوه و موه  لوه سوه م موه سێهوه.  بگرن  وه سته وه به  وتێوه لگای کێروستانی تێکه کۆمه
وخوۆ  راسوتوه  یوان کوه موه ، ئوه کوانویوانوه ڵە و واخوێازیوه رانی خه ی برنێی و ئاستی گێزه کێشه

پوێوی   وه اڵمودانوه وه  یوه یوی هوه بعاونکوی جویوهوانوی و نواوچوه یرانی ئابێریه، ئه ی قه وه نگدانه ڕه
  وه پوێوشوه رکێوشورنوت، لوه واری وه رمایه ی ئابێری سه بازنه بێ کێروستان له  وه ی که  وه له جگه

  وه کالبوکوریوتوه یه  وه زه رکه مه ندی به یێه کێروستان و په  اڵتی سیاسی له سه ی وه له سه بێ مه وه
 . زرن ال مێکی شێرایی وامه مای سیسته ر ب ه سه ڵگا له تکێش خۆیان کۆمه حمه ری زه ماوه و جه

و   م مویودانوانوه موێ ئوه ڵوپوێوکوانوی هوه هوه  بڵێوم کوه  وه بێ ئه وا وه نده یێه م په شم له خ ووا وته وه
کوی سویواسوی  یوه وه یودانوی جوێواڵنوه موه وۆخوی ئوێوسوتوا، هوێو وانوه ربازکرونی کێروستان لوه  وه
و  ره بوه  وه ره سوه و له  وه  خێاره  و له  ئێستاوه  ر له هه  خێازێ که وه  ری شۆڕشگێرانه ماوه جه

ی  رگووه جووه و لووه   وه خووێاره  لووه.  ڵووگوورێ نووگوواو هووه ری هووه موواوه اڵتوودارنووتووی جووه سووه پوویووری وه
کوانوی کوارو  نوده زراندنی شێاراکان و کۆنترۆڵوی نواوه وامه وڵی  هه  کانی ئێستاوا له تیه زایه ناڕه

. تویودا بوێوت اڵیوه ت کوۆموه مو ویوه پێ او پاراستو وی ئوه ری له ماوه کدارکرونی گشتی جه ژیان و چه
ڵوگواوا و چ  بورونوی کوۆموه ڕنوێه ئواسوت بوه ڵکی کێروستان چ له  تی خه رایه نێی ه  وه ریشه سه له
وا، زاموال  وه ره ئاستوی وه تی عێراق وله وڵه ڵ وه گه کان له ندیه یێه ی په وه کالکرونه ر یه رامبه به له

 ...      ر بکات و مسۆگه
 

 بارو دۆخی کوردستان دوای ڕیفراندۆم 
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چەپ له کوردستان و نامۆبوونی به 

 سیاسەت
 

چەپ له کێروستانی عێراق پێکهاتێه له کۆمۆنیستەکان، سۆسیالیستەکان، ئوازاویو وێازەکوان، 
سکێوهرەکان، ویوموێکوراسویو وێازەکوان، ریوفوۆرمویوسوتەکوان، نواسویوۆنوالویوسوتەکوانوی چەپ و 

چاهکێانانی کرنکاری، سڤیل و رووناکبیران و رەخو ەگوران لە نواو گورووپەکوان  . لیبرالەکان
یاخێو وەکێو تاخ، بە شێێەیەکی فراوان لە ریزەکانی چەپ باڵوبێونەتەوە و بە بێ ئاسۆ و 

 .بێگانە لە سیاسەت ماونەتەوە

کەم  ئەوەش یه . سەروەمانێە بەشێە لەم چەپانە لە گرووپێکی کۆمۆنیستی یەکتریان گرتەوە
گروپی کۆمۆنیستی لە کۆروستانی عێراق بێو لە ووای حیوزبوی شویوێعوی، کە بە ئواموانوجوی 

ئەم حیزبە بە هەندنە هۆکار،کە لوێورەوا نواکورێ  . پاراست ی سەربەخۆیی چی ایەتی پێکهاتبێو
بە وەروی باسی لێبکرنت، سەرەڕای هەمێو هەوڵە خۆبەخشەکانی بەشێە لە چواهکوێانوی و 
هەروەها ئەو بەرزی و نزمانەی کە بەخۆیەوە بی ی، هێشتا نەبێوە بە حزبێکوی کوۆمەاڵیەتوی 
بۆ ئەوەی ببێتە ئاڵتێرناتیڤێە بۆ باڵی وەسوەاڵتوداری بوۆرژوازی نواسویوۆنوالویوسوتوی کوێرو و 

 .حیزبەکانی

  

٤٣ 

 دی مه ری موحه فه موزه
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لێرەوا جارنکی تر بە شێێەیەکی گشتی باسی چەپ وەکەم و وەمەوێ هەر لە سوەرەتواوە 
قسەی کۆتایی خۆم بڵێم و بەوە وەستپێ بکەم کە ئەمیۆ هیچ گرووپ و حیزبێکی چەپ لەو 

رناتیڤ یاخۆو جێگرەوەیەکی بەهێز بوۆ  ناوەوا بە تەنیایی بەختی ئەوەی نییە کە ببێ بە ئەڵته
  .وەاڵمدانەوەی بارۆوۆخی ئێستای کۆروستان

حویوزبە  . جێگەی سەرەنجە کە باڵی راست و ناسیێنالیست و ئایی یش لە وۆخێکی باشدا نویویە
ناسیۆنالیستەکانی وەسەاڵتداریش کە خاوەن پارە و چەکال، بە ورنرایی سێ وەیەی رابرووو 

هەروەهوا ئوامواوەیوی . تێانا و کارامەیی ئەوەیوان نەبوێوە وەوڵەتوێوکوی سوەربەخوۆ پوێوکوبوێو وال
بەڕنێەبرونی کۆمەڵگایەکی مەوەنی و خاوەن یاسا و رنسوایوان لە خوۆیوان نویوشوان نەواوە  
کەچی بەشێە لە چی ی ناوەڕاستی ناسیۆنالیستی کێرو بە ئاماوەکرونی لیستێکی پەڕلەمانی، 

 .چاوەرنی رنگایەکال کە بەر لە وەستپێكرونی کۆتایی پێهاتێوە

بەم شێێەیە، کۆمەڵگای کێروستان لە ووای رۆخانی سوەوام توا ئوێوسوتوا لە رنوگەی حویوزبە 
ناسیۆنالیستیاکانەوە بەرنێوەچێت، بەاڵم بە شێێەیەکی عەشویورەتوی کوۆنوتورۆڵ وەکورنوت و 

ئەو حیزبانەی کە سەرەڕای بانگەشەی قبێڵكورونوی توازەگەری و  . كرێ سامانەکانی تااڵن وه
لەگەڵ ئەوەشدا کە تەک ۆلێجیای پێشکەوتێوی جیهانی هاوچەرخویوشویوان لە بەر وەسوتە و 
خاوەن مویودیوایەکوی فوراوان و رەنوگواوڕەنوگویوشوال، هوێوشوتواش لە هەنودنوە لە نواوچەکوانوی 
کووێروسووتووانووی عووێووراق کووێووشووە کووۆمەاڵیەتوویەکووان لە رنووگەی عەشوویوورەتوویەوە چووارەسووەر 

هێشتاش مورون یوان ژیوانوی ژنوان لە وەسوتوی عەشویورەت و هوۆز و کەلوتوێوری . وەکرنال
 .هێشتا کێشەی کەمی ئاو و کارەبا چارەسەر نەبێوە لە کێروستانی عێراقدا . وواکەوتێووایه

و   ڵگایوه راونزی ئەم وارستانەی ناوی كۆمه په  وتۆته لەم هەل ومەرجەوا، چەپی کێرستان كه
  .خۆی یەکێکە لە قۆربانیانی ئەم وۆخە

 

 :گۆڕانکاریەکانی ئەم دواییانەی کوردستان

و  بەشوێوە لوه  ووای شکستی واعش، حکوێومەتوی فویودڕاڵوی عوێوراق، کە کوێروسوتوانویوش بوه
لە پەرلەموانوی عوێوراق و تەنوانەت لە پوۆسوتوی  ‘‘ کوێرو’’ .  شواوە ڵوێه ك هه ریه به نرنت، له واوه

سێن ەکانی مێصڵ و ئەنبار و هتد هێشتوا  ‘‘ عەرەبە’’ .  سەرۆخ کۆماری حیسابی بۆ ناکرنت
لە ناو حکێومەتی ناوەندیدا هیچ شێن ێکیان بۆ وەست یشان نەکراوە و ویاریوش نویویە وەکوێ 
پارنزگایەکی عێراق ون ە هەژمار یاخێو وەب ە بەشێە لە فێدڕالیزمی نەژاوی و ئوایویو وی ئەم 

 ت  سیاسه کوردستان ونامۆبوونی به پ له چه
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ئەم بووارۆوخە لەگەڵ شووەڕی مووالوویووکووی کە خووۆی سووەر بە ئووێوورانە و هەروەهووا بە  . وەاڵتە
لەبەرچاوگرت ی حەشدی شەعبی و عەباوی و ئەوانی ویوکە بە گشوتوی ونو ەیەکوی رەش لە 

   .هەڵبرارونی واهاتێوی عێراق وەخەنە بەر چاو

بەاڵم ئەوەی پەیێەندی بە کێروستانەوە هەبێت، ئەم گرژی و ئاڵۆزیە لە ناکاو و لە مواوەی 
لەو کاتەوە کە نەوتی کەرکێخ و ناوچە کێشە لەسەرەکان لە ئەنجامی  . رۆژنکدا رووی ەواوە

شەڕی واعش و شکست پێهێ انی کەوت ە ژنرکۆنتیۆڵی حویوزبەکوانوی حوکوێومەتوی هەرنوم و 
بەشە بێوجەی سەرتاسەری بیایەوە، پیۆسەی شکست پوێوهوێو وانوی هواوپەیوموانوی لە نوێوێان 

ئەمویۆ وەوڵەتوی  . وەسەاڵتداری فیدڕاڵی نەتەوەیی و ئای ی و عەشیرەتی وەستوی پوێوكوروووە
عەباوی بە نیازە ئەم پیۆسەیە ب اتە شێێەیەکی رەسمیەوە و ئااڵی عێراقێوکوی یەکوپوارچەی 

  .هەڵکروووە

 . هاوکات لەگەڵ ئەم گۆڕانکاریانە لە کێروسوتوانوی عوێوراق رووواونوکوی نوێێ هواتە کوایەوە

حووکووێومەتەکووانووی نوواوچەکە و هەم بەشووێووە لە حوویووزبە  رووواونووە کە هەم عەبوواوی و 
وێ نوکوۆڵوی لوێوبوکەن یوان بە  یوانوه ناسیۆنالیستەکانی کێرو و بەشێە لە چەپی کوۆمەڵوگوا وه

ئەم پێشهاتەیەش وەنگی خەڵکی کێروستان بوێو کە بە مولویوۆنوان  . كی تر پی ەی بکەن واتایه
 .هاتال و واوای جیابێونەوە و وەرچێون لە ژنر کۆنترۆڵی حکێومەتی فیدڕاڵی عێراقیان کرو

ئەم وەنگە ئەونودە بەهوێوز  .وەنگێە کە بە تەواوەتی رەوا، مرۆڤانە، ئازاوی ێازانە و شکۆوارە
كوانوی  جیاجیاكوی حوزبوه  و رەوا و راست و وروست بێو کە تەنانەت بەرهەڵستکارانی لە باڵه

 .بۆرژوازی چ کێرویشی لەگەڵ خۆی هاوڕا کرو و ئەوانیش ناچار بێون قبێوڵی بکەن

بەاڵم ئەوەی جێگەی واخە ئەوەیە کە تەنانەت بەشێە لە چەپوی کوۆمەڵوگواش وەیوانەوێ ئەم 
و، هەر وەخ چوۆن  سو وگوی ئوه  ن لوه ی بوده والیاكوه ناوی بارزانیەوە ب ێوسال و مه  وەنگە به

ش سەیرتر ئەوەیە کە ئەوان بە قسوە سوەربەخوۆیوی و  وه له . خێوی بارزانیش پێ ۆش بێو
وەنگی جەماوەریان پێ قبێوڵە، کەچی وەنگی خەڵە بۆ جیابێونەوە لە عێراق و مافوی چەنود 

ن بە قێربانی سیاسەتێە یان بە واتەیەکی باشتر، بێ سیاسەتویەخ کە  كه ها مرۆڤ وه ملیۆنه
بەاڵم نە هەڵوگورتو وی  . لە گەڵ بارزانی  مای ووژم ایەتیه نها راویکالیسمێکی بێ ب ه ب ەماکەی ته

وەستی بارزانی و نە راویکالویوزموی چەپ وژ   ئااڵی رنفراندۆم و سەربەخۆیی کێروستان به
ئەوی روویودا  . بۆرژوازی بە هیچ شێێەیەخ نواتوێانوال ئەم گوۆڕانە موێوروویویە بسوینەوە به 
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 ت  سیاسه کوردستان ونامۆبوونی به پ له چه

٤٧ 

خەونوێوە کە هەموێو هەوڵەکوانوی رژنوموی  . بەویهات ی خەونێکی مرۆڤی و کوۆمەاڵیەتوی بوێو
سەوام حسی ی بۆ راگرت ی خەڵکی کێروستان وەکێوهاوواڵتوی پولە وووەم و چەوسواوە و 
هەروەها هەوڵی حکێومەتەکانی مالیکی،عەباوی، وەوڵەتوی ئەروۆغوان، کوۆمواری ئویوسوالموی 

 .ئێران و هەوڵی ئەمریکا بۆ راگرت ی عێراقی یەکپارچە هەمێوی پێوچەڵ کروەوە

کەوە ریفراندۆم تۆمەتبار وەکرنت، هەندنە وەڵێال ئەمە پیۆژەی بارزانی بوێو،  لە هەمێو هیه
وەنگی لە سەوا نەوەو ورۆیە، تەنهوا لە سوەوا بویوسوتوی خەڵوکوی سولوێوموانوی وەنوگویوان واوە، 

 ...مێوچەخۆرەکان لە ترسی مێوچەکانیان کە لە وەست بارزانیە وەنگیان وا و هتد

 . مایانە، ریفراندۆم سەرکەوت ی بە وەست هوێو وا کەچی سەرەڕای هەمێوی ئەو پاساوە بێب ه

و زۆریو ەی خەڵوە   ریفراندۆم بە مەرجێە تێوشی شکست وەبێو کە پێشێازی لوێو ەکورایوه
لە موێورووی   رخانه رچه ئەمە خاڵێکی وه . ، بەاڵم ئەوە رووی ەوا وەنگیان بە جیابێونەوە نەوایه

ب وشویوعەی  ئەمە پێشوهواتوێوکە کە بوۆرژوازی عەره . گۆڕرانکاریەکانی عێراق و کێروستاندا
ئەمە ترسێکە لە وڵوی هەموێو  .سەر بە ئێران و ئەروۆغان هەرگیز بە خەیاڵیشیاندا نەوەهات

ئەو ستەمکارانەی کە بە بیانێوی جیاوازی نەژاوی، زمانی، کەلتێوری و ئایی وی بەشوێوە لە 
ریوفورانودۆم و وەنوگودان بە جویوابوێونەوە  . ووویدا راوەگرن خەڵە لە ئاستێکی نزمتر و لە پله

  .ستاوە اڵم پیۆسەی جیابێونەوە وه به !سەرکەوت

ئەو چەپەی کە پشوت بەو وەنوگەی خەڵوە نوابەسوتوێوت و وەیەونوت بە پواسواوی مو ودااڵنە 
 .بیسینتەوە، نایەوێ لەو سەرکەوت ەی خەڵکی چەوساوەی کێروستان هاوبەش بێت

بە ڕای بەشێە لە چەپی کێروستان هیچ شتێە روویو ەواوە یواخوێو روویوداوە و کوۆتوایوی 
تەنوانەت وەشوڵوێوال ئەوانەی  . وە بۆ وۆخوی جواران ته پێهاتێوە و ئێستا هەمێو شتێە گەڕاوه

،  و بوۆرژوازیوه موان ئوه ئەمانە لە بیریان چێوەتەوە کە بەشوێوە لە هوه ! وەنگیان وا پەشیمانال
لەوانە یەكێتی نیشتیمانی، گۆڕان، کوۆمەڵوی ئویوسوالموی و ئەوانوی تور کە زیواتور لە نویوێەی 

لەگەڵ ئەوەشودا، هەموێو  . کێروستان لە ژنر کۆنتورۆڵوی ئەوانودایە، وژی ریوفورانودۆم بوێون
بەرهەڵستکوارانوی ریوفورانودۆم لە ئەموریوکواوە بوگورە تواوەکوێ یەکوێوتوی ئەورووپوا، وەوڵەتوی 
ئەروۆغان، کۆماری ئیسالمی ئێران و وەوڵەتوی عەبواوی لە وژی ریوفورانودۆم وەسوتوانەوە  

كوان بوێون، گورنوگویوان  کەچی خەڵکی کێروستان کە ئاگاواری وژایەتی و هەڕەشوە وەرەکویوه
ها کەس وەنگیان بە جیابێونەوەی  کێروستان وا و ئواهەنوگوی سوەرکەوتو وی  پێ ەوا و ملیۆنه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



هەر تاکێکی سیاسی کە چاو و گوێنوی خوۆی بوکواتەوە، وەزانوێ خەڵوکوی  .ریفراندۆمیان گێیا
ئەوان لە گەموارۆ  . کێروستان بۆ جیابێونەوە وەنگیان وا، نەخ لە بەر خۆشەویستی بارزانی

خەڵە بە ئەزمێونی خوۆی لەوە توێوگەیشوتوال کە لە چوێارچوێوێەی  . و هەڕەشەکان نەترسان
وەسەاڵتداری فیدڕاڵی نەژاوی، ئایی ی و عەشیرەتی بەغداوا هویوچ ئەگەرنوە بوۆ بواشوبوێونوی 

خەڵە لەوە تێگەیشتال، بەاڵم چەپ ئوامواوە  . هەلێمەرجی ژیان و ئاسایش و بەختەوەری نییە
  !نییە ئەم راستیە تێبگات

شتێکی تر کە روویدا ئەوە بێو کە وەوڵەتی عەباوی بە هاوکاری حەشدی شەعبی و قواسوم 
عەبواوی، قواسوم  . سۆلەیمانی هێرشیان کروە سەر کێروستان و چەندیال ناوچەیان واگیرکورو

سۆلەیمانی و بەشێە لە یەکێتی نیشتیمانی وەست لە نواو وەسوتوی یەخ ویسوتویوان وەنوگوی 
هیوێای ژیوانوێوکوی ئوازاو بوکوێژن و  .  وه ژنر زنجیری تانکەکانیانه  ن به خەڵکی کێروستان بكه

ویستی ئەوان بۆ رزگاربێون لە سەروەری سەوامی سەروەم بە شتوێوکوی بوچوێوخ نویوشوان 
ئەمەش سوەوان کوێژراو  . ئەمە لەشکەرکێشیەخ بێو لە وژی بییار و وەنگی جەماوەر . بدەن

هەزاران  . هەڕەشوە  و بری داری لێکەوتەوە و زۆر کەسی ویوکەش کەوتو ە بەر مەتورسوی و 
 . هەاڵتوال زیاتر لە وە هەزار کەس ئاوارە بوێون و  . خانێو ئاگریان تێبەربێو و ونران بێون

کێروستوانوی سوەربەخوۆ و هواوبەش لە  .هەڵگرت ی ئااڵی کێروستان تاوانێکی زۆر گەورەیە
وەسەاڵتی فیدڕالی عێراق حاشای لێدەکرنت و كوێروسوتوان ئوێوسوتوا هەر وەکوێ سوەروەموی 

ئەم کارەساتە هەمێوی بە هۆی  . سەوام، وەکێ یەکێە لە پارنزگاکانی عێراق ناوی لێدەبرنت
بێو کە خەڵکی کێروستوان ئەنوجوانومویوانودا و ئەویوش هەموان وەنوگودانە بە    وه" تاوانە" ئەو 

  .جیابێونەوە

بە بۆچێنی چەپی ناسیاسی، ئیدیۆلۆژیە و بێگانە بە سیاسوەت و کوۆمەڵوگوا، هوێوشوتوا هویوچ 
ریوكوی  ر خوه كوۆشوی خوۆیودا و هوه  بوه  ری كوروووه ئەو چەپەی کە سوه !! شتێە نەقەوماوە

ی  ك و قوێتوابو وانوه كو وی ژیوره كوتوێوبوه  توی و لوه ی خوۆیوه كوه چ  و كاری ڕۆتی ی گروپه چپه
وەڵویوال هویوچ  .  وه واته میۆی كێروستان وه ی ئه له سه مه  به  وه اڵمدانه ریكی وه خه  وه فرانكفۆرته

و   رووی ەواوە تاوەکێو بتێانال بە بێ کێشوە و وەروەسوەری بەروەوام بوال لە پورۆپواگەنوده
ئاشکراکرون و کۆکرونەوەی چەند کرنکارنە لێرە و لەوێ و هەندنوە گەنوج لە ژنور نواوی 

یاخێو گروبێونەوە ڕنکب ەن بۆ گفتوگوۆ کورون لە سوەر بوابەتوی یواسوا،  . نەوەی نێێ و هتد

 دی مه ری موحه فه موزه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٤٨ 



 .فەلسەفە، ئەوەبیات و شیعر

وەسەاڵتی فیدڕاڵی نەژاوی، ئایی ی و عەشیرەتی عێراق بە سوەرۆکوایەتوی عەبواوی و قواسوم 
سۆلەیمانی بە لەشکرکێشی بۆ کێروستان و واگویورکورونوی بەشوێوکوی گەورە لەم نواوچەیە، 

كی ئاشکرایە بۆ ئەوانەی کە وەیانەوێ چاوپۆشی بکەن لە راستی و وروسوتوی ئەو  واهییه گه
رووواوە و هیێاکانی ئەو خەڵوکە بسوینەوە کە بە  نویوازبوێون رنوگوری بوکەن لە وووبوارە 

هەروەهوا وەیوانوهەوێ خەونوی چەنود  . بێونەوەی مێروو و کارەساتەکانی سەروەمی سوەوام
  نوه ن و بیو وه ملیۆن مرۆڤ بە ئامانجەکانی بارزانیەوە گرنبدەن و بەم شێێەیە لەکەواری بكه

 . ژنر پێێه

بەاڵم ئەمیۆ ئیتر واوای سەربەخۆیی واوایەکی تایبەت بەم گورووپ و ئەو گورووپە یواخوێو 
حیزب و کەسانی ناڕازی نویویە، بەڵوکوێو ویسوتوی مولوێوۆنەهوا مورۆڤ و ژن و پویواوی ئەم 

وێ جوارنوکوی ویوکە بەرزی  یه ت بەربێوبێتەوە و کەس نه چه ئااڵیەکە کە واپێده . کۆمەڵگایەیە
کە بەربۆتەوە، نەخ وەنگی چەند مولویوۆن   بە بۆچێونی چەپ، ئەمە ئااڵی بۆرژوازیه . بکاتەوە

بەاڵم لە راستیدا، کەس ئەوندە بێنر و بەتوێانوا نویویە تواوەکوێو بوتوێانوێوت ئەم ئوااڵیە  . کەس
چەپوی کوێروسوتوان نواتوێانوێوت  . وەخ بڵێی تەنیا بارزانی ئەو ئوازایەتویەی بوێوبوێ .هەڵبگرنت

هوازی و بێمتمانە بێون بە خۆی، لە پشت ئەو تۆمەتانەی کە ئاڕاستەی ریفراندۆم و خەڵوە 
بە سەرکۆنەکرون و زەبێونکرونی جەماوەر و تۆمەتبارکرندیوان بەوەی  . وەکات، بشارنتەوە

کە لە بەر مێوچە وواکەوتێوەکەیان وەنگیاندا بە سەربەخۆیی یاخێو ئەوەی کە بوڵوێوال ئەمە 
بە  . ویستی خەڵە نەبێو و ئاماوەیی ئەمەشیان تێودا نەبوێو، یواخوێو ئەموریوکوا رازی نەبوێو

ی  تورسوی چەپ و  وه کێرتی ئەم قسە بێهێووانە نواتوێانوێوت بوبوێوتە پواسواونوە بوۆشوارونوه
 !ئەم ئااڵیە ئەمیۆ بێ اوەنە ...ئازاوی ێازەکانی کۆمەڵگا لە هەڵگرت ەوەی ئەم ئااڵیە

 

 !سەربەخۆیی و ئازادی

پورسوی  . ئەمیۆ سەربەخۆیی و ئازاوی ووو پرسی بو ەڕەتوی خەڵوکوی کوێروسوتوانوی عوێوراقە
سەربەخۆیی و وەسەاڵتی ئازاو و ویمێکراتیە ووو بابەت و پرس و سیاسەتی راشکاوانە و 

رموال و  ئەو چەپە شوه . هیچویوان بە بوێ ئەوی توریوان نوابوێ  . گرنگال لە سەر مێزی کۆمەڵگا
ترس ۆکەی کە باس لە وەسەاڵت و سەروەری خەڵە وەکوات و جواربە جواریوش ورووشوم 

 ت  سیاسه کوردستان ونامۆبوونی به پ له چه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٤٦



ئەو وەسوەاڵتەی کە بوییوارە  ! وەوات، ئایا قەت لە خۆی ناپرسێت سەروەری بۆ کوام واڵت؟
نوێوتەوە هوی کوام  كان و میلیوشویواكوانویوان بسوه جەماوەری کێروستان لە حیزبە ناسیۆنالیسته

جێگرافیایە؟ ئایا هی کێروستانە وەکێ بەشێە لە حکێومەتی فیدڕاڵی ئەتو ویوکوی، ئوایویو وی و 
 عەشیرەیی عێراق؟ سەروەری هەرنمی کێروستان؟ یاخێو کێروستانی سەربەخۆ؟

وەاڵمی ئەم پرسیارە ساوە و ئاشکرایە، ئەوەش سەروەری خەڵکی ئازاو لە کوێروسوتوانوێوکوی 
 !کێروستانی ئازاو و سەربەخۆ !سەربەخۆوا

كانی چەپ بە گشتی یاخێو ناڕازیەکانی ناو کۆمەڵگا، چ ئەوانەی ناسیۆنالیستی چەپوال  وته ڕه
یان تەنانەت راستال، وەکێو بارزانی، کە هێشتواش بەوزەیەوە بواس لە رەوابوێونوی وەنوگوی 

پشوتویوان کوروە وەنوگوی خەڵوە، هویوچ ڕاسوتوی و   وه ی بە كوروه وه رئوه بوه خەڵە وەکەن، لوه
خەڵوکوی کوێروسوتوان قەت لەو  . ئەمانە متمانەی خەڵە لە وەست وەوەن .  كیان نییه تیه وایه ڕه

کەسانە خۆش نابال کە بە وەنگی ئەوان پێدەکەنال، وەخ بڵێی وەکێومێگەڵ بە ووای بوارزانوی 
کەوتال و مافی خۆشیانە چیتر ئەوان بە نێن ەری خەونە مێوروویەکەیوان نەزانوال کە ئوێوسوتوا 

کانی بەعسیەکان، مالیکی، عەباوی و حەشودی شوەعوبوی کە ئەمویۆ لە  ژنرپۆستاڵه  وتۆته كه
وێ بە پاساوی نوابەجوێ  ئەو کەسانەی وەیانه . کەرکێوخ، خانقیال، وووزخۆرماتێو و ش گال

وەنگی خەڵە پشتگێێ ب ەن و گواڵوتەی پوێوبوکەن، لە بەرانوبەر خەڵوکوی لوێوقەومواوی نواوچە 
خەڵوکوی ئەم نواوچوانە ئەمەیوان لوێ  . واگیرکراوەکان بێدەنگیان هەڵبراروووە و بێوهەڵوێنسوتوال

واوای کێروستانێکی ئازاو، سەربەخۆ و بە بوێ عەبواوی  !قەبێوڵ ناکەن و لێیان خۆش نابال
  لوه  كانی کێرو، ویستێکی رەوا، ویاروەیەکی جیانەکراوه وحەشدی شەعبی و حیزبە میلیشییه

 .و بێ مشتێمیە  اڵم و چارەسەرنکی مرۆڤانه ڵكی كێروستان و وه خه

 

 سیاسەت  ر رامبه ستی به ربه ڕیفۆرمیزمی بێبنەما و خۆفریودان، نامۆیی و بێده

بە گشتی بەشێە لە چەپ و هەمان ئەو کەسانەی کە خۆیان بە چاهکوی مەوەنوی، گورووپوی 
زانوال و ئەو کەسوانەی کە واویوارە  ی رووناکوبویوران وه ڵقه هوان، ئەنجێمەنی کرنکاران و ئه

ئەوان وەڵێال ئێستا کێشەی خەڵە مێچەیە،  . ستال ربه ر سیاسەت نامۆ و بێده ناڕازیال، بەرامبه
ئەموانە نوایوانەونوت لەوە  ! هەر کەسێە مێوچەکە بداتەوە، خەڵە بۆ هی خۆی راوەکوێوشوێوت

یانزانی کە چویوتور  تێبگەن کاتێە کە زۆری ەی خەڵکی کێروستان وەنگیان بە سەربەخۆیی وه
وەیووانووزانووی ئەگەری ئەوە هەیە  . لە هیەن حووکووێمەتووی عووێووراقەوە مووێچەیووان پووێ نوواورنووت

 دی مه ری موحه فه موزه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٣١ 



کەچوی سوەرەڕای هەموێو  . بەرهەڵستکارانی وەرەکی و نواوەکوی توێوشوی کوێوشوەیوان بوکەن
ویوار سویواسوەتوی  بوه  وه ئەوانە، خەڵکی کێروستان وەنگیان بە نەشتەرگەری وا لەجیاتی مانوه

چاوەڕوانی و وەرمانی ئازارشكێال لەهیەن بەشێە لە بۆرژوازی و یواخوێو ئەو چەپەی کە 
ئەوانەی خیانەتیان لە ریوفویانودۆم و وەنوگوی     . هێشتا پێی وایە بارزانی خاوەنی ریفیاندۆمە

خەڵە کرو و بەشێە لە ناوچەکانی کێروستانیان وایە وەسوت حەشودی شوەعوبوی و هوێوزە 
سەربازیەکانی عەباوی، ئاگریان لە ماڵی خەڵە بەروا و ئاوارەیان کرون، وەسوتویوان کورو بە 

ر خەڵە کرو و گاڵتەیوان بە وەنوگویوان  رامبه تیان به ، سێوکایه‘‘ سێن ە’’ و  ‘‘ کێرو’’ کێشت ی 
یوان گوێوتویوان  . ئەوانیش پێیان وایە عەباوی باشتر لە بارزانی مێوچەی خەڵە وەوات... كرو

بەاڵم بە پوێوچەوانەی ئەم قسوە ورۆ و  . لۆریەکانی پارەهەڵگری قاسم سۆلەیمانی بەڕنوێەیە
، خەڵکوی کوێروسوتوان لە سوەر تەرموی پویۆسوەی سوەربەخوۆیوی  یه و فریێكارانه  رمانه بێشه

مافیان پێشێلکرا و ناچاربێون تێوڕەیی و نەفورەتوی خوۆیوان قوێوت  . شی یان گرت و گریان
چەپ و ناڕازیان وەبێ لە خوۆیوان بوپورسوال کە ئەو   له  وته و ڕه ئێستا ئه . بدەن و بێدەنگ بال

كانی ناسیێنالیوسوتوی  بێچارە و واماوه  مێچەیە لە کێ واوا وەکەن؟ لە حیزبە شکست ێاروووه
کێرو؟ ئایا لە بارزانی واوای وەکەن کە بە تاوانی وانپێدانانی ریفویانودۆم گەموارۆ وراوە؟ لە 

لە کوێ واوای وەکەن؟ وەڵوێوال بە نویوازیوال ئەنوجوێمەنوی  ... عەباوی؟ لە قاسم سوۆلەیوموانوی؟
واواکاری کوارەبوا و ئەنوجوێومەنەکوانوی توایوبەت بە مواموۆسوتوایوان، کوارمەنودان و هەژاران 

ئەموانە سوی سواڵ لە  !! رنکب ەیال و ناویشی لێ وەنێال رنک ست ەوەی کۆمەڵگا لە خوێارەوە
ئەمانە نواڕەزایوی وەربوییو وی خەڵوکویوان لە بویورچوێوتەوە، کە بە  .مێروو وواکەووتێونەتەوە

تایبەت لە چەند ساڵی رابرووو بۆ مێوچەی وواکەوتێو، ئاو و کارەبا و خوۆشوگوێزەرانوی و 
ئەوانە هێشتاش واواکاریەکانی خۆیان ئواڕاسوتەی ئەو  . کەرامەتی مرۆڤ و ژن بەڕیێەچێون

حیزبە کوێرویوانە وەکەن کە شوکوسوتویوان خوێاروووە و پەرتەوازە بوێون و خەڵوکویوش لە 
پێشدا خۆیوان   ئەوانە له . چاوەروانی چاکبێونەوەی وۆخی ئاو و کارەبا و مێوچەوا راوەگرن

 .و وواییش جەماوەر فریێ وەوەن

لە واڵتێە کە سەگ خواوەنوی خوۆی نوانواسوێوتەوە واوای چواکسوازی و خوۆشوگوۆزەرانوی و 
عەباوی لە بێوجەی ساڵی واهاتێوی عێراق بەشە . یە باشتربێونی وۆخی ژیان شتێکی بێهێوه

ئوایوا  . تەرخوان کوروووە ( نەخ هەرنمی کێروسوتوان) پارەیەکی بۆ چەند پارنزگای کێروستان 
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ئەمانە چاوەڕنی هات ی ئەم بەشە پارەیەن بۆ کێروستان؟ لۆریەکانی حاجی قواسومویوش هەر 
کەواتە، کام چاکسازی و کام باشتربێون و بە راستی ئەوانە ئەم شوتوانە لە کوێ  . نەگەیشتال

 واوا وەکەن؟

ئەمەش خەون  ! وەڵێال خەڵە واوای ئاو و کارەبا و مێوچە بکەن و ئەگەر نەیوانودا راوەپەڕن
و خەیاڵی ئەو رووناکبیرانەیە کە بە شەو ژیورخ و مەکوتەبوی فورانوکوفوۆرت وەخوۆنو و ەوە و 
رۆژی وواتر کۆنفیانسی ماف و فەلسەفە بەڕنێەوەبەن و تەنها شتوێوە کە لە ڕنوکو وسوتو وی 
وەیزانال کۆکرونەوەی یەخ بە یەکی چەند ناڕازیەخ لێرە و لەونویە بوۆ بەشوداری کورون لە 

بەواخەوە هویوچ لە  . کۆبێونەوەکانیان و ناویشی لێدەنێال ڕنک ست ی جەمواوەر لە خوێارەوە
ر بە سیاسەت، نەخۆشیەکە کە  رامبه به  ستیه ربه نامۆیی و بێده  ئەمه . سیاسەت تێ ەگەشتێون

 . ناخی چەپ و چاهکانی مافە مەوەنییەکان و خەڵوکوی نواڕازی وەخوێات  ته واویه  ك خۆره وه

  .ئەمە وەرونکی بێ وەرمانە

 

 ! یه پێش نانەوه  لە کوردستان سیاسەت له

رنواتویوڤوێوکوی  کەسێە کە تێ ەگات ئەمیۆ کێروستان پێێیستی بە وەاڵموێوکوی سویواسویە، ئەڵوتوه
سیاسی وەونت، ویاریكرونی بەڕنێەبرونی مەوەنی و مرۆڤانەی کۆمەڵگای وەونت، پێێیسوتوی 

ونت لە سەروەری فیدڕاڵی نەژاوی، ئایی ی و عەشیرەتی ستەمکارانەی بەغودا  بە یاسایە، وەیه
رزگاری بێت و بگاتە سەربەخۆیی، وەیەونت وەستی قاسم سۆلەیوموانوی و حەشود شوەعوبوی 

بە  ! ی وەاڵمێکی تایبەت بە وۆخی ئەمیۆ تێ ەگەیشتوێوە وه وانه  له  کێرت بکاتەوە، مانای وایه
بێ چارەسەرکرونی ئەم کێشانە و وۆزی ەوەی وەاڵمێکی شیاو بۆ پێداویستییەکوانوی ئەمویۆ، 

تەنوهوا بە وەاڵمودانەوەی ئەم کوێوشوانەیە کە  . نان، خۆشگێزەرانی و ئازاوی بوێونوی نوابوێوت
 !وەتێانریت ئازاوی و خۆشگۆزەرانی کۆمەڵگا وابیال بکرنت

كانی ناسیوۆنوالویوزموی  اڵتی حیزبە میلیشیاییه سه وه .کێروستان پێێیستی بە وەاڵمێکی سیاسیە
بوێوت، پوێوێیسوتوی بە وز و بوازرگوان و   وه ریوه ر سوه سوه کێروی ناونت، کێن ای ناونت بوه

توی  خواڵوه قاچاقچی نییە تاوەکێ جارنکی تر پەرلەمان و وەوڵەتی بۆ وروست بكات، بەڵوکوێ وه
ئەو کەسانەی پێیوان وایە  . ونت ویاریكرونی چارەنێوسی کۆمەڵگاوا وه  وخۆی خۆی له ڕاسته

خەڵووە ئەوانەی نوواونووت، یووان لەو شووتووانە تووێوو ەگەشووتووێوە یووان لە جەموواوەر و کووۆمەڵووگووا 
 . وتێوه وواكه
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کەسێە هەیە کە نەخ تەنیا لەوە تێبگات، بەڵكێ بە چاوی خۆی ببویو وێوت و بە گوێنوی خوۆی 
، وەڵێال چی؟ ئەوان وەڵوێوال  ستی مێوچەیه لیلی وه ش زه ڕووكه  گۆنبیستی کە ئەم خەڵکەی به

وەڵێال متمانەمان بە عەبواوی نویویە و  . وەبێ ئیتر بیۆن . چیتر متمانەمان بەم حیزبانە نەماوە
ئەو وەبێ لە ناوچە واگیرکراوەکان وەربچێت و گوروپوی بەهەڵسوتوکواری نواوخوۆ ورووسوت 

و  ‘‘ عەرەب’’ و  ‘‘ کوێرو’’ وەڵێال عەباوی جوارنوکوی تور شوەڕی خسوتوۆتەوە نوێوێان  . وەکەن
شەڕی نەژاوی و سێن ە و شیعەی لە کەرکێوخ و خوانەقویوال و ووزخورمواتوێو و شو وگواڵ 

بە رۆژ جولوی حەشودی  . ڕنک ستێوە و ڕق و کی ەی قەوموی و مەزهەبوی بواڵووەکواتەوە به
وەیوفورۆشوال بە خەڵوە و بە شوەو جولە   وه نال و بە ناوی پۆلیوسوی فویودڕاڵوه كه شەعبی واوه

ڕاوكورونوی ژنوانوی   ونوه كوه سوتوال و وه بوه مواموك وه و وه  وه نه کەی خۆیان لە بەر وەكه سڵیه ئه
 .‘‘ئێزویەکان’’و  ‘‘کاکەیی’’، ‘‘سێن ە’’، ‘‘کێروزمان’’

خەڵە باسی ئەو شتانە وەکەن، کەچی لە وەاڵمدا پێیان وەڵێی ئەنجێومەنی واواکاری کارەبوا 
پەروەروە   وه گەنجوان لە نواو کوۆبوێونەوە ڕۆشو وبویوری و فەلسوەفویەکوانوه ! ورووست بکەن

ئەی چارەنێوسی ئەو گەنوجوانەی کە لە کەرکوێوخ، ووزخوێرمواتوێو و شوەنوگواڵ  ! وەکەیت
وەیانەوێ بە شەڕی چەکداری واگیرکەران لە شوارەکوانویوان وەربوکەن و وەسوتویوان نواگواتە 

 !بێ؟ نێوسیان چی وه کۆبێونەوەکان و مەکتەبە فیکریەکانی ئێێە، چاره

ئاسۆ، ستیوراتویوری  . رناتیڤی سیاسی وەونت ئەڵته . کێروستان پێێیستی بە وەاڵمێکی سیاسیە
کێروستان پێوێیسوتوی بە بوزووتو ەوەیەکوی ئوازاویو وێازانە و  .و سیاسەتێکی روونی وەونت

رناتیڤ و ئاسۆ و سیاسەتی راشکاوانە،  بە بێ ئەڵته . یە هاوكات تێكۆشان بۆ سەربەخۆیی هه
 . نە کارەبا وابیال وەکرنت، نە نان و ئاسایش و رنوزگورتوال لە ژن و گەنوجویوش بەوی ونوت

بێدەنگی و پشتگێن ست ی ئەم سیاسەتە یاخێو باس لێکرونی بە شوێوێەیەکوی شوەرمو وانە و 
توورسوو ووۆکووانە و وەسووت بە کووارنەبووێون و خووۆووورگوورتووال لە رنووکوو ووسووتوو ووی کووۆمەڵووگووا بووۆ 
بەوەستهێ انی وەسەاڵت و ویاریکرونی چارەنێوسی خوۆی، واتە سوەرقواڵوکورونوی خەڵوە بە 

ك  ریوه بوه و کوۆمەڵوگوا لوه کەسێك بەڵێ ی کارەبا، ئاو و خوۆشوگوێزەرانوی لوه .  شتی بێهێووەوه
وا وەوات، وەبێ بوزانوێ ئەگەر موێوچەیوش بودرنوت ویسوان هەر لە رنوگەی ئەو  شاوه ڵێه هه

وەورنت، ئیتر خەڵە چ پێێیستی بە ئێێەیە؟ خەڵە وەتێانێت ویسان بۆ   وه حیزبانە و عەباویه
رگی خوۆیودا تواکوێ موێوچەی یەخ یوان ووو  جه  ند ساڵێك وان ب ێ به ند مانگێك یان چه چه

٣٤ 
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ن؟ خوۆ  یه ڵ ه جا بۆ هه . یاخێو بەشێکیان راوەکەن و کێروستان بەجێ ونڵال ...مانگی پێبدرنت
لە سوەر   ئەمیۆ کۆمەڵگای کێروستان بێ اوەنتریال کوۆمەڵوگوایوه . ئەم کۆمەڵگایە خاوەنی نییە

لە عوێوراق حەشودی شوەعوبوی  . تەنانەت لە هەمێو عێراقیش وۆخوی خوراپوتورە . ئاستی جیهان
کرنکارنە لە بەسرە هێشتاش بوایوی  . هێشتاش مێوچەکەی لە قاسم سۆلەیمانی وەروەگرنت

هێشتاش عەباوی و وەوڵەت و پەرلەمانەکەی خۆیان  . خەرجییەکانی رۆژانە پارەی پێدەورنت
بەاڵم کێروستان چۆن رۆژگوار بەسوەروەبوات؟ لە کوێروسوتوان  . بە خاوەنی کۆمەڵگا وەزانال

و کەس نویویە   وتوێوه وەکوێ جەنوازەیەخ كوه . کۆمەڵگا پشتگێن راوە و وەستی لێوهەڵوگویوراوە
کەس نییە وڵ ەوایی خەڵکی کێروستان بكات کە خاوەنی ئەم کۆمەڵگایەن و  . بەرزی بکاتەوە

کەس نوویوویە هەسووتووی بوویوابەخووۆبووێونوویووان پووێووبوودات و وورەیووان  . هوویووێایووان پووێووبووبەخشووێووتەوە
 ! ئەمە حاڵی کێروستانه . وه بەرزبکاته

ر و  پوێوێیسوتوی بە ڕابوه . کۆمەڵگای نەخۆشی کێروستان پێێیستی بە نەشتەگەریەکی تەواوە
سوەربەخوۆ و کە هیێای کۆمەڵگایەکی   چاهکی راستەقی ە و وڵسۆز و مرۆڤدۆستە، کەسانێك

ماڵال و وەب ە خواوەنوی راسوتەقویو ەی  ڵده وانێك کە قۆڵی لێهه ران و پێشیه ڕابه . وەڕون ال ئازاو
ئەمورۆ زیواتور لە هەر کواتوێوکوی  . ئەم کۆمەڵگایە ئاماوەیە بۆ گۆڕانێکی ب چویو ەیوی   . کۆمەڵگا

تی خەڵە لە چارەنێوسی سیاسی و ئابێوری و بەڕنێەبرونی کوۆمەڵوگواوا  ترزەمی ەی وەخاڵه
کە بە کەموتور لە   یوه وانوێوكوی راسوتەقویو ە هوه رانێوك و پوێوشویه تەنها پێێیستی بە ڕابه . هەیە

ڕۆیی و ناوروستە هویوچ  ئەو کەسانەی ئەمەیان پێ زیاوه . سەربەخۆیی و ئازاوی رازی نەبال
ئازایەتی و بوێنوری تواڵەبوانوی،  . لەو وۆخە تێ ەگەیشتێون، یاخێو ناونرن کاری گەورە بکەن

سوانە خوۆیوان  ئەم جوۆرە فوریواوڕه . باویان نییە بارزانی، زەرقاوی، ئەبێوبەکر بەغداوی و عه
چەپ و   قسوه  نوهوا بوه توه  كوه  یوه وانوه ئەمە وەروی ئەمویۆی ئوه . سوە پێێیستیان بە فوریواوڕه

 .ویمێکرات و ئازاوی ێازن لە کۆمەڵگای کێروستاندا

لە سوووەرەتووواوە بووواسوووم کووورو و ویسوووانەوە وووپووواتوووی وەکەمەوە کە لە کوووۆمەڵوووگوووا 
توا بە قسوە کوۆموۆنویوسوت، راویوکواڵ،  شاوەکەی کێروستاندا هیچ حیزبێکی هوه ڵێه كهه ریه لەبه

گرووپ، ئەنجێومەن، کۆمەڵی کرنکاران، گەنجانی ڕۆش بیور و هویوچ تواکوێوکوی رەخو ەگور و 
بوکوات لە   خواڵوه خواتەڕوو، بە تەنویوا بەخوتوی ئەوەی نویویە وه ناڕازی کە راسوتویەکوانویوش وه

تەنوهوا .  تێگەیشتال لەو راستییە شوتوێوکوی زەحومەت نویویە . ویاریکرونی چارەنێوسی کۆمەڵگاوا
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هەر ئەوەنودە بەسوە وازبوێو ویوال لە کواری ووروەواڵە و !  وووربیال لە خۆفریێوان پێێیستە به
ئەمیۆ رۆژی یەکێتیە، وەبێ وەسوت لە .  خۆڕازیبێونی م دااڵنە  بێسێووی خۆپەرەستانە و له

ئەمە کوارنوکوی .  کوان نویویە و تواقوموه  سته ئەمیۆ رۆژی شەڕی ئایدیۆلۆژی وه. ناو وەست بیال
ئەمیۆ رۆژنە نویویە کە لە نواو کوتوێوبەکوانودا بە ووای رنوگەچوارە و وەاڵم بوۆ .  بێهێووەیە

كوان،  ئەمویۆ موارکسویوسوتوه.    هویوچ کوتوێوبوێوکودا نویویوه وەاڵمەکە لە نواو .  کێشەکاندا بوگەڕنویوال
باتی چی ایەتی،عەلمانیەکان، واکۆکویوکوارانوی جویوابوێونەوەی  واکۆکیکارانی خهكان،  کۆمۆنیسته
وەوڵەت و پەروەروە، واکووۆکوویووکووارانووی یەکسووانووی ژن و پوویوواو، خووێازیووارانووی   ئووایوویووال لووه

خۆشگۆزەرانی و ڕنزگرتال لە مرۆڤ، واکۆکیکارانی مافی م داڵ، واکۆکیکارانی مرۆڤایەتی و 
یە  شتویوه هەنگاوی یەکەم رزگارکرونی ئەم كه . شتیدان شارستانیەت هەمێویان لە ناو یەخ كه

هێ انی ئوازاوی و سوەربەخوۆیوی  بەوەست . تی بەرەو رنبازی ئازاوی و سەربەخۆیی و برونیه
ئەوانەش کە  . لەو سی اریۆیەی چ گی بە سەر کۆمەڵگاوا گورتوێوە  یەکەم هەنگاو رزگاربێونه

زیاتر کتێبیان خێن دووە و زۆر مارکسیست و کرنکاری و ئازاوی ێازن، تەنیا لە رنگەی ئەم 
وەرفەتوی   یوه نودانوه توموه شوەرافوه  پیۆسەیەوە و بە جێبەجێ کرونوی ئەم سویواسوەتە مورۆڤوانوه

بەرەو ئامانجە سەرەکیەکانی خۆیان و ئازاوی و یەکسانی تەواوی مورۆڤویوان   وه پێشه چێونه
ئاسۆ و سیاسەتی ورووستکرونی کێروستانێکی ئازاو و سەربەخۆ، سویواسوەتوێوکە کە   . هەیە

زیاتر لە هەمێوان کرنکار، کارمەند، مامۆستا، پەرەستار، گەنجی بوێوکوار، ژنوی چەوسواوە و 
ئەو کەسوەی لەوە توێو ەگوات، نە موارکسویوسوتە و نە  . مرۆڤی بێشكۆكراو سێووی لێدەبی ال

کە سوەیوری ئەم کوۆمەڵوگوایە وەکەیوت، قەنواعەت   وه مه كه هەندنە جار وا بیروه . ئازاوی ێاز
هێ ان بە مرۆڤێکی ویمێکرات، لیبراڵ و تەنانەت ناسیۆنالیست و تا راوەیەکویوش ئوایویو وی بوۆ 

ئەم ئواسوۆ، سویواسوەت و  . ورووستکرونی کۆمەڵگایەکی ئازاو و سەربەخوۆ زۆر ئواسوانوتورە
ڵك زۆر راستەقی ەتر و سوەرڕاسوتوتورە تواوەکوێو بەشوێوە لە  ری خه ماوه رنگەچارەیە بۆ جه

بواتوی چویو وایەتوی و هەواواری فەلسوەفەی نوۆێ  واکۆکیکاری خه  چەپ و ئەوانەی خۆیان به
 !زانال وه

ئایا ئەم شتوانە موانوای ئەوە وەگەیو وێ کە وەبوێوت بە تەواوەتوی وازلە چەپ بوهوێو ورنوت و 
رووبکرنتە ئەو کەسانەی کە هەرچەندە نەخێن دەوارن یاخوۆوو ئواسوتوی خوێنو ودەواریوان لە 
خێارەوەیە و بە جلی وڕاوەوە وەڵوێوال وەرن بوا وەسوتوی ئەم توااڵنوچویوانە لە سواموانەکوانوی 

 ت  سیاسه کوردستان ونامۆبوونی به پ له چه
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کۆمەڵگاکەمان کێرتبکەیو ەوە؟ ئەوانەی کە وەڵوێوال وەرن بوا رنوگە نەوەیوال سوەوامویەکوانوی 
عوریوب بە  سەروەم جارنکی تر بگەڕن ەوە و کۆمەڵکۆژمان بکەن وجارنکی تر سیاسوەتوی توه

ڵسوتوانوی قەوموی،  نوگوه وەرن با کۆتایی بوێو ویوال بەم جوه . سەرماندا جێبەجێ بکەن و بسەپێ ال
حکێومەتی هەرنوم  ی پێی وەگۆترنت عێراقی فیدڕاڵ، کێروستانی فیدڕاڵ،  ئایی ی وعەشیرەییه

ئەگەر  . ؟ بە وڵ ویوایویەوە وەبوێوت رووبوکەیو ە ئەو بەشوە بەرفوراوانەی کوۆمەڵوگواش...!و هتد
چەپیش هەرلەو کارە ووروەوااڵنەی ئوێوسوتوا خەریوکویەتوی و پوێوشوی رازیە بەروەوام بوێوت، 

  پوه توی چوه رفوه ووا وه  موه ئوه  كه  یه وه ڕم به قێڵی باوه  به . کۆمەڵگا خۆی لێ وووروەکەونتەوە
هەزاران و وەیان هەزار مرۆڤی نواڕازی، بوێوزار  . ت نه یه نجام بگه ئه  یامی مێروویی خۆی به په

بە   ڵستانێە كه نگه و ژنی چەوساوەی ئەم کۆمەڵگایە رزگاربکات لە سی اریۆی ناشیری ی جه
ناوی عێراقی فیدراڵ، كێروستانی فیدراڵ  و حوکوێومەتوی هەرنوم و واگویوركواری حەشودی 
شەعبی و قاسم سوۆلەیوموانوی و عەبواوی کە هەموان ورنورەی وەسوەاڵتوی سوەوام حسویو ە 

  .وتال ڕن ێن ی بكات ركه سه  وه ره نگهاتێو به ته ری فراوانی وه ماوه جه . سازكراوه

خەڵکی ئاسایی سەر شاقام وەزانال چارەنێوسێکی رەشتر بەڕنێەیە و باوەر و هویوێایوان بە 
گورتو وی  وه سوتوه وه بۆ بوه  ڵكه م خه وەبێت ئه . هیچ یەخ لە ووژم ەکانی وەرەوە و ناوخۆ نەماوە

و خەڵوە لە گەڕەکەکوان، کوارگەکوان، قوێتوابو وانەکوان،   وه نێوسی خۆیوان كوۆبوكورنو وه چاره
كگرتێو و  زانکۆکان، هەروەها ژنان و گەنجان و هەمێو سێوچێکی ئەم کۆمەڵگایەوا وەبێ یه

ئەمەش بە ئاسۆ و سویواسوەتوێوکوی روون و راشوکواوانە و بە بوێ پواسواو  . ڕنك راو بكرنال
ئەگی ا تەنها بە وابی کرونی کارەبا بۆ یەخ گەڕەخ و ووو گەڕەخ یواخوێو  .هێ انەوە وەکرنت

هەموێوموان وەزانویوال ئەمە سوی سواڵە  . کاری تری بچێوکی لەم شوێوێەیە ئەنوجوام نواورنوت
نابێت خەڵوکوی کوێروسوتوان بە هەموێو چویو ەکوانویەوە، لە  . کێشەی کارەبا چارەسەرنەکراوە

ئوازاوی و کورنوکوارەوە بوگورە توا وەکوێ مواموۆسوتووا، گەنوج، ژن و کوارمەنود، بە کەموتور لە 
 .رازی بال سەربەخۆیی

وەبێ خەڵە خۆی بوۆ بەویوهوێو وانوی  .ئازاوی و سەربەخۆیی شتێە نیال لە کەسێە واوابکرنال
ئازاوی و شكۆ و یاسا و خۆشگێزەرانی، کوارەبوا،  . یدان، یەکبگرن و خۆیان رنکب ەن مه  بێ ه

ئەو کەسوەی  .  مێوچە و ژیانی مرۆڤانە هەمێوی گرنودراوە بە بەویوهواتو وی ئەم ئواموانوجەوه
 ...واخستێوە، خۆی کێنرنکە کە پێێیستی بە رن ماییە  ر ئەم راستیە ئاشكرایه چاوی بەرامبه

 دی مه ری موحه فه موزه
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وەبێ بە چاونکی کراوە، ئیراوە و بوییوارنوکوی یەخ هیویوکەرەوە و بواوەرهوێو وان بەوەی کە 
ئەم هەلێمەرجە پوێوێیسوتوی بە  . چارەسەری وۆخی ئێستای کێروستان سیاسیە هەنگاو ب ێال

ئەمە  . رناتیڤێوکوی سویواسویوشوی وەوێ چارەسەری سیاسی وەونت و ئەڵته .وەاڵمێکی سیاسیە
خوۆفوریوێوان،  . وەاڵم و رنگەچارەی رزگارکرونی کۆمەڵگایە و هیچ چارەیەکی توریشوی نویویە

پسك و بۆڵەبۆڵکرون لە پەراونزی کۆمەڵوگوا وەاڵم  کاری ووروەواڵە، رۆتیال و هێم انە، پسكه
ئەموانە تەنوهوا کوات کوێشوتو ە و لە وەسوتودانوی وەرفەتەکوان و موانەوە لە پەراونوزی  . نییە

ئێستا پەرتەوازەبوێوە و هویوچ چوارەیەکوی بوۆ   كه  بۆرژوازی ناسیۆنالیستی شکست ێاروایه
 !نەماوە

و هەیە کە  بزووت ەوەیەکی گەورەی کۆمەاڵیەتی پێێیستی بە ژموارەیەخ لە ڕابەرو پوێوشویه
ئەو کەسوانەی کە بە کەموتەرخەموی و بوۆڵەبوۆڵوکورون و  . ن كوه و راستیوانە نوه چاوپۆشی له

ورووشمدان یاخێو بەو خەیاڵە ڕۆشەنبیرانەیەی کە وا خەریکال زۆر بە باشی کواروەکەن و 
وەب ە پەروی پێێەندی نێێان کرنکارانی کێروستان و بەسرە و ئەورووپا، قەت لە تێانوایوانودا 

ئەموانە نەخ تەنویوا کوۆمەڵوگوایوان پوێ  . یە جێبەجێ بوکەن نییە ئەم ئەرکە مێروویی و مرۆڤانه
 .وا نێقم وەبال لكاوه رزگارناکرنت، بەڵکێ خۆشیان لەو زه

بۆ رنک وسوتو وی بوزووتو ەوەیەکوی بەرفوراوانوی کوۆمەاڵیەتوی بە ئواسوۆ و ئوااڵی ئوازاوی و 
  رجوۆره هوه . سەبەخوۆیوی کوێروسوتوان و ڕابەریوكورون و ڕنو وێنو وكورونوی وەبوێ یەکوبوگوریوال

 . رگی خۆیه ك بەرامبەر بەم سیاسەتە وانی حێكمی مه ستیه ربه بێده

هەمێو کۆمۆنیست و چەپەکان، ئازاویو وێازان  . ئیترئەمە وەرفەتێکە و گۆڕەپانەکەش کراوەیە
و موورۆڤوودۆسووتووان، یەکسووانوویوو ووێازان و نوواڕازیووانووی ئەم بووارووۆخە و ئەوانەی خووێازیوواری 
رزگاربێون لە وەسەاڵتداری فیدڕاڵی قەومی و حکێومەتی بە نواوی هەرنوموال، وەتوێانوال لەو 

ك  وەتووێانووال بەیەکەوە و وەسووت لە نوواو وەسووتووی یەکووتوور و وه . گووۆڕەپووانەوا وەور بووبوویوو ووال
خەڵوکوی   یودان و وەرفەتوی پوێوشوکەوتوال و سوەرکەوتوال لوه موه كگورتوێو بوێو وه كی یه یه سته جه

 !گرن ی کێروستان نه مدیده سته

 

 ١٠٢٧ری  ویسێمبه

 ت  سیاسه کوردستان ونامۆبوونی به پ له چه
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لێکەوتەکانی سیاسەتی بانکی 

نێودەوڵەتی لەسەر  قوڵکردنەوەی 

 !هەژاری لە کوردستان
 " چاوپیاخشاندنێكی کورت بەسەرکارکرد و ئاکامەکانی لەئاستی جیهانی و کوردستاندا" 
 

 :پێشەکیەکی کورت
حەزبەی " ئەم نوسراوەی بەردەستتان لەسەر داوای هاورێ هیوا عومەر لەسەەرکەردایەتەی 

بڕیاربوو لە کۆنفرانسێک دا لەمانەیەی کەانەونەی یەکەم.  نوسراوە "  شیوعی کوردستان
بەاڵم بەهەۆی هەڵەوەشەانەوەی .  دا لە گەرمیان پێشکەش بکەرێ٧١٠٢ی ( دیسەمبەر)  

بەرنامەی کۆنفرانسەکە، ئیتر من بەمافی خۆم زانی کە لەجێەیەایەکەی دیەکەدا بە وی 
. ئەوەبوو لەگەڵ هاورێ هیوادا قسەم کرد و  ئەویش رەزامەندی نیشان دا.  بکەمەوە

 . دیدگای سۆشیالیستی دا ب وی بکەمەوە( ٨)منیش بڕیارم دا کە لەژمارەی
دواکەوتنی ب وبونەوەی بابەتەکە ئەو فرسەتەی پێبەخشیم کە هەنەدێ دەسەکەاری لە 

هەیەوادارم .  بەشی کۆتایی دا، ئەوەی تایبەتە بە بارودۆخی کوردستانەوە، ئەنجام بەدەم
 .بێت" دیدگای سۆشیالیستی"کە نوسراوەکە جێیای رەزامەندی خوێنەرانی 

 

٣٨ 

 ریم  موحسین که
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ئەو بارووۆخە سەختە ئابێریەی ئەمیۆ روبەرووی چی ی کرنکارو تێنرە بێوبەشوکوراوەکوانوی 
، یان قەیرانی وارایوی  کۆمەڵگای کێروستان بۆتەوە، هۆکارەکەی نەبێونی پارە و سامان نییه

ئەو .  ، وەکێ بەرپرسانی حکێمەت و ئابێری واسوەکوانوی بوۆرژوازی کوێرو بواسوی وەکەن نییه
بانگەشەیە ورۆیەکی ئاشوکورایەو ئواموانوجەکەی خوۆڵوکورونە چواوی جەمواوەری چەوسواوەو 

ئەوەی لە کێروستاندا وەگێزەرنت ئاکامی قەیرانوێوکوی ئوابوێریە کە .  برسیکراوی کێروستانە
بووۆرژوازی کووێروو .  روبەرووی سوویووسووتەمووی سووەرمووایەواری لە کووێروسووتووان بووێەتەوە

وەسەاڵتەکەی وەکێ هەمێو وەسەاڵتە بۆرژواییەکانی ونیا، هەوڵ وەوەن باری سوەخوتوی ئەو 
قەیرانە ئابێریە بەسەر شانی کرنکوارو زەحومەتوکوێوش و توێنورە بوێوبەشوەکوانوی کوۆمەڵوگوای 

هەژاری و برسیکرون و هەژارکرونی زیاتری جەماوەری کورنوکوارو .  کێروستاندا بشکێ  ەوە
زەحمەتکێش لەهیەك و پیکرونی گیرفانی سوەرموایەوار و بوۆرژواکوان  لەهیەکوی ویوکەوە، 

 .کارنامەی چی ایەتی حکێمەتی هەرنمە
 

 :هەژاری خەسڵەتێکی دانەبڕاوی سیستەمی سەرمایەداری
هەژاربێونی بەروەوامی چی ی کرنوکوارو توێنورە زەحومەتوکوێوشوەکوانوی کوۆمەڵوگوا یەکوێوکە لە 

بەو .  تایبەتمەندیە زاتیەکانی سیستەمی بەرهەمهێ انی سەرمایەواری و وەسوەاڵتوی سوەرموایە
راوەیەی سامانی سەرمایەواران و چی ی بۆرژوازی لەهەر کۆمەڵگایەکی سەرمایەواریدا زیاو 
. وەکات، بەو ئەندازەیە بەشی جەماوەری کرنکارو زەحمەتکێش لە واهاتی گشتی کەم وەکات

لە کوۆتوایویودا ئەوە یواسوایە کە :"  مارکس لەوبارەیەوە وەڵێوت.  بەو پێیەش زیاتر هەژار وەبال
 The relative surplus  -الفائض ال سوبول لولوسوكوان) هەمیشە زیاوەی رنرەی وانیشتێان 

population ) یان سوێپوای زەخویورەی پویوشوەسوازی، لەگەڵ راوەو توێانوای کەڵەکەبوێون ،
ئەم یواسوایە بەهوێوزتور لە ڤوۆڵوکوان کە پورۆمویوسوۆسوی بەبەروەکەوە .  هاوسەنوگ وەکواتەوە

لەبەراموبەر کەڵەکەی سوەرموایەوا هەژاری .  * بەستەوە، کرنکار بە سەرمایەوە وەبەستێوتەوە
بەمجۆرە، کەڵەکەبێونی سامان لە جەمسەرنکدا، لەهەموان کواتودا بوریوتویە لە .  کەڵەکە وەکات

کەڵەکە بێونی هەژاری، ژانی کۆیالیەتی، نەزانی، وڕندەیی و تێوکوچوێونوی بواری وەرونوی لە 
جەمسەرەکەی ویکەوا  واتە هی ئەو چی ەی کە بەرهەمە تایبەتەکەی لە فوۆرموی سوەرموایەوا 

شویوکورونەوەیەکوی رەخو ەگورانەی :  کارل مارکس، سەرمایە، جەلودی یەکەم) ". بەرهەم وەهێ ێ
 (. بەرهەمهێ انی سەرمایەواری

هەرنمی کێروستوانوی عوێوراق و کوۆمەڵوگوای کوێروسوتوان بەشوێوکە لە هەموان سویوسوتەموی 
یاسا ئابێریەکانی سوەرموایە لوێورەش کواری خوۆی .  سەرمایەواری کە لەئاستی جیهانیدا زاڵە

وەکات و وەسەاڵت و حکێمەتی هەرنمیش نێن ەرانی سیاسی بۆرژوازی و سوەرموایەن لەم 

 ... تی  وڵه تی بانکی نێوده کانی سیاسه وته لێکه
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لەکێروستانیش سامانی کۆمەڵگا لەوەستی چەند سوەرموایەوارنوکوی بەرپورسوی .  جێگرافیایەوا
حزبە وەسەاڵتدارەکان و هاوچی ە ملیۆن وملیارونرەکانیان لە چیو وی بوۆرژوازی کوێرو،  لە 
شێێەی ڤێال، باڵەخانە، ئێتێڵ،  بوازاڕ، موۆڵ، بواخ و خوانوێە گەشوتویواریەکوان، ریوزە شوێقە، 
ئۆتۆمبیلی گوران بەهوا، خەسوتەخوانە توایوبەتویەکوان، کوۆموپوانویوا بوازرگوانویەکوانوی خوۆراك و 

بێ مێوچەیی، بێ وانەهنەیوی و کورنوچوێوتوی، .  واوووەرمان، بیر و پااڵوتگەی نەوتدا کۆبۆتەوە
بۆیە بێونوی هەژاری ! هەژاری و برسێتی هی کرنکارو زەحمەتکێشی کێروستان کۆبێەتەوە

لە کێروستان و بەرەوسەرچێونی رنرەی هەژاری نەك ئاکامی سیاسەتوی ئوابوێریوی هەڵەو 
 -، بەڵکێ زاوەی خێوی سیستەمێکی ئوابوێری نەزانی ی حکێمەتی هەرنم و بەرپرسەکانی نییه
تێندکورونەوەی فشوارەکوان بوۆسوەر چویو وی .  کۆمەاڵیەتیە کە ئیستا لە کێروستاندا لەئاراوایە

کرنکارو جەماوەری کەمدەرامەت و زەحمەتوکوێوشوی کوێروسوتوان و سوەپوانودنوی هەژاری و 
برسێتی بەسەریاندا بە قازانجی وەست ئاوەاڵکرونی سەرموایەو لەنوێوێبورونوی لەموپەرەکوانوی 

سوەرموایە، خوۆوزیو ەوە لەهەرچوی  profitability)) بەروەم تێانای قوازانوج بەوەسوتوهوێو وانوی
خزمەتگێزاریەکی گشتی و کۆمەاڵیەتی و شارستانیە، سویواسوەتوی راگەیەنوراوی حوکوێمەتوی 
هەرنمە کە بە خێراییەکی بوێوێنو ە خەریوکوی جوێوبەجوێوکورونوی ئواموۆژگواریەکوانوی سویواسوەتە 
نیێلیبراڵیەکانی بانکی وراوی نێێوەوڵەتیە لە پەیوێەنود بە توێوپەڕانودنوی قەیورانوی ئوابوێری و 
کەمهێ انی بێوجەی حکێمەت و سوێكوکورونوی بواری سوەرشوانوی حوکوێمەت لە پەیوێەنود بە 

وەسەاڵتداران و بەرپرسوانوی حوکوێمەتوی هەرنوم، .  بەرپرسیارنتیەکانی بەرامبەر بە هاواڵتیان
وەکێ نێن ەرانی سیاسی بۆرژوازی کێروو پاریزەری وەسوەاڵتوی سوەرموایە لەکوێروسوتوان، 

هەر لەونشوەوە وەبوێ بوکەونە بەر رەخو ەی .  بەرپرسیارنتی ئەم وۆخەیان وەکەونتە ئەستۆ
ئەگەر وەمانەوێ شوەڕی وژی .  سۆشیالیستی چی ی کرنکارو جەماوەری بێبەشی کێروستان

 . ئابێری کێروستان بکەیال -کۆمەاڵیەتی-هەژاری بکەیال، وەبێ شەڕی سیستەمی سیاسی
 

 :لیبراڵیزمی کالسیك و نیولیبراڵیزم
بۆئەوەی تێگەیشت ێکی وروستمان لەسەر لیبراڵیزمی نێێ هەبێ، پوێوێیسوت وەکوات کەموێوك 
بگەڕنیی ەوە بۆ وواوە، بۆ خێوی لیبراڵیزمی کالسیوك، کە بو ەموا تویوۆریەکوان و فەلسوەفەی 
ئابێری بۆرژوازی پێك وەهێ ێ، تا ئەوە روون بێتەوە کە لەرووی بو ەموا ئوابوێری و بوگورە 

و  ئایدیلۆژیەکانەوە، لیبراڵیزمی نێێ  لەگەڵ لیبراڵیزمی کالسیك وا جیاوازیەکی ئەوتۆی نیویوه
بوۆ ئەو مەبەسوتەش گوێزەرنوك بەنواو بەشوێوك لە .  بگرە وەچێتەوە سەر هەمان سەرچواوە

بۆچێونەکانی ئاوەم سمیث و ریکاروۆ وەکەیال کە ووو ئابێری اسی بۆرژوازیال و بو وچویو ەی 
زۆربەی ئوابوێریو واسوە بوۆرژوازیەکوانوی ووای .  ئابێری سیاسی سەرمایەوارییان واڕشتوێوە
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 . ئەوان لەسەر هەمان رنبازو  ورنرەپێدەری قێتاب انەی ئەوان بێون
ئەو بۆچێون و ئایدیایانەی لەهیەن  ئاوەم سمیثەوە خرانەروو، بوێونە بو ەموای قوێتوابو وانە 

فکورە .  یان پێبەخشی"  باوکی سەرمایەواری" ئابێریە کالسیکیەکان و لە مێروووا پلەی وپایەی
پێشرەوەکانی سمیث وەکێ وەستی شاراوە و وابەشبێونی کار ئوێوسوتوا خوزمەت بە تویوۆریە 

 . ئابێریە ب ەڕەتیەکان وەکەن
کە گورنوگوتوریوال (  The Wealth of Nations–سامانی وواڵتەکان ) ئاوەم سمیث لە کتێبی 

واتە ئەو مەیولەی بوازاڕی ئوازاو بوۆ   -بەرهەمی نوێسوراویەتوی، فوکورەی وەسوتوی شواراوە 
عور  و ) ، خست ەروو و واواکواری( م افسە) خۆرنک ستال و خۆسازوانەوە لەرنگای کێبرکێ 

بەپوێوی ئەم لوێوکودانەوەیە .  ، وەخواتەروو( Self interest) و بەرژەوەندی شوەخسویەوە(  طلب
ئەوەی کە یاساکانی ئابێری رنك وەخات بوازاڕە کە لەرنوگوای  یەکەم کوێوبویکوێ و وووەم 
خست ەروو و واواکاریەوە ئەو کارە ئەنجام وەوات و نوابوێ وەزگوا تەشوریوعویەکوان وەسوت 
ب ەنە کاروباری ئابێری و بازاڕەوە، وەبێ ئابێری بەتەواوی ئازاو بێت لە وەسوتوێوێەروانوی 

 .وەوڵەت و وامەزاروە یاساییەکان
وەکوات (  The division of Labour) ئاوەم سمیث لەهەمان کتێبدا باسی وابەشبێونی کوار

. و وەکێ چەمکێکی گرنگی ئابێری و پرۆسەی بەرهەم هێ انی سەرمایەواری بواسوی وەکوات
لەسووایەی خووێووروسووەوەقەی : " نوواوبووراو ئەم فووکوورەیەی خووۆی بەوجووۆرە روون وەکوواتەوە

کە وەتوێانویوال ژەموی ئوێوێارەموان وابویوال   گۆشتفرۆش، وروستکەرانی بیرە، یان نانەواوە نییه
لەرنگای فرۆشتو وی ئەو ....  بکەیال ، بەڵکێ لەبەرئەوەیە کە ئەوان بەرژەوەندییان لەو کارەوایە

بەرهەمەوە کە خەڵك وەیانەوێ بیکین، گۆشتفرۆش، وروستکەری بیرە، و نوانەوا وەیوانەوێ 
ئەگەر ئەوان چواهکوال لەوەی وەاڵم بە پوێوداویسوتویەکوانوی موێشوتەریەکوان .  پارە پەیدا بکەن

کواتوێوك ئەوان .  بدەنەوە ، ئەوە وواتر لەزەت لەو پاواشوتە وارایویە وەبویو وال کە وەریودەگورن
سەرقاڵی کارکرونال لە پورۆژەکوانویوانودا بوۆئەوەی پوارەیوان وەسوت بوکەوێ، لەوکواتەوا ئەو 

وەکوێ یەك سویوسوتەم، سومویوث . "  بەرهەمانە وروست وەکەن کە خەڵوك پوێوێیسوتوی پوێویوانە
رایدەگەیەنێ کە سامان وروست وەبێت نەك تەنها بۆ گۆشتفورۆش و بویورە وروسوت کەرو 

ئەم نوموێنەیەی ئواوەم سومویوث بە ... نانەوا، بەڵکێ بۆ سەرجەم وواڵت وەکێ یەکەیەکی گشتی
. کێرتی بۆچێونی ئەو روون وەکاتەوە وەربارەی میکانیزمی بازاڕ لە رنک سوتو وی ئوابوێریودا
. هەر لێرەوە ئاوەم سمیث واوای وەسەاڵتێکی ویواریوکوراوی وەوڵەتوی وەکورو لە کوۆمەڵوگواوا

کاری یاسا ئەوەبێت کە رنوگوا بوۆ .  وەیێست وەوڵەت وەست وەرنەوات لە پرسە ئابێریەکان
adam/updates/com.investopedia.www://http-). بازارنکی کراوە و ئازاو بکاتەوە
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بێگێمان ریکاروۆش وەکێ ئابێری اسێکی گرنگی بۆرژوازی لەسەر هەمان قێتاب انەی ئاوەم 
یاسا ئاس ی ەکانی ویاریکرونی کورێ)  لە تیۆری . سمیث و لیبراڵیزمی ئابێری ئەژماروەکرنت

-  The Iron law of wages    )لەگەڵ زیاوبێونی رنرەی وانیشتێاندا، نورخوی : "  وا وەڵێت
کەرەستە پوێوێیسوتەکوان زیواو وەکوات، چوێنوکە بوینوکوی کواری زیواتور پویوێیسوت وەبوێ بوۆ 

ئەگەر  بەوهۆیەوە پێێیست بکات کرنی کرنکار کەم بکوات، لەکواتوێوکودا هەر .  بەرهەمهێ انیان
کااڵیەك کە کرنی کرنکاری تێدا بەرجەستە بێە بەرزبۆتەوە، ئەوا وووقات کاریگەری لەسەر 

ئەموانە ئویوتور ئەو .  کرنکار وەبێت، و بەخێرایی بەشێێەیەکی گشتوی گوێزەرانوی توێوكودەچوێوت
یاسایانەن کە ئاستی کرێ رنە وەخەن، و بەوشێێەیە ئەوپەڕی خۆشگێزەرانی بۆ زۆربەی 

بەشێێەی هەمێو گرنبەستێکی ویکە، پێێیستە کورێ رەهوا بوکورێ .  کۆمەڵگا وەستبەر وەکرێ
نوابوێوت هەرگویوز لەهیەن وەزگوای یواسواوانوانەوە .  بۆ پێشبیکێیەکی عاول و ئوازاویوی بوازاڕ

david/pages/457/courses/com.instructure.salemcc://https." )کۆنترۆڵ بکرێ
7871-wages-of-law-iron-the-ricardo-) 

ئەم قسەیەی ریکاروۆ وەکێ ئابێریوزانوێوکوی بوۆرژوازی، موانواکەی ئەوەیە کە بەپوێوی یواسوا 
ئابێریەکان هەمیشە کرنی کرنکاران لە ئاستێکدا خۆی وەگرنتەوە کە تەنها ژیانێکی مەمورەو 
مەژی بۆ کرنکار وابیال بکات، ئەوەش بە یاسایەکی ئابێری عاویالنەو ئازاو واوەنێت کە نابێ 

لێرەوا ریوکواروۆش وەکوێ .  یاساو وەسەاڵتی یاسایی هیچ جۆرە وەورونەخشێکیان تێدا هەبێ
هواوکواتویوش .  ئاوەم سمیث وژی وەستێێەروانی وەوڵەتە لە میکانیزمەکانی بازاڕ و ئابێری وا

ئەو پاکانە تیۆریە ئابێریە وەخاتە بەروەم چی ی کرنکار کە وەستبەرواری باشترکرونی ژیان 
و هەلێمەرجی کاری بێت لەڕیگای خەبات و بەرەنگواربوێنەوەو بەرنو وسوتو وی بوزوتو ەوەوە، 
بەڵکێ پێی وەڵێ کە ئەوە یاسای ئابێریە حێکمی بەسەر تۆوا واوە بەو ئاستە لە کورێ ئویوش 

ئەمە بەمانای بوێوبوایەخ ..  بکەیت و ناتێانی پێچەوانەی یاسای ئابێری بجێڵییتەوەو قبێڵی بکە
پیشاندانی رنک راوو سەندیکاو یەکێتی کورنوکواریەکوان و هەوڵەکوانوی چویو وی کورنوکوارە بوۆ 

 . ئاڵێگۆڕ لە سیستەمی ئابێری بۆرژوازیدا
. پێك وەهێ ال(  کالسیك)  بیرورای ئاوەم سمیث و ریکاروۆ ب ەما ئابێریەکانی لیبرالیزمی کۆن

خاڵی هاوبەشیان ئەوەیە بەرگری لە ئابێری بوازاڕ، بوازاڕی ئوازاو، ئوازاویوی خواوەنودارنوتوی 
بیوایان وایە کە وەبوێ .  وژی وەستێێەروانی وەوڵەتال لە کاروباری ئابێریدا.  تایبەتی وەکەن

ئەمەش بو وچویو ەی .  یاسای بازاڕ خۆی حێکم بکات لە بوێاری ژیوانوی ئوابوێری مورۆڤەکوانودا
 . بۆرژوازی پێكدەهێ ێ( Individualism)ئابێری فەلسەفەی تاك گەرایی 

بێجگە لە ئاوەم سمیث و ریکاروۆ، کە ووو بیرمەندی ئابێری پێشوەنوگوی بوۆرژوازیوال، جوێن 
یەکێك لە بەناوبانگتریال فەیلەسێف و تویوۆریسویەنە سویواسویەکوانوی ( John Locke ) لێوك 
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بەریتانیا لە سەوەی هەڤدە کە باوکی فەلسەفەی لیبرڵیزم واوەنرنت، بیوای وابێو کە ئی سان 
هەروەهوا ووتوی حوکوێمەت نوابوێ ئەو .  مافێکی سروشتی هەیە لە ژیان، ئازاوی و مێڵکویەت

 .مافانە پێشێل بکات کە لەسەر گرنبەستی کۆمەاڵیەتی ب یات نراوە
خوێا جویوهوانوی راوەسوتوی مورۆڤ : " جۆن لێوك سەبارەت بە مەسەلەی خاوەندارنتی وەڵوێوت

جویوهوان بوۆ ئەوە هەیە توا ئەو شوتوانەی بوۆ .  کرووە تا ئەوەی تێیدایە پێکەوە بب ە خاوەنوی
بەاڵم بوۆچوێنەکەی ... "  بەروەوامیدان بە ژیانی خۆشگێزەرانی پێێیستال، بە مرۆڤ ببەخشێت

وەشکرێ تاکەکان بەشوێوكوی جویوهوان بوۆ بەکوارهوێو وانوی :"   بەوجۆرە تەواو وەکات کە وەڵێت
John , Internet Encyclopaedia of Philosophy).."  تایبەتی خۆیان کۆنترۆڵ بکەن

, the Two Treaties of Government, Political Philosophy, Locke
(7189, Property 

ئێستا زیاتر ئەوە روون بێەوە کە لیبراڵیزم چ وەکێ چەمە و جیهانبی ی ئابێری و چ وەکوێ 
چەمك و جیهوانوبویو وی سویواسوی، لەسوەر پوایەی شوەرعویەتودان بە خواوەنودارنوتوی توایوبەتوی

سیاسی سەرموایەواری و   -و پاریزگاری لە سیستەمی ئابێری کۆمەاڵیەتی(  سەرمایەواری)  
مافی تاك لە روانوگەی بەهواو پوێوێوانوگە بوۆرژوایویەکوانەوە بەرگوری .  بۆرژوازی وامەزراوە

ئایدیۆلۆژیای لیبراڵیوزم چوێارچوێوێەیەکە بوۆ پوارنوزگواری لە بو ەمواکوانوی ئوابوێری .  لێدەکات
کورنوکوار لە جویوهوانوبویو وی .  سەرمایەواری و پەیێەندیە کۆمەاڵیەتی و سیاسی و یاساییەکانوی

ئابێری و سویواسوی لویوبوراڵویوزموی کوالوسویوك وا ئەو کەسوەیە کە کواروەکوات و پواواشوتوی 
واتە کرنکار وەکێ تاکێكی کوۆمەڵوگوا خواوەنوی هوێوزی .  کارکرونەکەی وەکێ کرێ وەروەگرێ

مافی خاوەندارنتی کرنکار لە کۆمەڵگای سەرمایەواریدا تەنهوا خواوەنودارنوتویە .  کاری خۆیەتی
سوەرموایەوار کە .   بەاڵم خواوەنوی بەرهەموی کوارەکەی نویویوه.  بەسوەر هوێوزی کواری خوۆیودا

تێانیێیەتی بەشێك لە سەرچاوەکانی سامانی کۆمەڵگا لەوەستوی خوۆیوانودا بوۆ بەرژەوەنودی 
ئەویوش ..  خۆی کۆبکاتەوە، وەتێانێ وەکێ مێڵکی خۆی پارنزگاری لێبکات و بەکاری بیهێو وێ

ئەمە وەکێ پورۆسوەیەکوی سوروشوتوی تەمواشوا .  لەرنگای بەکارگرت ی هێزی کاری کرنکارەوە
وەکرنت و هەرووهی مامەڵەو پەیێەندیەکە لەروانگەی لیبراڵیزموی بوۆرژوازیەوە وەکوێ ووو 

یەکێکیان خاوەنی کاری خۆیەتی و وەیفرۆشێ .  هیەنی هاوسەنگ و یەکسان تەماشا وەکرنال
ئەوی .  بەوەش مافوی خواوەنودارنوتویەکەی پوارنوزراوو جوێوبەجوێ وەبوێوت.  و کرێ وەروەگرێ

ویکەش خاوەنی تێاناو کەرەستەکانی بەرهەم هێ وانەو بەرانوبەر بەو کوارەی بوۆی ئەنوجوام 
ئویوتور مەسوەلەی چەوسوانودنەوەی کورنوکوارو بورونوی .  وەورێ کورنویەخ وەوات بە کورنوکوار

 .لە جیهانبی ی لیبراڵیزمدا  زیاوەبەرهەمی رەنجی ئەو جێگایەکی نییه
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 : لیبراڵیزمی کالسیك و بێتوانایی بەرامبەر بە ناکۆکیە ناوخۆییەکانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری
بێگێمان سیستەمی بەرهەمهێ انی سەرمایەاری، وەکێ سیستەمێکی چی ایەتی، نەیتێانی خۆی 
لەبەروەم ناکۆکیە ناوخۆییەکان و گرفتە بێنیاویەکانیدا رابگرنت و تیۆریە ئابێری و سیاسی 
. و فەلسەفیەکانی لەبەراموبەر پواکوانەکورونوی سویوسوتەمەکەوا نواکوارامەیوی خوۆی نویوشوان وا

لەکۆتایی سەوەی نۆزوەوا، مەبدەئەکانی لویوراڵویوزموی کوالوسویوك بەهوۆی وابەزیو وی گەشوەی 
ئابێری و پەرەسەندنی هەژاریەکی شێتانە و بێکاری و بێبەشی رنرەیی لەناو شوارە گەورە 
پویوشوەسوازیەکووانودا لەهیەخ و سووەرهەڵودانوی رنوکوو وراوە کورنوکوواری و سوۆشویووالویوسوتوی و 

ئەو فوکورەیەی کە  مورۆڤ .  کۆمۆنسیتیەکان لەهیەکوی ویوکەوە، کەوتو ە بەروەم تەحەواوە
لەرنگای خۆب یات انەوە، بە ئەنجامدانی کاری قێرس و سەخت و لوێوێەشواوەیویەوە، وەتوێانوێ 

 .جێگای خۆی لە جیهاندا پەیدا بکات، بەشێێەیەکی فراوان بێوە شتێکی باوەڕپێ ەکراو
مارکسیزم و تیۆریەکانی لەبوێاری ئوابوێری سویواسویودا، گورفوت و نواکوۆکویە بو ەڕەتویەکوانوی 
سیستەمی بەرهەمهێ انی کۆمەاڵیەتی بۆرژوازی وەست نویوشوان کوروو بو ەموا تویوۆریەکوانوی 

تیۆری زنودەبوایوی کە بە بەڵوگە و لوێوکوۆڵویو ەوەی .  ئابێری لیبراڵیزمی تێوشی ب بەست کرو
زانستی، سەرچاوەی سامانی بۆرژوازی گەڕاندەوە بۆ زەوتکرونی بەرهەموی کواری چویو وی 
کرنکار، خاوەندارنتی تایبەتی وەکێ شێێازنکی خاوەندارنتی چی ێکی کۆمەاڵیەتی چەوسێو ەر، 
چی ی بۆرژوازی، روون کروەوە، ئیتر ئەو ب ەما فەلسەفیەی لیبرالیزمی کالسیکی موایەپوێوچ 
پیشان وا کە مافی خاوەندارنتی تایبەت وەکێ مافێکی هەر تواکوێوکوی کوۆمەڵوگوا وەنواسوانود و 

بەپێوچەوانەوە ئەوەی روون !  ئازاوی خاوەندارنتی تایبەتی بە ئازاوی تاکەکان ناوزەو وەکرو
کروەوە کە سیستەمی سەرمایەواری لە ب ەڕەتدا خاوەندارنتوی توایوبەتوی لە زۆربەی زۆری 
کۆمەڵگا سەندۆتەوە کە ناچارن بۆئەوەی بریال وەبێ کار بۆ خاوەن سوەرموایەکوان بوکەن و 

 !بەرهەمێکیان بۆ وروست بکەن کە خۆیان خاوەنی نیال
لەژنر کاریگەری بیروبۆچێنەکانی مارکس و مارکسیزمدا، بزوت ەوەی چی ی کرنکار هەرچوی 
زیاتر وەکێ بزوت ەوەیەکی رەخ ەگرو ئەنتی تێزی بۆرژوازی، لە مەیدانی سیاسی، ئوابوێری، 

بوزوتو ەوەی سوۆشویوالویوسوتوی .  قامەتی خۆی راست کوروەوە.   تاو... کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی 
چی ی کرنکار بێوە بەهێزتریال پۆڵی نەیاری بۆرژوازی و سوەوان رنو وکوراوی پویوشوەیوی و 
حزبی سیاسی کرنکاری لەسەراسەری ئەوروپا و ئەمریکا سەریان هەڵداو بێونە بەشێك لە 

ئەم جمێجێڵە کرنکاریە سەرەنجام توێانوی .  کۆمەاڵیەتی ئەو کۆمەڵگایانە  -مەشهەوی سیاسی
 ..لە روسیاوا شۆرشی کرنکاری بەرپا بکات و وەسەاڵتی خۆی وابمەزرن ێ

ووای شووۆرشووی ئووۆکووتووۆبەرو کوواریووگەری لەسووەر کووۆمەڵووگووای جوویووهووانووی، هەروەهووا ووای 
سووەرهەڵوودانووی جووۆرنووك لە ئووابووێری کووۆنووتوورۆڵووکووراو لەهیەن وەوڵەتەوە کە بە ئووابووێری 
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سەرمایەواری وەوڵەتی ناسرا، ئیتر ئابێری بازاڕ و لیبراڵیزمی ئابوێری و بەووای ئەویشودا 
لیبراڵیزمی سیاسی نەیانتێانی تاقە مۆونلێکی بویورکورونەوەی ئوابوێری و سویواسوی و بوگورە 

ئەم هەلێمەرجە رنگای کروەوە بۆ سەرهەڵدانی جوۆرە مەیولوێوك .  ئایدیۆلۆژی بۆرژوازی بال
لەناو خێوی بیرمەندانی بۆرژوازیدا کە هیەنگری لە جۆرنك وەخالەتی وەوڵەت بال لەبوێرای 

لیبوراڵ -سیاسی خێوی بۆرژوایدا بە سێشیال–ئەم رەوتە لە وەستەبەندی فکری .  ئابێری وا
ئەمان پێیانێابێو کە هەژاری و بوێودەرەتوانوی و نەزانوی کە روبەرووی بەشوێوکوی .  وەناسرا

فراوانی کۆمەڵگای بۆرژوازی بێەتەوە، بێاری نەهێشتۆتەوە بوۆ ئوازاوی و گەشوەی فەروی 
بیوایان وابێو کە هەلێمەرجەکە تەنها لەرنگای چاهکی جەماعی و حکێمەتێوکوی .  ئی سانەکان

بوۆیە لەسوەر ئەو بو ەموایەوە .  بەهێز و خۆشگێزەران و وەخالەتگەرەوە چوارەسوەر وەکورێ
هیەنگرییان لە ئابێری تێکەڵ وەکرو کە خاوەندارنتی گشتی و تایبەت بگرنتەخۆی لە بوێاری 

 .بەرهەمهێ انی ئامێرو کەرتە ئابێریە گەورەکاندا
بەم پێیە جۆرنك لە وەخالەتی وەوڵەت لە ئابێریدا تەنانەت لەناو کوۆمەڵوگوا کوالوسویوکویەکوانوی 
بۆرژوازی لیبراڵ و ئابێری لیبراڵدا بێوە ناچاریەکی چی ی بۆرژوازی و وەسوەاڵتەکوانوی بوۆ 
راگرت ی بااڵنسی کۆمەاڵیەتی و کەمکرونەوەی کاریگەری شوۆرشوی ئوۆکوتوۆبەرو بوزوتو ەوە 

ریفۆرمی ئابێری و  ملدان بە کۆمەڵێك پاشوەکشوە .  کرنکاریەکان لەخێوی ئەو کۆمەڵگایانەوا
لەهیەن بۆرژازیەوە بۆ چی ی کرنکار وەیەکانی سەرەتای سەوەی پێشێوی بە موۆری خوۆی 

ئەمەش بە کەمکرونەوەی وەوری بازاڕ و زیاوکرونی وەوری وەوڵەت لە بوێاری .  رەنگ کرو
تا لەو رنگایەوە وەوڵەت بوتوێانوێ خوزمەتوگوێزاریە گشوتویەکوان بوۆ .  ئابێریدا مەیسەر وەبێو

بەپێچەوانەی ئابێری بازاڕو تیۆری ئابێری لیبراڵیزمەوە کە تاك خوۆی . کۆمەڵگا وابیال بکات
 Great) بەتایبەتی لە وەورانی قەیرانی گەورە. بەرپرسە لە وابی کرونی ئەو خزمەتگێزاریانە

Depression ) وا لەنوواو خووێوی  ٢١١١ی بووۆرژوازی جوویووهووانوویوودا لە ووای سوواڵووی
ئەکاویمیستەکانی بۆرژوازی و ئابێریزانەکانیەوە مەیلێکی بەهێز سەر هەڵدەوات بەمەبەستوی 

ئەو مەیلە لەسەر وەستی ئابێریو واسوی بەنواو .  چاهخ کرونی وەوروی وەوڵەت لە ئابێری وا
تویوۆریەکوانوی .  گەیشتە ئەوپەڕی(  John Maynard Keynes)بانگی ئی گلیزی جۆن کی زی

کویو وزی .  نواسوراوە(   Keynesian Economics-ئوابوێری کویو وزی)  لە بێاری ئابێریودا بە
هیەنگری ئەوەبێو کە وەبێ حکێمەت خەرجویەکوانوی زیواوبوکوات بە مەبەسوتوی زیواوکورونوی 

ئەوەش زیاتر لەبوێرای خوزمەتوگوێزاریە گشوتویەکوانودا . فرسەتی کارو کەمکرونەوەی بێکاری
بەپێچەوانەی لیبراڵیزمی کالسیکەوە کە پوێویوێایە وەبوێ حوکوێمەت خەرجویەکوانوی توا .  وەبێت

ئەوپەڕی کەم بکاتەوەو بێار بۆ سەرمایەی تاك برەخسێ ێ بۆ وەبەرهێ ان و لەو رنوگوایەوە 
 !بێکاری کەم ببێتەوە

 ... تی  وڵه تی بانکی نێوده کانی سیاسه وته لێکه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٩٩



  (,  Interest and Money,  The General Theory of Employment
( Keynesian Economics -Investopedia 
 

 : قەیرانی سەراپاگیری دوەم و سەرهەڵدانی رەوتی لیبراڵیزمی نوێ
لە ووای قەیرانی ئابێری سااڵنی هەفتاکانی سەوەی پێشێەوە، تیۆری کویو وزی و وەخوالەتوی 

رەوتێکوی .  وەوڵەت لە ئابێریدا، لەناو رەوەندی فکری ئابێری بۆرژوایدا تێوشی قەیران هات
ئەموجوارەیوان .  یان لیبراڵیزمی نێێ نواسورا، سوەری هەڵودا(  Neo-Libralism)  نێێ بەناوی

نەك ئابێریزانە ئەکاویمیستەکانی بۆرژوازی، بەڵکێ سیاسوەتومەوارەکوانوی بوۆرژوازی بوێونە 
ئەم رەوتە توازەیەی لویوبوراڵویوزم لەسوەر .  رابەرو بیرمەندی ئەوم رەوتە نێنیەی لویوبوراڵویوزم

وەستی مارگرنت تاتچەر، سەرۆك وەزیرانی بەریتانیاو رۆنواڵود ریوگوان، سوەرۆخ کوۆمواری 
ئەمریکا گەشەی پێدراو لەبێاری ئابێریدا جێبەجێکرا، کە بە تاتچەریزم و ریگوانویوزم نواویوان 

ئوازاوکورونوی قەیودوبەنودی سوەر " سیاسەتی تاتچەر لەبێاری ئابێریدا بریتی بێو لە .  وەبرنت
،  نەرمکرونی بازاڕی کار و وەستئاوەاڵکرونوی ( بەتایبەتی لە بێاری وارایی و بانکیدا)  ئابێری

خاوەنکارەکان، تایبەتیکرون و فرۆشت ی ئەو کۆمپانیاو پرۆژانەی کە مێڵکوی وەوڵەت بوێون 
بە کەرتووی تووایووبەتووی، هەروەهووا هوازکوورون و کەمووکوورونەوەی وەورونەخشووی یەکووێووتوویە 

ریگانیش هیەنگری سەرسەختی چەمکی ئابێری ئازاو و سویواسوەتوی بوازاڕی ."  کرنکاریەکان
و کەمکرونەوەی باە بێو بەرنرەیەکوی زۆر (  free market fiscal policy)ئازاوی وارایی 

نیێلیبرالیزم زۆرتر تایبەتە (.  ویکی پیدیا:  سەرچاوە." )  لەسەر خاوەن سەرمایەو کۆمپانیاکان
بە ئازاوی ئابێری و کەموکورونەوەی وەورو نەخشوی وەوڵەت لە ئوابوێریودا، بوۆیە لەرووی 

نیێ لویوبوراڵویوزم وەکوێ فوۆرموێوکوی موۆونورنوی .  ئابێریەوە زۆر لە لیبراڵیزمی کالسیك وەچێت
ئەمە موانوای وایە  زیواتور .  لیبراڵیزمی کالسیك وایە، بەاڵم زیاتر فۆکەس وەکاتە سەر بوازاڕ

ی سووەرمووایەو خوواوەن کووارەکووان تووا (  deregulation) پەیووێەسووتە بە وەسووتووئوواوەاڵکوورون
بەکەمتریال قەیدوبەندی یاساییەوە لەبەرامبەر کۆمەڵگاو کرنکاراندا کارەکانیان ئەنجام بودەن 

 . و سەرمایە و قازانج کەڵەکە بکەن
 

کاریگەری لیبراڵیزمی نوێ لەسەر ژیان و گوزەرانی کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش لە ئەمرریرکراو 
 بەریتانیا و ئەمریکا بە نمونە؛:ئەوروپا

لە سەروەمی سەرۆكوێەزیورانوی تواتوچەرو وەسوەاڵتوی پوارتوی پوارنوزگوارانودا، ئەم :  بەریتانیا
 :کارانەی خێارەوە ئەنجام وران

کۆمپانویوای (   British Telecom)کۆمپانیای گازی بەریتانی، جاکێار، گەیاندنی بەریتانی_ ٢
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(  British Aerospace) ، کۆمپانیای بۆشایی ئاسمانی بەریتوانوی(  BritOil)نەوتی بەریتانی
)و هێڵی ئواسوموانوی بەریوتوانوی و کوۆموپوانویوای(   British Steel)کۆمپانیای ئاس ی بەریتانی

British Petroleum)کۆمپانیای ئاوو کارەبا فرۆشران بە کەرتی تایبەتی ،. 
سەرهەڵدانی قەیرانی ئابێری و بوێوکواری فوراوان لە نواوچەکوانوی بواکوێڕی بەریوتوانویوا _  ١ 

 .لەوەورانی یەکەمی وەسەاڵتی تاتچەروا
گرت ەپێش و جێبەجێکرونی سیاسەتی تێکشکاندنی یەکوێوتویە کورنوکواریەکوان، بەتوایوبەتوی _  ٢ 
لە سەروەمی مانگرت ی کرنکارانی کانەکوان لە سواڵوی "  یەکێتی نیشتمانی کرنکارانی کانەکان" 

وەرکرونوی کوۆمەڵوێوك  رنوگوری یواسوایوی بوۆ تەنوگەبەرکورونەوەی چواهکویە .   وا ٨٥-٢١٨٤
 .کرنکاریەکان

لەبێاری خێن دندا، خێن دگا حکوێمویەکوان بەرەو کەموبوێونەوە چوێون و خوێنو ودنوگوای _  ٤ 
 .تایبەتی گەشەیان پێدرا

ووای ئەوەی تاتچەر سیاسەتی فرۆشت ی خانێوی شارەوانیەکوانوی :  قەیرانی خانێوبەرە_  ٥ 
جێبەجێکرو، هەزاران کەس لەرنگای قەرزی بانکەوە بێونە خاوەنوی خوانوۆی خوۆیوان، بەاڵم 

٪، زۆربەی ئەوانەی ٢٠وا بەرنرەی  ٢١٨٨وواتر بەهۆی گرانبێونی نرخی خانێەوە لە ساڵی 
بە قەرزی بانە خوانوێیوان کوییوبوێو، نورخوی قویوسوتەکوانویوان لەسوەر گوران کوراو بەوجوۆرە 

 . روبەرووی قەرزاریەکی زۆر بێنەوەو  ئاستی قەرزاری خەڵك گەیشتە ئاستێکی زۆر بەرز
وەکوێ بواە بەسوەر (   BBC licence fee ) سەپاندنی کرنی تەلەفزیوۆنوی بوی بوی سوی_  ٢

 BBCهەمێو ئەوکەسانەوا کە تەلەفزیۆنیان هەیە، جویواواز لەوەی سوەیوری بەرنوامەکوانوی 
ی نویوسوانوی ٢٤(.  Julian Coman) رۆژنوامەی گوارویوان، جوێلویوان کوۆموان.)  وەکەن یان نا

١٠٢٢ ) 
:".... وا وەنوێسوێوت ١٠٢٢ی نویوسوانوی ١لە رۆژنوامەی گوارویوانوی (  مالکۆڵم ویەن) هەروەها 
ساڵ وەسەهتی پارتی پارنزگاراندا، خەڵکوی هەژار لەژنور هوێورش و پەهمواروا  ٢٨لەماوەی 

نایەکسانی لە هیچ وەوڵەتێکی پوێوشوکەوتوێووا، بوێوجوگە لە نویوێزیوالنود، بە ئەنودازەی .   بێون
خانەنشی ان لەهەمێو کەس زیاتور بواری ....  بەریتانیا بەوشێێە بێرەحمانەیە بەرفراوان نەبێو

٪ ەوە بەرزبوێەوە ٢٢رنرەی ئەوانەی لەخێار هێڵی هەژاریەوە وەژیان لە.  ژیانیان خراپ بێو
خووزمەتووگووێزاری خووانووێبەرە .  رنوورەی هەژاریووی موو ووااڵن بووێو بە ووو ئەوەنوودە... ٪٤٢بووۆ 

وەزیری پێشێوی پارتی پارنزگواران، .  بەشێێەیەکی سەرسێڕهێ ەر بەرەو خراپ بێون چێو
ئەو قوێربوانویوانەی :  سێر ئایان گیلمۆر، ماوەی حێکمیانی تاتچەری بەوجۆرە کێرت کوروەوە

. بەسەر هەژاراندا سەپێ ران هیچ مێعجیزەیەکی بەرهەم نەهێ ا تەنها بوۆ وەوڵەمەنودان نەبوێ
 ."٪ کەمی کرو٤٠٪ بۆ ٨٢وەوڵەمەندەکان رنرەی باجەکانیان لە 

 ... تی  وڵه تی بانکی نێوده کانی سیاسه وته لێکه
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وا  ٢/٨/١٠٢٢لە ژموارەی  رۆژی ( ئواهن توراڤویوس) نێسەرنکی ویوکە رۆژنوامەی گوارویوان 
لە وتاری موارگورنوت تواتوچەروا لەبەروەم  لویورنەی پەرلەموانوی پوارتەکەیودا لە : "  وەنێسێت
ئوێومە .  ئێمە وەبێایە وژی ووژمو وێوك بوجەنوگویوال پوێوش لە فوۆکوالنود"  وا ووتی ٢١٨٤تەمێزی 

هەمیشە پێێیستە ئاگاواری ووژم ی ناوخۆ بویوال کە بەرەنوگواربوێنەوەی زۆر سوەخوتوتورە و 
ئەم قسەیەی تاتوچەر لەو کواتەوا بوێو کە موانوگورتو وی ."  زۆریش لەسەر ئازاوی مەترسیدارە

کورنوکووارانوی کووانەکوانوی خەڵوێز وەسووتوی پووێوکوروبووێو، وە یەکووێوك لە ئەرکەکوانوی تواتووچەرو 
ئواهن توراڤویوس لەهەموان .  حکێمەتەکەی تێکشاندنی مانگرت ەکەو یەکێتیە کرنکواریەکوان بوێو

فێروی اند ماونت، سەرۆکی وەسوتەی وارشوتو وی سویواسوەتوی حوزبەکەی :"بابەتدا نێسیێیەتی 
نابێ هیچ وەرفەتێك لەوەست بدەیال بۆ سیی ەوەی ئەنداموێوتوی لەنواو یەکوێوتویە :  تاتچەر وەڵێ

)نێسراونکی حکوێمەت کەهیەن ئەرشویوفوی نویوشوتوموانویەوە:"  هەورەها وەڵێت."  کرنکاریەکاندا
the National Archives  ) باڵوکرایەوە، بواسوی گوفوتوێگوۆیەکوی نواو کوابویو ەی وەزیورانوی

 ."حکێمەتی تاتچەر وەکات وەربارەی بەکارهێ انی سێپا وژی مانگرت ی کرنکارانی کانەکان
وا پارتوی کورنوکواران ٢١١٧هەرچەندە ووای شکستی پارتی پارنزگاران لە هەڵبرارونی ساڵی  

بە سەرۆکایەتی تۆنوی بولوێور، وەسوەاڵتوی حوکوێمەتوی گورتەوەسوت، بەاڵم هەموان رنوچوکەی 
یەکێك لە کارەکانی حکێمەتی بلێر، کرونی خێن دن بێو بە پوارە .  نیێلیبراڵیزم ورنرەی پێدرا

( ٢٠٠٠) کە هەرخوێنو ودکوارنوك وەبوێایە سوااڵنە بویی (  Tuition fee)لە زانکۆکاندا بەناوی 
ئەم بیە پارەیە لەسەر وەستوی حوکوێمەتەکوانوی پوارنوزگواران و .  پاوەند پارەی خێن دن بدات

کرنکاراندا بە رابەرایەتی رەوتی بلێریزم، ساڵ بەساڵ بەرەو سەرەوە بران تا ئەوەی کە لە 
ی سەرۆکی پارتی پوارنوزگوارانودا بەرزکورایەوە '  وەیڤید کامیرۆن' وەورانی سەرۆك وەزیران 

هەروەها کوۆمەكوی هەفوتوانەی خوێنو ودکوارانوی پەیوموانوگواکوان بویان . پاوەند سااڵنە ١٠٠٠بۆ 
کۆمەکەکانی وەوڵەت بۆ پرۆژە کۆمەاڵیەتیەکانوی وەکوێ چواوونوری کوۆمەاڵیەتوی و .  تاو.... و 

بواە لەسوەر .  خزمەتگوێزاریەگشوتویەکوان و خوانوێبەرە بەراوەیەکوی تورسو واك کەم کورانەوە
هاواڵتیان زیاوی کروو بواجوی وەرامەتوی کوۆموپوانویوا و وامەزاروە سوەرموایەواریەکوان کەم 

تەتانەت ئیمتیازاتی سەرمایەواران و خاوەن کۆمپانیاکان بەراوەیەك زیاوی کرو کە  .کرانەوە
. وەنواسورێ (  Tax avoidance )وەرفەتی خۆوزی ەوە لە باجدانیان بۆ رەخسێو ورا  کە بە

وەستی خاوەن .  سیاسەتی وژی کرنکاری و وژی یەکێتیە کرنکاریەکان گەیشتە ئاستێکی بااڵ
کۆمپانیاکان ئاوەاڵ کرا بۆ خۆوزی ەوە لە گرنبەستی کاری بەروەوام و سەپاندنی گرنبەستوی 

بەپوێوی ئەم .  ) Zero Contract) کاتی بەسەر کرنکاراندا تاراوەی گرنبەستی سوفور کواژنور 
گرنبەستە خاوەنکار وەتێانێ هەرکات و ساتێك ویستی کاربە کرنکار بکات و هەرکاتێوکویوش 

 ! پێێیستی نەبێو بێکاری بکات
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سەرنێسەری بەشی ئابێری لە رۆژنامەی گارویان، ژمارەی (    Elliott Larry)هری ئیلیۆت
وا کرنکارانێك کە بە گرنبەستی سفر  کواژنور کواروەکەن بە سوێپوای ١٠٢٢ی ئابی ٤رۆژی 

وەتێانرێ بە وڵ یاییەوە بێترێ کە مارکوس لەگەڵ :"  ئەو وەڵێت.  زەخیرەی کار ئەژمار وەکات
ئەو کەسانەوا وەرگیر وەبێو کە وەڵێال گرنبەستی سفر کواژنور نویوشوانەی بەهوێوزی ئوابوێری 

لە (  flexible labour markets) بەریتانیایە، نیشانەی ئەوەیە کە بوازارنوکوی نەرموی کوار
باشتریال پێ اسەیە بۆ ئەم هەلوێمەرجەی " هێزی زەخیرەی کار"ئەو پێی واوەبێو کە . کاروایە

هەر بەپوێوی "  کە وەبێت کرنکاران هەمیشە لە ئاماوەباشویودابوال بەراموبەر بە خواوەنوکوارەکوان
نێسی ەکەی ناوبراو نزیکەی چارەکە ملیۆنێك کرنکار بەپێی گریبەسوتوی سوفور کواتورنور کوار 

 .وەکەن
 

 : هەژاری لە بەریتانیا
ووای خست ەرووی هەندنك واتاو ئامار سەبارەت بە سویواسوەتەکوانوی تواتوچەرو حوکوێمەتوی 
پارنزگاران و تەنانەت حکێمەتی تۆنی بلێر لەوژی خەڵکی کرنکارو کەمدەرامەتی بەریتانویواو 
بە قازانجی خاوەن کۆمپانیا و خاوەن سەرمایەکان، ونیی ە سەر ئەوەی کە ئەم سیواسوەت و 
هەنگاوە سیاسی و عەمەلیانەی تاتچەرو تاتچەریزم چ کاریگەریەکی لەسوەر ژیوانوی خەڵوكوی 
کەموودەرامەت و چوویوو ووی کوورنووکوواری ئەو واڵتە وانوواوەو بەرەو هەژاری لەراوەبەوەر پوواڵووی 

 !پێێەناون
 Department for Work andبەپووێووی راپووۆرتووی بەڕنووێەبەرنووتووی کووارو خووانەنشوویوو ووی 

Pensions (DWP(  وا بواڵوبوۆتەوە، ژموارەی ئەوکەسوانەی کە بەهەژاری ١٠٢٢لەسواڵوی
. ٪ی وانیشتێانوی بەریوتوانویوا١٢هەزار کەسال کە وەکاتە  ٤٤٠ملیۆن و  ٢٢وەژیال لە بەریتانیا 

 The Office for National)  هەروەهووا راپووۆرتووێووکووی وائوویوورەی ئوواموواری نوویووشووتوومووانووی 
Statistics  ) کەس یەکێکویوان توێوشوی  ١٠باسی ئەوە وەکات کە بەهۆی هەژاریەوە لە هەر

وا  ١٠٢٠توا  ١٠٠٧بەپێی هەموان راپوۆرت، لەنوێوێان سواڵەکوانوی .  نەخۆشی خەمۆکی بێون
بەپوێوی راپوۆرتوی وەزگوای .  ٪ زیواوی کورووە٢,١رنرەی هەژاری لەناو گەنجوانودا بەرنورەی 

٪ی هەژارتوریوال بەشوی کوۆمەڵوگوای ٢٠واهواتوی (  Resolution Foundation) چاوونوری 
٪ واوەبەزنوت بەهوۆی سویواسوەتەکوانوی حوکوێمەتەوە ٢بە رنورەی  ١٠١٠بەریتانیا  تا ساڵی 

لە رۆژنوامەی  )Patrick Butler)پواتوریوك بەتولەر.  سەبارەت بە باە و خوزمەتوگوێزاریەکوان
ملیۆن کەس لە بەریتانیوا بەسوەخوتوی وەتوێانوال  ٨نزیکەی :  وەڵێت ٢/٥/١٠٢٢گارویان، رۆژی 

  ژەمە خۆراکی خۆیان وابیال بکەن، کەزیاتر لە نیێەی ئەو ژمارەیە رۆژانە هیچ شتێکیان نییوه
بەپێی راپۆرتی رنک راوی ئۆکسوفوام، سوەرەڕای ئەوەی کە بەریوتوانویوا حەوتەمویوال !  بی ۆن
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وواڵتی وەوڵەمەندی ونیایە، ژمارەیەکی بەرچاو لە خەڵوك بەسوەخوتوی خوۆراکوی رۆژانەیوان 
هەر بەپێی ئەو راپۆرتە نزیکەی نیێ ملیۆن کەس لە خەڵکی بەریوتوانویوا لەسوەر .  چ گ وەخەن

ەوە بوۆیوان وابویوال (  Food banks) هاوکاری خۆراکی وەژیال کەهیەن بوانوکەکوانوی خوۆراك
food/inequality/work-our/uk.org.oxfam.practice-policy://http-. ) وەکووورێ

poverty) 
وا راپوۆرتوێوکوی بواڵوکوروۆتەوە ٤/٢١/١٠٢٤ی بەریتانی لە ( BBC4)سەرەڕای ئەوە راویۆی 

بەپوێوی : " سەبارەت بەو خێزانانەی کە لەسەر کۆمەكی خۆراكی وەژیال، لەو راپۆرتەوا هواتوێە
کە تۆڕنکی گەیاندنی خۆراکە بە خێزانە هەژارەکوان و سوەوان (  Trussell Trust)وەزگای 

ی لە سوەراسوەری بەریوتوانویواوا کوروۆتەوە، (  food bank)ناوەندی پێشکەشکرونی خۆراك
بەهۆی ئەوەی ئەو کەسانەی پوێوێیسوتویوان بە .  رۆژانە ئەو ناوەندانە روو لەزیاوبێون وەکەن

هەزار کەسوەوە لە سواڵوی  ٢٥٠ئەو ژموارەیە لە .  پێدانی خۆراك هەیە روو لەزیواوبوێونوال
هەزار کەس لە سواڵوی رابوروووا ، کە سوێ  ١٠٠وا بەرزبۆتەوە بۆ  زیاتر لە  ١٠٢٢-١٠٢١

nearest-where/news/com.4channel.www://https-.  یەکی ئەو ژمارەیە م ااڵنوال
(poverty-uk-bank-food 
 

 :هەژاری لە ئەمریکا
بۆئەوەی باسوەکەموان زۆر ورنور نەبوێوتەوە، پواش ئەوەی بە ووروی چەنودیوال ئواموارموان 
وەربارەی کاریگەری لیبیالیزمی نێێ لەسەر ژیانی خەڵکی کرنکارو کەمدەرامەتی بەریتوانویوا 
باڵوکروەوە، بەهێ انەوەی چەند ئامارنکی کوێرت هەوڵ وەوەیوال توێوگەیشوتو وێوك وەربوارەی 
هەژاری و کاریگەری ریگانیزم و نویوێلویوبوراڵویوزم لەسوەر ژیوان و گوێزەرانوی هواواڵتویوانوی 

وواڵتێك کە بەشێكی زۆری ساموانوی .  زەحمەتكێش و چی ی کرنکاری ئەو وواڵتە ب ەی ەروو
جیهان لەوەستی ژموارەیەك مولویوارونوری وانویوشوتوێوی ئەو واڵتەوایەو هەر ئەوان خواوەن 

)بییارەکانی وەزگا وارایی و وراویە نێێوەوڵەتیەکانی وەکێ  بوانوکوی وراوی نوێوێەوەوڵەتوی 
International Monetary Fund ) و بانوکوی جویوهوانوی (World Bank  ) و رنوکو وراوی

 .ن( World Trade Organization)بازرگانی جیهانی 
. ٪ی وانیشوتوێان بوێوە٢٢،٥رنرەی هەژاری  ١٠٢٥بەپێی نێسی گەی ئاماری ئەمریکی ساڵی  

https//:. ) موووولوووویووووۆن کەس لە هەژاریوووودا ژیوووواون ٤٢،٢لەو سوووواڵەوا نووووزیووووکەی 
/edu.ucdavis.poverty )   ئەو هاواڵتیە ئەمریکیانەی کە بیمەی تەندروستوی یوان  ژمارەی

٪ ،  پوێوش ئەوەی ٢٨وا بریتوی بوێو ١٠٢٢ئەم رنرەیە لە ساڵی  .  ٪ ی وانیشتێانە٢٢,٢  نییه
نوێسویو وگەی .  سیستەمی چاوونری تەندروستی ئوۆبواموا بوچوێوتە بوێاری جوێوبەجوێ کورونەوە

 ریم موحسین که
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میزانیەی سەر بە کۆنوگورنسوی ئەموریوکوی لە سوەرەتوای ئەمسواڵودا پورۆژەیەکوی چواوونوری 
وا  ١٠٢٨بەپوێوی ئەو پورۆژەیە لەسواڵوی   -کە وواتور رەوکورایەوە   -تەندروستی خسوتەروو

وا ئەو  ١٠١٢ملیۆن کەس بێبەش وەکران لە بویومەی تەنودروسوتوی و لەسواڵوی  ٢٤نزیکەی 
the/11/04/2017/com.cnbc.www://http-. ملیۆن کەس زیاوی وەکرو ١٤ژمارەیە بۆ 

quarter-first-in-rose-insurance-health-without-americans-of-number
-(html.2017  
ی ئەمریکی (  CNBC)  هەواڵ ێری کەناڵی تەلەفزیۆنی(  Lauren Thomas)لۆریال تۆماس  

 ٥٠نوزیوکەی : " هەروەها وەڵێت ."  هەژاری یەکێکە لە هۆکارەکانی برسێتی لە ئەمریکا:" وەڵێ 
org.wfp.www://http/  ." ملیۆن کەس لە ئەموریوکوا خوۆراکوی پوێوێیسوتویوان چو وگ نواکەوێ

(Associate for CNBC,News Lauren Thomas,causes/hunger 
 

 :کاریگەری لیبراڵیزمی نوێ لەسەر ژیانی کرێکاران و خەڵکی زحمەتکێش لە ئەمریکای التین
ووای ئەوەی بەشووێووێەیەکووی خووێوورا ئوواموواژەمووان کوورو بە کوواریووگەری سوویوواسووەتە ئووابووێریە  

نیێلیبراڵیەکانی سوەرموایەواری، لەسوەر ژیوان و گوێزەرانوی چویو وی کورنوکوارو جەمواوەری 
زەحمەتکێش و کەمدەرامەت و ئاستی خزمەتگوێزاریە گشوتویەکوان لەنواوخوۆی ووو وواڵتوی 
سەرمایەواری گەورەوا کە هاوکات خۆیان هنکەی سەرهەڵدانی ووو هێڵێ لیبراڵیزمی نێنویوی 

، ئوێوسوتوا وەموانەوێ چواونوك بەسوەر " بۆرژوازی بێون بەناوی تواتوچەریوزم و رنوگوانویوزم 
کاریگەریەکانی لەسەر ژیانی چی ی کرنکارو هاواڵتیانی کەمدەرامت و زەحمەتکێشی واڵتانوی 
ئەمریکای هتیال بگێییال، کە لە چێار وەیەی کۆتایوی سوەوەی رابورووو بوێوبوێونە کوێوڵوگەی 
بەپیتی وەبەرهێ انی وامەزراوە ئابێریە ئیمپریالیستی و سەرمایەواریەکانی جیهان، بەتایبەتی 

 .وامەزراوە ئابێریە ئەمریکیەکان
(  Citizens’ Press***) لە پەیوجوی بواڵوکوراوەی هواواڵتوی (** Lara Kelly)هرا کێلی 

وتارنکی تایبەت کرووە بۆ باسکرون لەسەر کاریگەری سیاسەتە ئابێریەکانوی لویوبوراڵویوزموی 
نووێێ لە ئەمووریووکووای هتوویووال و چەنوود نوومووێنەیەك لە قسووەی کووۆمەڵووێووك نووێسووەری جوویوواواز 

نورخوی بەروبوێمە .  ئاڵێونڵی وارایی وەست ئاوەاڵ کورا.  یاساکانی کار هواز کران:" وەهێ ێتەوە
وەوڵەت وەکێ بەرهەمهێ ێوکوی نواکوارامە .  کشتێکاڵیەکان لەهیەن وەوڵەتەوە کۆنترۆڵ نەوەکرا

. تەماشا وەکرا و پیشەسازی و پورۆژە خوزمەتوگوێزاریەکوان فورۆشوران بە کەرتوی توایوبەتوی
وەوڵەت خەرجیەکانی کەمکروەوە لەرنگای بیی ی بێوجەی خزمەتگێزاریە گشتیەکانی وەکوێ 
تەندروستی و خێن دن، وەرکرونی کرنکاران و کارمەندانی حکێمی یان کەمکرونەوەی کورێ 

 Bharati, Sadasivam .1997))." و مێوچەکانیان
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کاریگەری سیاسەتە نیێلیبراڵیەکوان لەسوەر هەر وواڵتە بەجوۆرنوکە، بەاڵم بەشوێوێەیەکوی "  
نوایەکسوانوی لە .  تایبەتی بۆ زۆربەی هاواڵتیانی وواڵتانی ئەمریکای هتیوال ئوازاربەخوش بوێو

وەرامەتی هاواڵتیاندا لە زۆربەی ئەو وواڵتانەوا کە ریفۆرمی تێودا ئەنوجوام ورا بەرەو سوەر 
لەوەستدانی کارو بەووای ئەووا رنورەی ." Marjorie woodford, Bray .1999))". هەڵکشا

بەرزی بێکاری ئاکامی فرۆشت ی وامەرزاوە ئابێریانەکانی وەوڵەت و بەرەوپاش گەڕانەوەی 
بەهوۆی هبورونوی کوۆبوۆنوی "   Markus J, Kurtz .2004.).)." خزمەتگێزاریە گشتیەکان بێو

کەلێپەلە پێێیستەکانی وەکێ سێتەمەنی، خۆراك، خزمەتگێزاری تەندروستوی، نورخەکوانویوان 
 Maureen, Mitchell-Hays .2002.))." بەرەوسەر هەڵکشان

 ٢١١٠کاتوێوك فوۆجویوموۆری ، سوەرۆکوی پوێوشوێوی پویورۆ سواڵوی :"  هەروەها هرا وەنێسێت
وەسوتوبەجوێ .  وەسەهتی گرتەوەست، راستەوراست وەستی وایە ریوفوۆرمە نویوێلویوبوراڵویەکوان

٪ زیاوی کرو، نرخی تەلەفۆن و ئواوی خوێارونەوە بەرنورەی ٢٠٠٠بەووایدا نرخی گازۆلیال 
 .Gary, Teeple .2000.) ).٪ زیاوی کرو٥٢٠٠٪ زیاویان کرو و نرخی کارەبا ٢٢٠٠

هیەنێکی ویکەی سیاسەتی رنک ست ەوەی نیێلیبراڵیوانە، هوانودانوی وامەزرانودنوی نواوچەی "   
لەو ناوچانەوا یاسای تایبەتی سەبارەت بە بەرهەمهوێو وان .  تایبەتی نارونە وەرەوەی کااڵ بێو

وەوڵەت تەنوهوا .  رنگا بە کواری رنوکو وراو و یەکوێوتویەکوی کورنوکواری نەوەورا.  کاری وەکرو
)کۆمپانیا سو وێربویەکوان ..  ی ئەنجام وەوا (  infrastructure)خزمەتگێزاریە ژنربی اییەکان

Transnational  )تێانای ئەوەیان هەبوێو لەهەر وواڵتوێوك بویوانەوێ وەبەرهوێو وان بوکەن .
مەڵبەندەکانی نارونە وەرەوەش وەرفەتێكی باشیان وەرەخساند بوۆئەوەی نورخوی توێوچوێوی 

توێوچوێونوی .  کورێ لەئواسوتوێوکوی زۆر نوزمودایە.  بەرهەم بۆ ئەو کۆمپانیایانە زۆر کەموبوێوتەوە
." پواراسوتو وی کورنوکواران و کوارگەران سوفورە.  ژنربی وای لەهیەن وەوڵەتەوە ئوامواوە کوراوە

((2004.MarkusJ,Kurtz  . ..." ریووفووۆرمە لوویووبووراڵوویەکووان راسووتەوخووۆ پەیووێەسووت بووێەوە بە
زیاوبێونی نایەکسانی، هەژاری، وەست رانەگەیشت ی خەڵك بە خزمەتوگوێزاری کوۆمەاڵیەتوی 

Kelly. Michael J, & .Brian F .) ."  پشت بەستێو بە کوۆمەخ و پشوتویوێانوی حوکوێمەت
لە وواڵتانێکی وەکێ بۆلیڤیا، ئیکێاوۆر، مەکسیك و پیورۆ، نوارەزایەتوی جەمواوەری . " 1999.)

٪ ی نارەزایەتیەکانی وەورانوی حوکوێمەتە ١٠لەژنر سایەی حکێمەتە نیێلیبراڵەکاندا تاراوەی 
 Nita, Rudra .2002..).")سەرکێتگەرەکان کەمی کرو

 
 : ئاکامەکانی سیاسەتی ئابوری حکومەت لەسەر فراوانکردنەوەی هەژاری لە کوردستان

وەسووەاڵتووی بووۆرژوازی کووێرو ئەم قەیوورانەی کوورووەتە فوورسووەتووێووك بووۆئەوەی گەورەتووریووال 
بێجگە لە .  پاشەکشە بە چاوەڕوانیەکانی خەڵە بکات لەرووی مافەکان و شێێازی ژیانیانەوە
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بێکارکرون و نانبیاوکرونی وەیان هەزار کرنکار لە کەرتە ئابێریە ناحکێمیەکاندا و بوییوال و 
کەمکرونەوەی کرێ و وەرماڵەی کرنکاران و کارمەندانی کەرتی حکێمی، حکوێمەت خەریوکە 
خۆی لەژنر باری هەر جۆرە بەرپرسیارنتیەك بەرامبەر بە خزمەتگوێزاریە کوۆمەاڵیەتویەکوان 

لەهەوڵی ئەوەوایە ئاخریال بزمار لە تابێتی ئەو شێێازە لە ئابێری بودات کە بوۆ .  وەوزنتەوە
سااڵنێکی زۆر، لەژنر کاریگەری سەرمایەواری وەوڵەتیدا، وەوڵەت بەرپرسیارنوتوی بەراموبەر 
بە وابی کرونی بەشێکی گرنگی خزمەتگێزاریە گشتیەکانی وەکوێ خوێنو ودن و خەسوتەخوانەو 

بە خۆڕایی یان بە نرخێکوی ( بایعی) واووەرمان و ئاوو کارەباو مەواوە خۆراکیە ب ەڕەتیەکان
حوکوێمەتوی هەرنوم بوۆ چوۆنویەتوی روبەرووبوێنەوەی ئەوقەیورانە .  رەمزی لە ئەستۆ گرتبێو
ەوە رووبەرووی هەرنوموی کوێروسوتوان بوێەوە، کوۆمەڵوێوك  ١٠٢٤ئابێریەی لە ووای ساڵی 

هەنگاوی نا کە سەرەتا نەوانی مێوچەی ئەو سەوان هەزار کارمەنود و کورنوکوارە بوێون کە 
ی سوەرجەم ١٠٢٥موانوگوی سواڵوی (  ٤) موانوگوانەی .  وا کاریان وەکرو" گشتی" لەکەرتی حکێمی

مێچەخۆران، چ ئەوانەی لەناو کاروا بێون و چ ئەوانەی کە خوانەنشویوال بوێون یوان لەسوەر 
وا سویواسوەتوی پواشوەکەوتوی ١٠٢٢لەسواڵوی .  سیستەمی چاوونری کوۆمەاڵیەتوی بوێون نەورا

مێوچەی گرتەپێش کە لەچێارچێێەی ئەو سیاسەتەوا وەیان ملیار ویو وار موێوچەی ئەوانوی 
موێوچەی !  بیی و گێایە کاتێك بارووۆخی وارایوی هەرنوم بواش بوێو، بوۆیوان وەگوێوینوتەوە

خانەنشی ی کە بریتیە لە پاشەکەوتی بەشێك لە مێوچەکانی خۆیان لەوەورانی کارکرونیانودا، 
بیانوێی شوەڕی واعوش و وابەزیو وی !  جارنكی ویکە لەهیەن حکێمەتەوە پاشەکەوت کرایەوە

نرخی نەوت کرایە پاکانەی ئەم سیاسەتە وژی کرنکاری و سوەرموایەواریوانەی حوکوێمەت و 
 . وەسەاڵتدارانی هەرنم

ئوێوسوتوا .  ئەم سیاسەتەی حکێمەتی هەرنم ووای تەواوبێونی شەڕی واعشیش بەروەوام بێو
ی ( ١) یە، چوارەك و نویوێ موێوچەی موانوگوی ١٠٢٧ی سواڵوی ٢١کەرۆژانی کۆتایی موانوگوی 

موانوگ (  ١) وا تەنوهوا موێچەی  ١٠٢٧بەوجۆرە لەماوەی ساڵی .  مێوچەخۆران وابەش وەکرێ
موێچەی !  یوان وەرگورتوێە ١٠٢٧خانەنشی ان تەنها مێوچەی  ووو مانگی ساڵی . وابەشکراوە

 ٢٥٠) خاوەن پێداویستی تایبەت و هاوکاریەکانی تۆڕی کۆمەاڵیەتی کە مانگانە بریتی بێو لە 
 .کەمکراوەتەوە( هەزار وی ار١٠هەزار تا  ٢٠)وی ار، بۆ ( هەزار

لەپاڵ ئەم سیاسەتەی حکێمەتی هەرنومودا بوۆ کەموکورونەوەی موێوچە، هواوکوات وامەزراوە 
موێوچەی کورنوکواران و کوارمەنودانوی (  ئەهولوی)  ئابێری و خزمەتگێزاریەکانی کەرتی تایبەت

لە هەنودێ .  هەزاران کەس بوێوکوار کوراون.  خۆیان بەرنرەیەکی بەرچاو هوێو واوەتە خوێارەوە
بەوجوۆرە خوۆی .  بێاری خزمەتگێزاریدا وەوڵەت لەرنگای کۆمپانیاوە کارەکانی ئەنجام وەوا

لە وامەزراندنی کرنکارو کارمەندو گورنوبەسوتوی بەروەوام و مەسوەلەی خوانەشویو وی ئەوان 
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کۆمپانیا تایبەتەکانیش گرنبەستی کاتی لەگەڵ کرنکارو کارمەندەکانویوانودا واژۆ .  وزیەوەتەوە
. وەکەن و بەوجۆرە ئاسایشی کاری وەیان هەزار کرنکار و کارمەند لەبەروەم مەتورسویودایە

ئەوەش واوەکات کە ناچاربال مل بدەن بە مەرە و واواکاریەکوانوی خواوەن کوۆموپوانویواکوان و 
لەنواو .  هەلێمەرجی کاری سەخت و ماوەی کارکرونی زۆر و بەبێ هیچ مافێك قوبوێڵ بوکەن

ئەم بەشەی کرنکاراندا ، کرنوکوارانوی بویو واسوازی هەن، کە بەهوۆی خواووبوێنەوەی رەوتوی 
بی اسازی و کاری ئەم بەشەوە، وەیان هەزار کەسیان بێکارن و روویان لە وەسوتوتوفورۆشوی 

ئێستا سیومای ناوشارەکانی کێروستان، هەمان سیمای سااڵنی نەوەوەکانی سوەوەی .  کرووە
پێسێوی بەخۆوە گرتێە کە گەمارۆی ئابێری نێێوەوڵەتی لەسەر عێراق و گەمارۆی رژنمی 

کورنوکواری بویو واسوازی ئەگەر لە !  بەعسیش لەسەر کێروستانی کەمەری خەڵکی شکوانودبوێو
٪ی ٥٠رۆژ کاری وەست بکەوێ، کورنوی رۆژانەی رنوك  ٢-١هەفتەیەکدا شانسی هەبێت و 

٪ ئەو کورنویە ١٥کەواتە وەتێانیال بڵێیال کە ئەم تێنرە لە کورنوکواران هەفوتوانە .  جاران وەبێت
 .وەری وەگرت( ١٢٠٤تا ساڵی ) وەروەگرێ کە جاران

( ٢٠٠٠) وا باڵوکراوەتەوە،  ١٠٢٢بەپێی راپۆرتێکی سەندیکای بی اسازی سلێمانی کە لەساڵی 
بەوجوۆرە مەزەنودە .  کارگەی بچێك و مام واوەنود واخوراوان(  ٢٠٠٠. )پرۆژە کاریان راگرتێە

هەروەها هەمان راپوۆرت بواس لەوە وەکوات کە .  بێکاربێون(  هەزار کرنکار٢٠٠) وەکەن کە 
خاوەن کارو  خاوەن کۆمپانیاکان بەبیانێوی نەوانی پێشی ەکانیان لەهیەن حکێمەتەوە کرنی 

سوکوااڵ (  ٢٠٠) هەر لەو چێارچێوێەیەوا تەنوهوا لە شواری سولوێوموانویودا .  کرنکارەکانیان نەواوە
 . گەیشتێە بە سەندیکاکەی ئەوان

ووای ئەوەی حکێمەتی هەرنم لەبەر رۆش ایی ئامۆژگاریەکانی بانکی نێێوەوڵەتیدا کۆمەڵێوك 
هەنگاوی ویکەی خستە بەرنامەی کاری خۆیەوە کە سیاسەتی خۆوەربوازکورونە لەژنوربواری 
وابی کرونی خزمەتگێزاری گشتی و هاوکاریە کۆمەاڵیەتیەکانی حکێمەت بۆ خەڵە، ئەوەبوێو 
نرخی سەرجەم خزمەتگێزاریە تەندروستیەکانی بەرنرەیەکی سەرسێڕهێ ەر گوران کورو لە 

 -شوێوێە توایوبەت یواخووێو) نەخوۆشو وانەو خەسوتەخووانە حوکوێمویەکوانوودا کە بە سویووسوتەموی 
Semiprivate  )کارکرون بەم سویوسوتەمە لە ووای وەواموی بەیوانویوان وەسوت .  وەناسرنت

پێدەکات و لە راستیدا وەوامی بەیانیان تەنها وەکێ شوتوێوکوی رەموزی مواوەتەوە، وەنوا هویوچ 
خوزمەتوگوێزاریەکووی ئەوتوۆی توێودا پوێوشووکەش نواکوورێ و هەمووێو پشوکوو ویوال و چوارەسووەرو 

وا ئەنوجوام ( واتە سویوسوتەموی شوێوێە توایوبەت) لە وەوامی ووانیێەڕۆ.  تاو....  نەشتەرگەریەکان 
نرخەکانیش بەجۆرنكال کە جویواوازیەکوی ئەوتوۆ لەنوێوێان نورخەکوان لە وامەرزاوە .  وەورنال

بۆنمێنە لە سیوسوتەموی شوێوێە توایوبەتودا .  تەندروستیە تایبەتەکان و حکێمیەکاندا نەماوەتەوە
نرخی پشک ویو وی خوێنوال بوۆ .  وی ار(  ٢٠٠٠)وی ارەوە بێە بە (٥٠٠)پسێڵەی چێنەژورەوە  لە 
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نەشتەرگەری بوچوێوك .  وی ار(  ٢٥٠٠٠)وی ارەوە بێە بە ( ٥٠٠٠)نەخۆشیە گێاستراوەکان لە 
ووو مولویوۆن و (  ١،١٠٠،٠٠٠) وی ارەوە وەست پێدەکوات توا (  هەزار٤٠) تا گەورەو تایبەت لە 

نورخوی پشوکو ویو وی .   وی ار تێو ەوەپەڕی(  هەزار١٠) وووسەو هەزار وی ار لە کاتێکدا پێشتر لە 
ئەوە بوێوجوگە لەوەی ... وی ار و بەمشوێوێەیە( هەزار٤٠)  ەوە بێە بە(هەزار١٠)لە ( سیتی سکان)

توایوبەتەکوان کە (  عیاوە) وەرگای ئاوەاڵکرو بۆ پەرەسەندنی نەخۆش انەو کلی یکە پزیشکی و 
. بارگرانیەکی زۆری لەسەر بارووۆخوی ژیوان و تەنودروسوتوی هواواڵتویوان وروسوت کورووە

بەهۆی نەبێونی وەرمان و خزمەتگێزاریە تەندروستیەکوان لە نەخوۆشو وانە حوکوێمویەکوانودا 
زیواویوان کورووە و ...(  شێرپەنجە، ساهسیما، شەکرە، گێرچیلەو سیول)  نەخۆشیەکانی وەکێ 

بەهۆی کەمکرونەوەو نەوانوی .  بەوهۆیەوە چەندیال هاواڵتی کەمدەرامەت گیانیان لەوەستداوە
وکووتووۆر و پووزیشووك مووۆڵەتووی (  ٨٠٠) سوواڵووی رابووروووا زیوواتوور لە  ١-٢مووێوچەوە لەموواوەی 

!بێمێوچەیان وەرگرتێەو کارەکانی خۆیان لە خەستەخانەو نەخوۆشو وانەکوانودا جوێوهوێوشوتوێە
ئەم بارووۆخە ئاڵۆزەی هەرنمی کێروستان بەم حکێمەتەی ئێوسوتوا چوارەسوەر :  سەرچاوە ) 

 (١٢/٢١/١٠٢٧( ٢٠٧)رۆژنامەی ئاون ە ژمارە -مامۆستا ئەحمەو هەورامی -وەکرنت؟
کەرتی ئاوو کارەبا بەهەمان شێێە، خێن دن و پەروەروەش وەکێ بەشێکی یەجوگوار گورنوگ  

لە خزمەتگێزاریە سەرەتایی و پێێیستەکانی مرۆڤ، ووروە ووروە خواوەنودارنوتویەکەیوان لە 
حکێمەتەوە وەگێازرنتەوە بۆ سەرمایەوارو خاوەن کۆموپوانویواکوان کە لەراسوتویودا بەشوێوکوی 

ئوێوسوتوا .  زۆریان هەر لەناو ئەڵقەی بەرژەوەندی حزبە وەسەاڵتدارەکاندا جێگوایوان وەبوێوتەوە
ونستگەوە وابیال وەکرنوت (  ٢)بەشی هەرە زۆری بەرهەم هێ انی کارەبای کێروستان لەهیەن

لە شارەکانی سلێمانی و هەولوێورو وهوۆك کە خواوەنودارنوتویەکەی وەگەڕنوتەوە بوۆ کەرتوی 
ئەگەرچی وابەشکرونی کارەبا لەهیەن حکێمەتەوە وەکرێ، بەاڵم بێگێمان بەرنوامەی .  تایبەت

حکێمەت ئەوەیە کە وابەشکرونی و فرۆشت ی کارەبا بداتە وەستی خێوی ئەو کۆموپوانویوایەی 
کە کارەبا بەرهەم وەهێ ێ و بەوەش بێجگە لە گرانبێونی نرخی کارەبا، ملویوارەهوا ویو وار لە 
گیرفانی خەڵك بۆ بەرژەوەندی خاوەن سەرمایەکانی کێروستان وەروەکێشێت و حوکوێمەت 

 . هیچ جۆرە پاڵپشتیەکانی ئەم خزمەتگێزاریە ب ەڕەتیەی هاواڵتیان ناکات
لە .  کەموکورایەوە(  حوکوێموی) لەگەڵ نزیکبێنەوەی وەرزی زستان، رنرەی کارەبای نیوشوتوموانوی

. کاترمێر کارەبای حکێموی وەورێ بە هواواڵتویوان(  ٢) شارنکی وەکێ سلێمانیدا رۆژانە تەنها 
مانگانە هاواڵتیانی کەمدەرامەت وەبێ پارەیەکی زۆر بدەن بە مێەلیدە ئەهلیەکان لەبەراموبەر 

 . پیکرونەوەی کەمی کارەبای نیشتمانیدا
هەروەکێ  پاڵپشتی حکێمەتی بۆ سێتەمەنی هاواڵتیوان هەڵوگورتوێەو لەم هواویو ەوا کە ئەم  

وۆهری (  ٢٠٠) نێسی ەی تێدا نێسراوە نرخوی بەرمویولوێوك نەوت بوۆ هواواڵتویوان لەسوەروو 
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: توێوبویو وی) . هەروەکێ نرخی بەنزیال و باقی سێتەمەنیەکانی ویکەی گران کرووە. ئەمریکیەوە
ووای ئەوەی کە زسوتوان وەسوتوی .  وۆهر بەرزبوێەوە ٢٢٠نرخی بەرمیلێك نەوت تاراوەی 

پێکروو حکێمەت لەژنر فشاری خەڵکدا ناچاربێو وەست بکات بە وابەشکرونی نەوت، تەنوهوا 
وۆهر بۆ هەربەرمیلوێوك بەسوەر هواواڵتویوانودا وابەش ٥٠یەك بەرمیل نەوت ئەویش بەنرخی 

 !( تەنها بەشێکی کەمی هاواڵتیان نەوتیان بەسەروا وابەشکراوە. وەکات
سەرەڕای ئەوانە، کەرتی خێن دنیش بەرە بەرە بەرەو فرۆشتال وەبرنت و پەرە بە زانوکوۆو 
پەیمانگاکی تایبەت وەورنت و خێن دنگا حکێمیەکان لەرووی زانسوتویەوە خەریوکە بوایەخوی 

خزمەتگێزاریەکانی خێن دن لە زانکوۆو وامەزراوە حوکوێمویەکوانویوشودا .  خۆی لەوەست وەوات
خێن دکارانی بەشە ناوخۆییەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان وەبوێوت بوینوك پوارە .  وەکرنت بەپارە

بەهۆی بیی ی مێوچەکانیانەوە بواری ژیوان .  بدەن بەرامبەر بە وابی کرونی شێن ی مانەوەیان
ئواسوتوی .   و گێزەرانی مامۆستایانی خێن دنگا و زانکۆ و پەیمانگاکان بەرەو خراپبێون چوێە

وەاڵنەوانەوەی وەسەاڵتی هەرنم بە نواڕەزایەتویەکوان .  خێن دن بەراوەیەکی ترس اك وابەزیێە
و خۆپیشاندانەکان بۆ واواکاری مێوچەو هەڵێەشاندنەوەی سویوسوتەموی پواشوەکەوتوی زۆرە 

مامۆستای خێن دنگا ب ەڕەتی و ناوەندیەکان لە پورۆسوەی (  هەزار٢٥) ملێی مێوچە، نزیکەی 
وا زیواتور  ١٠٢٧تەنها لە ساڵی .   خێن دن کروۆتە وەرەوەو مۆڵەتی بێ مێوچەیان وەرگرتێە

( هەزار ٢٥٢) نوزیوکەی .  مامۆستای زانکۆی سلێمانی مۆڵەتی بێمێچەیان وەرگرتێە(  ٢٧٤) لە 
بەهۆی سیاسەتی سوەرموایەواریوانەی حوکوێمەتوی . خێن دکار بۆماوەیەك لە خێن دن وابیاون

وەرچێوی زانکۆ و پەیوموانوگواکوان فورسوەتوی کواریوان چو وگ ( هەزار ١٠٠)هەرنمەوە، نزیکەی
ئەم بوارووۆخە :  هەموان سوەرچواوە.) .  ناکەوێ و پەیوێەسوت بوێون بە سوێپوای بوێوکوارانەوە

ماموۆسوتوا ئەحومەو   -ئاڵۆزەی هەرنمی کێروستان بەم حکێمەتەی ئێستا چارەسەر وەکرنت؟
 (١٢/٢١/١٠٢٧( ٢٠٧)رۆژنامەی ئاون ە ژمارە -هەورامی

بێجگە لەوانەی باسکران، حکێمەتی هەرنم وەیان جۆر رسێماتی لەسەر خزمەتگێزاریەکانوی 
بووۆنوومووێنە وەیووان جووۆری رسووێموواتووی لەسووەر خووزمەتووگووێزاریە شووارەوانووی و .  ویووکە وانوواوە

( ٨٠) و ژموارە (  ٧٥) هەرووو بییاری ئەنجێمەنی وەزیران ژمارە )  گەشتێگێزاریەکان واناوە
بووێووجووگە لەوە نوورخووی بوواە و (.  ١) و ژمووارە(  ٢) و هەرووو خشووتەی ژمووارە  ٢/١/١٠٢٢لە 

بەروەوامویوش حوکوێمەت لە فوکوری .  رسێماتەکانی پێشێوتری چەندیال قات گورانوتور کورووە
ئەوەوایە کە چۆن خۆی لەژنر باری هەمێو بەرپرسیارنتیەك بەرامبەر بە ژیان و گێزەرانوی 

هەروەها حکێمەتی هەرنم بەهۆی وەستوانودنوی پورۆژە ئوابوێریەکوانەوە، .  هاواڵتیان بدزنتەوە
وەیان هەزار کرنکارو کارمەندی کەرتی تایبەتی، بەتایبەتی کەرتی بی اسازی و رنوگواوبوانوی 
تێوشی بێکاری کرووە و بەسەختی وەتێانوال لە موانوگوێوکودا چەنود رۆژنوك کواریوان وەسوت 
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نەبێونی هیچ بیمەیەکی بێکاری و کۆمەاڵیەتوی بوۆ ئەم .  بکەوێ، ئەویش بە رۆژانەیەکی کەم
بەشانەی خەڵك، لەپاڵ گرانبێونی بازاڕ و نرخی شتێمەکە ب ەڕەتیەکانی ژیان، بەشێێەیەکوی 
ترس اك گێزەرانی خێزانە کرنکاری و کەمودەرامەتەکوانوی روبەرووی مەتورسوی هەژاری و 

بەپێی هەمان نوێسوراوی مواموۆسوتوا ئەحومەو هەوراموی لە رۆژنوامەی .   برسێتی کروۆتەوە
کەس لە هەرنمی کێروستاندا لەخێار هێڵی هەژاریەوە وەژیوال (  هەزار ٨٢٠)ئاون ەوا نزیکەی 

 .٪٢٤و رنرەی بێکاری بەپێی ئامارە رەسمیەکان وەکاتە 
حکێمەتی هەرنم، چ بەپێی ماهیەت و جەوهەری چی ایەتوی و چ بەپوێوی ئەو سویواسوەتوانەی 
گرتێیەتیە پێش و لەبەر رۆش ایی ئامۆژگاریەکانی بانکی نێێوەوڵەتوی، ئوایو ودەیەکوی تواریوك 
وەخاتەبەروەم خەڵکی زەحمەتکێش و کەمدەرامەت و چی ی کرنکار لە کوێروسوتوان، هەژاری 
و برسێتی وەکاتە سیمای رۆژانەی ژیانیان ئەگەر بێتێو جەماوەری کرنکارو زەحومەتوکوێوش 
و کەموودەرامەتووی کووێروسووتووان بەشووێووێەیەکووی رنووکوو ووراو و یەکووگوورتووێو نەیەنە مەیوودانووی 

و هەوڵەکوانوی بوۆ سوەپوانودنوی هەژاری  روبەرووبێونەوەی ئەم سویواسوەتوانەی حوکوێمەت 
ئەگەر کەسێك پێی وابێت ئەم هەلێمەرجە ئابێریە فەهکەتبارەی ئێستای خەڵوك .  بەسەریاندا

و ئەو هەژاری و برسێتیەی کە روبەرووی خەڵکی کەمدەرامەت کراوەتەوە، هەلوێمەرجوێوکوی 
ئەو نوموێنوانەی کە لە پەیوێەنود بە .  کاتیەو تەواو وەبێت، تێوشمی وەهمێکی کێش دە بوێوە

کاریگەری سیاسەتەکانی نیێلیبراڵیزمەوە لە وواڵتانی بەریتانیاو ئەمریکاو ئەموریوکوای هتویوال 
هێ امانەوە، لەگەڵ ئەو راسوتویوانەی کە هەر ئوێوسوتوا لە کوێروسوتوان وەگوێزەرنوال و ئوێومە 
ئاماژەمان بە هەندنکی کرووە و خەڵکیش رۆژانە وەستێ پەنجەی لەگەڵ نەرم وەکەن، ئەوە 
وەخەنەروو کە چی ی بۆرژوازی لە کوێروسوتوان و حوکوێمەت و نوێنو ەرە سویواسویەکوانویوان 
هەژاری وەکەنە بەشێکی ژیانوی خەڵوکوی زەحومەتوکوێوش لەپواڵ کەڵەکەی سواموان و ژیوانوی 

 .  شاهانەو پی رابێارونی خۆیاندا
 

2017ئابی               
  

 :  پەراوێزەکان
( ئوۆلوۆموپوس) پرۆمیتۆس لە ئەفسانەی کۆنی یۆنانیدا ئەو خێایە بێو کە ئواگوری لە کوێوێی * 

ڤوۆڵوکوان یوش خوێای ئواگورە  کە لەسوەر ئەو کوارە .  وزی و وایە وەستی بەندەکانوی خوۆی
ئەم وەستەواژەیە لە ونو ەیەکوی زەیوتوی ویورخ ڤوان .  پرۆمیتۆس بە بەرونکەوە وەبەستێتەوە

یەوە وەرگویوراوە کە (   Utrecht) لە زانکۆی ئێتوریو وت (  Dirck van Baburen)بابیێرن
 .کێشاویەتی ٢٢١٢ساڵی 
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 (The Citizens' Press)نێسەر لە ماڵپەڕی باڵوکراوەی هاواڵتی  **
The Citizens' Press *** موواڵووپەڕنووکووی چەپە کە وەکووێ تووۆڕی خووێنوو وودکووارانووی ،

 .سۆشیالیست و کرنکاران و رنک راوە جەماوەریەکان لە کەنەوا خۆی وەناسێ ێ
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  مپ بۆ به بڕیاری تره  ت به باره سه

( قودس)لیم  سمی ناسینی ئۆرشه ڕه به

 ختی ئیسرائیل پایته  به

 هابی یا شه ڵ سوره گه گفتوگۆ له
 :م كه پرسیاری یه

ئوایوا .  ختی ئیسورائویول ك پایته سمی وانی به قێوسدا نا وه ڕه  م   به ك ئاگاوارن تره وه
چ   كوه نواوچوه  لوه  موریوكواوه جێ دا و ستراتیری ئه ئه  ند به یێه په  م  له ی تره م بییاره ئه

 ؟ كه ر ناوچه بێ بۆ سه كیشی ئه یه وه ری و كاروانه و چ كاریگه  یه كی هه جێگاوڕنگایه
 

 :هابی یا شه سێره
بوۆ   وه بیبه ل ئه ته  ختی ئیسرائیل له بۆ گۆڕی ی پایته  وه مپه ی تره م بییاره ند ئه یێه په  له

  كوی ویواریوكوراو لوه ووای ستراتیوریوه  به  كه  نییه  وه وه له  مه ئه  بێ بێوترێ كه قێوس ئه
  لوه سوه و موه  ری نواكوۆكوی و كوێوشوه سوه شێنال چاره  م  به ڵكێ تره به. بێ  وه كه ناوچه

ڵ  گوه لوه  یوه وه ی پێشبیكێی خۆیوه له سه ری مه سه شێنال چاره  تی، به یه وه كانیه ناوخۆییه

  

٩٦ 
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  بوییواره  كوه  كوی هوازه یوه ڵوقوه ڕاسوت ئوه اڵتوی نواوه ڕۆژهه.  وروپا و چیال و ڕووسیا ئه
ووای واعوش .  علێم بكوات ری مه مسه ند جه كانی جیهانی چه نگی نێێان هێزه هێزهاوسه

ڕووسویوا و ئوێوران و سوێریوای .  وا گوۆڕا كه ناوچه  مریكا له ری ئه ره زه  نگی به هاوسه
كوی  یوه وڕنوگوه وروپا و چ ڕووسیا جێگه و ئیتر چ ئه  وواوه  مریكایان بروه یمانی ئه هاوپه

  نوگوی بوه تودا هواوسوه ڕه ب وه  اڵت له ڕۆژهه  اڵم له به.  مریكا ئه  ك له وه  یه جیاوازتریان هه
كوه تواكوتویوكوی  یوه ویواروه  مه رحاڵ ئه هه به.  یمانی گۆڕا قازانجی ڕووسیا و ئێرانی هاوپه

  ڵوێوال  بوه ك ئوه رگ و كوۆتوایوی ی واعوش وه ، موه یوه ووای واعشدا هوه  له  مریكا كه ئه
خشوێوكوی  و، ڕۆڵ و نوه هوازبوێونوی ئوه  بوه  بوێو، بوگوره واو نه مریكا ته وت ی ئه ركه سه
ی  لوه سوه ی موه قه ره وه  نجام یاری كرون به رئه سه.  واو بێو ته  كه ناوچه  و له متری ئه كه
نوای  په  تی خۆیان له وڵه كان بۆ بێونی وه ستی یه له ر مافی فه ستیال و هێرش بۆ سه له فه
ك  یه هقه شێنال وه  مریكا به ومی فاشیستی ئیسرائیلدا ئه وی قه ر ڕاستیه تی سێپه وڵه وه

 .قازانجی خۆی بگۆڕێ  نگی جیهانی به بتێانێ هێزهاوسه  كه  یه وه لێكه یان هه
م  ی بوتوێانوێ ئوه وه بوۆ ئوه  یه كی تاكتیكی هه یه وڕنگه ی قێوس جێگه یه له سه م مه یانی ئه

  وروپواش بوه شودا چویوال و ئوه وه ورنری ئوه  ڕووسیا و له  ر به رامبه به  نگیه هێزهاوسه
سوتوراتویوری   نود بوه یێه په  له  مه ئه.   قازانجی خۆی وابیال بكات  كه  وه جۆرنك بشكێ ێته

توی  رۆكوایوه سه  ری به مسه ك جه ر گۆڕی ی ئارایشی جیهانی یه رامبه به له  وه مریكاشه ئه
ری  مسه جه  كه  نییه  و ئاماوه ئه.  كات یدا ئه ری مانا په مسه ند جه مریكا بۆ جیهانی چه ئه

  یمانان، بێ ه ك هاوپه نه  وه ریكه ناوی شه  وروپا، به ك چیال و ڕووسیا و ئه ریكی وه شه
  مواوه كی نوه اڵت و ڕۆژئاوا ئێستا ئیتر هیچ مانایه ری ڕۆژهه مسه كاتێكدا جه  یدان له مه

  ری به مسه كجه كرونی ونیای یه كشه ر پاشه رامبه به مریكا له نجام ستراتیری ئه رئه و سه
ر  رامبه به له.  واو بێو ڕاست ته اڵتی ناوه ونرانبێونی ڕۆژهه  به  مریكا كه تی ئه رۆكایه سه
كارتوی جویواجویوا   به  ربۆیه وات هه كروار نیشان ئه رچه په  ریكه خه  كه  وایه یه م پرۆسه ئه
كوانوی  ناوچه.  كات ستیال، كارتی ئێران، كارتی كۆریای باكێر یاری ئه له كارتی فه  وانه له
وا  ریوه مسوه نود جوه م جیهانی چوه ی له وه رئه به كات له ربازی ئه سه  مریكا به ی ئه وه ره وه

  وه بواری ئوابوێریوه  لوه  نه  وه ڕووی واقعیه  له  ر بكات كه یسه رۆك مه ی سه وڕنگه جێگه
بواری   لوه  رۆكی جویوهوانوی بوۆرژوازیودا بوێ و نوه ئاستی سه  له  یه مریكا تێانای هه ئه

ری  مسوه تریال جوه وره گه  نده رچه هه  یه ی هه و تێانایه ئه  وه ربازیشه تا سه هه  سیاسی و
 . ربازیه سه

 ..  مپ بڕیاری تره ت به باره سه
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  ریوكوه بیوای مال هۆكوار و شوه  ، به ڕاستدا چییه اڵتی ناوه ڕۆژهه  له  مه ی ئه وه نگدانه ڕه
نودی  وه رژه بوه  لوه  موه ، ئوه ئێستا واعشێك بوێونوی نویویوه.  گۆڕێ مێوی ئه كان هه هێزه به

جوۆرنوك   هوێوی كوه توی یوه وڵوه ی وه پویۆژه.  هوێوی تێكی یوه وڵه ك وه وه  ئیسرائیل نییه
مو  پوێچ  ی توره م تواكوتویوكوه ش به مه ستی دا ئه له تی فه وڵه نا وه په  بێو له تی هه قبێلیه مه
هوێوزی .   وه ژنر پرسویواره  چێته وامی ئیسرائیل ئه روه وان و به یانی خێوی ورنره.  بێت ئه

  كوه نواوچوه  ئویوموپوریوالویوسوتوی لوه  بی وژه ره رستی ئیسالمی و ناسیۆنالیزمی عه په كۆنه
  وه لوكواوه م زه تێانال لوه ومی و وی ی تر ئه ری قه ها باندی گانگسته جۆره.  رون ال روه سه
توێانوێ  ستبهێ ێ، ئه وه ت به وتۆی تایبه ماس ناتێانێ سێوونكی ئه تا حه هه.  ربێ ال روه سه
ڵك و  قێربانی بێونی خه  ی به مایه  ب ه ئه  كه  وه پێشه بێ ه  ندی تازه بكات و ڕیزبه  شه گه
بوێ بوۆ هوێوزی  اڵ ئوه زا ئواوه مان كاتیشدا فه هه  له.  وا و ئارایشته ستیال له له ی فه له سه مه

  سێكیێهر و شارستانی و ئی ساندۆست و سۆشیالیستی و ڕاویكاڵ و شوۆڕشوگوێویانوه
ن،  یودا بوكوه ت پوه ر فورسوه مانبێو گه كانی شۆڕشی تێنس و میسروا هه ڕووواوه  له  كه
 . ن یدا بكه رخستال په تی خۆوه فرسه  وه ره ونرانكه  م تاكتیكه ر ئه رامبه به ر له گه ئه
توریوال هوێوزی  وره و گوه نواتوێانوێ ئوه  یوه ی هه مریكا كێشه كی واقعی ئه یه شێێه  اڵم به به

ی  شوه موۆونولوی گوه  كوه  ند جارنكوی تور وتوێوموانوه ی چه وه رئه به ئابێری جیهان بێ له
ك زلهێزی ئیمپریالیستی و زلهێوزی جویوهوان قوبوێڵ  ڵێ مال وه چیال ئه.   چی ه  ئابێری له

ری  مسوه جوه.  ی ربازی جیهان قبێڵ بوكوه ك زلهێزی سه بێ مال وه ڵێ ئه ، ڕووسیا ئه بكه
  موریوكوا بوه ئوه.   وه خواتوه موریوكوا ووورئوه ئه  رچی زیاتر خۆی له هه  كه  یه وروپامان هه ئه

مریكوا  واقعدا بۆرژوازی ئه  له.  بكات  كشه رت بێ و پاشه رت كه وروپا كه تی ئه قازانجیه
ر  گوه ئوه.   كی وۆڕاوه بۆرژوازیه  چێنكه  رتریال بۆرژوازی ونیایه وتێوتریال و تێكده وواكه

ركێ  رامبه به  ستم له به ، مه ڵمانیه وا بۆرژوازی ئه بێ ئه كی هه مانایه  كی براوه بۆرژوازیه
  وه ڵوكوه ی ژیوانوی خوه گوۆشوه  له.   وه ڵكه ی خه گۆشه  ك له نه  كاندا تیه وڵه و ملمالنێ نێێوه

ركێتوی  سه  ریكه ك خه ر بۆرژوازیه نجام هه رئه سه.  م هێزی چی ی كرنكاره هێزی سێیه
ی  م تواكوتویوكوانوه ئاستی جیوهوانویودا ئوه  اڵم له به.  كات ی خۆی ئه كه چی ی كرنكاری واڵته

مریوكوا بوۆ جویوهوان،  تی ئه رۆكایه ، سه مروووه  ی شتێك كه وه بۆ ئه  مریكا كۆششێكه ئه
ڕاست بێ،  اڵتی ناوه نرخی ونرانتركرونی ڕۆژهه  ر به تا گه هه  وه وێ زی دووی بكاته بیه
حسواب   ی بوه وه رئوه بوه كرونی ئاسیای ووور بێت لوه نرخی ونرانكرون و میلیتاریزه  به

  مو  لوه ك توره روه هوه.  موریوكوان مێوی سوتوراتویوری ئوه هه  مانه ئه.  ویدا زه  چیال بدات به

 هابی   یا شه سوره
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ك چیال و ڕووسیواموان  مێنافیسی وه   وتی ئێمه  یاند كه شیدا ڕایگه كه م یه ئه  پالتفۆرمه
  موه واقعدا به  له  یه كه كانمان هه ك كۆریای باكێر و ئێران و جیهاویه ، ووژم ی وه یه هه
  م لوه و مێنافیسانوه م تاكێ ئه كه مدا ئه بچێكانه  و ووژم ه ڵ ئه گه ڕ له شه وێ بڵێ كه  یه ئه

ڵ چویوال و  گوه موریوكوا لوه ئوه  كوه  ڕنوكوه ، شه كێشێكه كێشمه  مه ئه.   وه جێی خۆیان واب ێمه
ندی بوۆرژوازی  خێوی ڕیزبه  له  ی قبێڵی نییه وه رئه به یكات له وروپاوا ئه ڕووسیا و ئه

  كوه  وه كی مروووه یه ر هشه سه اڵم له به.  ری وروست ببێ مسه ند جه جیهانیدا ونیای چه
ی  یه و پیۆژه ئه  كات وه گێزاری ئه رمایه سه  ریكه بۆ جیهان خه  مریكایه تی ئه رۆكایه سه
ی  م پورۆسوه اڵم لوه بوه  بوپوارنوزێ موروووه  ركوروه ك سوه مریكا بتێانێ خۆی وه ئه  كه

ووای   اڵتی ووور به ڕاست و ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕۆژهه  تێانێ ونرانی زیاتر له وا ئه مرونه
  مریكوان و لوه ی ئه رحه م ته كان وژی ئه كگرتێوه یه  وه ته نه  ر ئێستا له هه.  خۆیدا بهێ ێ

موانوای   موریوكوا بوه راونوزبوێونوی ئوه اڵم پوه وێ بوه كه راونز ئه په  ریكه مریكا خه واقعدا ئه
ڕێ  گوه وهوا ئوه موالولوه رستی تر لوه په ووای هێزی كۆنه  به  ، مانای وایه هوازبێونی نییه

ری  ك ڕابه ی وه م واڕمانه ی ئه یدا بكات تا بتێانێ پرۆسه یمانانانێك په ی هاوپه وه بۆ ئه
نورخوی   بوه  نوده رچوه ری ووابو وات هوه مسه كجه رۆكی جیهانی یه جیهانی ئازاو و و سه

 .بێت  كه ونرانكرونی زیاتری ناوچه
، هوێوز و  وا خوۆ ونویوا خواڵوی نویویوه موه ر ئوه رامبه به اڵم له به  ستراتیریه  مه رحاڵ ئه هه به

كان و ڕیزی  اڵتداره سه وه  ته وڵه ڕیزی وه  نها له ته  ك به نه  یه ری تر بێونیان هه مسه جه
كان و چی ی كرنكاروا كۆمۆنیزم و ئازاوی ێازی  سته ڕیزی ژنروه  ڵكێ له بۆرژوازیدا به

  ، لوه یه ڕاست بێونی هه اڵتی ناوه ڕۆژهه  له.   وه بێژنته وروپاوا وا ئه ئه  و سۆشیالیزم له
  نگیه م هێزهاوسه ئه  وات كه نیشانی ئه  نجام ئای ده رئه سه.   یه ئێران و عێراقدا بێونی هه

وێ بوڵوێوم  موه ئه.  ربگیرورێ بێ سێووی لێ وه و چۆن ئه  وه پێشه  هێ ێته تێك ئه چ فرسه
  اڵم بوه بوه. ئاسانی بیكات  ر كارنكی بێنت وا به مریكا هه ئه  كه  خاڵی نییه  كه یدانه مه  كه

كوی  یوه ستراتیری پاراسوتو وی هشوه  ، كه ره ر تێكده وه به ڕاوه مریكا له واقعی ستراتیری ئه
  وا كوه وه پوێو واوی ئوه  یكوات لوه ك پێێیست بێ ئه ر هێرش و ونرانكاریه هه  كه  مروووه

كوانوی  یوموانوه و هواوپوه  رستانوه په وتێتریال هێز و بیروڕای كۆنه وواكه  له.  بپارنزێ  مه ئه
  ونوتوه  كوه اڵم ئویوتور قسوه بوه.  وتوێو بوێ ركوه بیوای مال نواتوێانوێ سوه  به  مریكان بۆیه ئه

  . ونران بكات و تێكی بدات  ند ناوچه تێانێ چه ئایا ئه  ی كه وه رئه سه
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 :م پرسیاری وووه
بوێ،  وواوا ئوه  ئواشوێبوی بوه  كوه نواوچوه لوه  مریكاوا كه ی ئه ته م سیاسه ر ئه رامبه به ئایا له

توێوك  ن و چ سویواسوه بێ چی بكه ی ئازاوی ێازی ئه ره كان و به په كان و چه كۆمۆنیسته
 جیهاندا؟  و چ له  كه ناوچه  ریدا چ له رامبه به ر له به  بگرنه

  
 :هابی یا شه سێره

  نود بوه یێه په  رێ و له گێزه ئه  كه ناوچه  ی له وه مێروووا ئه  ر كاتێك له بیوای مال هه  به
جویوهوانودا   ر شتوێوك لوه هه.  ك جیا نیال یه  بێوبێ، ئێستا ئیتر له  پارچه  پارچه  وه جیهانه

ر شوتوێوك  هوه  كوه نواوچوه  بوێ، یوان لوه ری ئه كاریگه  كه ناوچه  جێ له ستبه ڕوو بدات وه
اڵم  بوه  ك نویویوه ڕنك وه  رییه م كاریگه ئه  ویاره.  بێ ری ئه جیهان وا كاریگه  ڕووبدات له

 . ك ر یه سه  نه كه بێگێمان كار ئه
  واكوۆكوی لوه  وه بوۆرژوازی خوۆیویوه  ر به رامبه به بێ له ر واڵتێكدا ئه هه  بیوای مال له  به
شوكوسوتوكوێوشوانوی   بۆ بوه  وه ڕووبێونه تی و ڕووبه كانی تا ئێستای مرۆڤایه وته ستكه وه

. سوت پوێوبوكوات وه  م واڵتوانوه موێو ئوه موریوكوا و بوۆرژوازی هوه هێرشی بۆرژوازی ئوه
پ و كوۆموۆنویوسوت  چوه  ركی هێزه سڵیتریال ئه ئه  م هێرشه ڵ ئه گه له  وه ڕووبێونه ڕووبه

  م هوێورشوه ر ئوه راموبوه بوه لوه  یوه وه سوتوانوه ری وه نوگوه سڵیتریال سوه و ئه  كانه ئازاوی ێازه
  ڕوو بوه  مریكی كه بۆرژوازی ئه  وه رویانه سه ی بۆرژوازی و له ڵه په چه  رستانه په كۆنه

  ر له شه كانی تا ئێستای به وته ستكه وه  واكۆكیكرون له  مجۆره به  وه.  رگه و مه  وه پێكانه
تی ئیسرائویولوی و  وڵه بێونی ووو وه  ڕاست كه اڵتی ناوه ڕۆژهه  مریكا، له ئه  وروپا، له ئه
. ر سوه  م  هوێورشوی كوروۆتوه و ئێستا تره  بێوه ت پێشی ڕازی نه ریه شه ستی ی به له فه

كوان  ومی و وی ویوه ڵگا قه كۆمه  به  ب گۆڕوراوه ره ڵگاكانی ونیای عه سێكیێهریزمی كۆمه
توا   وه سوعوێویوه  ومی له اڵتی وی ی و قه سه كێشانی وه ورنره.  ش زیاتری لێ وێ مه و له

وموی و ویو ویوان  توی قوه ی حكێموه و واڵتانه واوی ئه ئیسرائیل و تا ئێران و عێراق و ته
نوهوا  توی سوێوكویوێهری توه كانی پێشتر و یان حوكوێموه كێته سته وه  واكۆكیكرون له.   یه هه
ی خوۆتودا  كوه لوی واڵتوه ڵ بوۆرژوازی موحوه گوه له  وه ڕووبێونه ی ڕووبه ڕنگه  تێانی له ئه

و   رچی پواره هه  نگ ێازه مریكا جه ئه  ی كه وه بیانێی ئه  ئێراندا به  له  بۆ نمێنه.  یت بیكه
ت  خواڵوه عوێوراقودا وه  ربوازی و لوه ن بۆ هوێوزی سوه كه رخانی ئه ته  یه هه  پێل و بێوجه

  كوات، عوێوراقوی كوروۆتوه وژی چی ی كرنكاری كێروستان و عوێوراق كوار ئوه  ن، له كه ئه
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ی  توانوه و سیاسوه ئه.  رگرتێوه مانیش سێوی خۆیان لێ وه ومی و ئه واڵتێكی فیدراڵی قه
ر  راموبوه بوه  ن لوه كوه هوێوزتوریوان ئوه بواوی بوه ن و بوێونوی عوه كوه ی ئوه عێراقدا پویواوه  له
ڕوخوێ،   ئوه  ریوكوه و خوه  نواوخوۆوا واغوانوه  ئێران خوۆی لوه.   كه ناوچه  كانیاندا له قیبه ڕه

  وه چوی ویوعوای ئوه كوه  وه ڵگا بداته بچێكتریال واوا و پێداویستی كۆمه  اڵم به ناتێانێ وه
نوێورێ بوۆ  ربازی ئوه كات و هێزی سه رپا ئه به  كه ئاسایش بۆ ناوچه  ریكه خه  كات كه ئه

  ومیكورون و بوه ی قه رچی زیاتر پایه بی و هه ره ن و واڵتانی تری عه مه عێراق و بۆ یه
كانی تا ئێوسوتوای  وته سكه وه  كێرتی واكۆكی له  نجام به رئه سه.  كات هێزئه وی یكرونی به

ری جویوهوانویوال و  ر و ونرانوكوه نگی تێكده كانی ووای ووو جه وته سكه وه  ت كه ریه شه به
ی كورنوكواری و  وه كوانوی بوزووتو وه ویوه ر و پوێوشویه شۆڕشی سۆشیالیستی ئوۆكوتوۆبوه

ری  نوگوه سوه  موانوه عوێوراق، ئوه  ئێران، له  مریكا، له ئه  وروپا، له ئه  له  سۆشیالیستی بێوه
  بوێوگوێموان لوه.  كگرتێو بێون و ڕنوكو وراوبوێون گورنوگوال یه  یه وه شه رلێره هه.   رگریه به

ر چویو وی  گوه ئه.  یت ڵ بۆرژوازی واڵتی خۆوا بكه گه ڕ له رگریدا ناچاری شه ی به پرۆسه
ت  ریوه شوه توی و بوه یوه ڵوك هوه خوه  وتوانوه كوه ستكه و وه خێوی ئه  مریكا له ئه  كرنكار له

  رگری بوكوات، لوه به وروپاشدا  مریكا و ئه ئه  تا له ر بۆرژوازیدا هه سه تی به پاندوویه سه
تی  سیاسه  به  حشیانه وه  ریكه خه  كان واكۆكی بكات كه ندروستیه تی و ته اڵیه كۆمه  بیمه

  ونوتوه كوه ئوه  وه وروپویوه توانوی ئوه وڵوه مو  و وه ی توره كه ته ن حكێمه هیه و باە له  بێوجه
مو  نواتوێانوێ  ك توره سوێوكوی وه كوه.   وه بوێوتوه ئه  وانه پێچه  كه له سه ، مه وه م هێرشه روه به
رگوری  نوجوام بوه رئوه سوه.  موێچواوی جویوهوان ڕووپوۆش بوكوات ونوت وه رجۆرنك بیه هه

 .بگرێ  م شتانه تێانێ پێش به ئه  و ڕنك راوانه  كگرتێوانه ، یه وانه پێشیه
ی، خوێوی  كوه پێی پێێیستیه  ی ڕیفراندۆمی كێروستانی عێراقدا به له سه مه  له  بۆ نمێنه

سوتوهواتوێون  وه  پێشتور بوه  ت كه ریه شه ی به وتانه سكه و وه تی و ئه وڵه ڵگای نێێوه كۆمه
  یمان واموه واوی په ته  به.  تی ناناسال سمیه ڕه  چی به ، كه تیان ب اسیایه سمیه ڕه  به  بێایه ئه

ك  ر بوێون، وه نگی جیهانی ونرانكه زمێنی ووو جه ئه  یكه یمان امانه و په كان، ئه جیهانیه
ت  نوانوه ران، مو وااڵن و توه نوابوه كوانوی پوه ی مافوه یمان امه كانی ژنان، په ی مافه یمان امه په
،  نوگوه و جوه  رگویوری كوێوشوه وه  شێن ێی ژیانی خۆت كه  ڵهاتال له نی مافی هه یمان امه په
 .  ژنر پێێه  خرن ه مێو وا ئه هه
  رگوری لوه یوال، بوه هوێوز بوكوه مانی پوێ بوه كه وه تێانیال بزووت ه ئه  ئێمه  كه  كه ڕنگایه  مه ئه
كانوی  وته ستكه ی كرنكاری و سۆشیالیستی، وه وه ت، بزووت ه ریه شه كانی به وته ستكه وه
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ر بورسوی و  راموبوه بوه  وه سوتوانوه ها وه روه هه.  نسا ڕه ر و شۆڕشی فه شۆڕشی ئۆكتۆبه
كانی مانگورتوال و خوۆپویوشوانودنوان و  مافه  بێونی ئاسایش و واكۆكی له ژاركرون، نه هه

  وه ڕنوزه  پ بوه روا و چوه بوه بوه  وه گیانی ونته  ریكه وروپا خه ئه.  هتد..  خۆڕنك سترن و
نودبوێونوی  مانوای پوابوه  ڵكێ به ی، به كه مانا كۆمۆنیستیه  ك به تا نه هه  وه كاته رزئه ربه سه
  ڵوك بوه رانوی خوه ڵوك، بوۆ كورونوی خوۆشوگوێزه تی بۆ خوه اڵیه مانی كۆمه زه  ت به وڵه وه
مال ئێموێودم .  گرێ ڵئه نگاوهه هه  ریكه ئازاوی وا خه  وی و واكۆكی له وله كی ئه یه له سه مه
ئوێوران و عوێوراق و   ڵگرت ی كۆموۆنویوزم لوه نگاوهه هه  ، مال ئێمێدم به یه وروپا هه ئه  به

ی  وانوه ئوه  ، واتوه موانوه ئوه  كوه  یوه وه ك ئوه ڕنگایوه  پێم وایه.  یه ڕاست هه اڵتی ناوه ڕۆژهه
  لوه  ناسرنوال  نوه ڵك نه ئاسایشی خه  ر له ناوی واكۆكیكه  ، به یه وه سته وه اڵتیان به سه وه

.. مریكا و هوۆاڵنود و ئه  له  ڕاست و نه اڵتی ناوه ڕۆژهه  له  ئیسرائیل و نه  له  ئێران و نه
  نوجوام لوه رئوه سوه  قامگیری و نائاسایشی ونیان وه ی ناسه رچاوه مێویان سه هه  مانه ئه

  گێیێ كه ئه  و ڕۆڵه ئه  ریكه خه  كه  مریكیه نی بۆرژوازی ئه بۆگه  وه مێویانه رووی هه سه
كسوانوی و  رانوی و یوه ر برنێی و خۆشگوێزه سه  كاته هێرش ئه  ی ئاسایشه هانه م به به
ریوال و  شوه ڵوگوای بوه كوانوی كوۆموه وتوه ستكه وه  كان كه كسانی ێاز و ئازاوی ێازه ها یه به
 .ریدا شه ڵگای به ر كۆمه سه به  پاندووه خۆی سه  مجۆره به

ی پێشێو ناموێو وێ،  وه كان ئه كگرتێوه یه  وه ته روا ونت، نه سه ئێستا زۆر شت گۆڕانی به
  بوه ی قوه بێوجه  ریكه ر واڵتێك خه نجام هه رئه سه  وا، وه ست ئه وه  ناتۆ گرنگی خۆی له

وا ڕووی جویوهوان   وه نوێوكوه هیوه كات و لوه رخان ئه ربازی ته هێزكرونی هێزی سه بۆ به
ڕنوی   شوموان لوه م كواره و ئوه  وه ببویو وه  مانه ڕووی ئه بێ ڕووبه ئه.  ن كه میلیتاریستی ئه

هێرش برون و مواكسویومواڵویوسوت بوێون   به.  بۆ ناكرێ  وه ئاشتی ێازی و ئارامی ێازیه
ژنور   چوێونوه ر و نوه مواوه كوانوی جوه واوی واخێازیه ڕووی ته و خست ه(  رایی ڕگه وپه ئه)

نگوی  بیوای جه  به  ، كه وه پێشه چێته ئه  وا كه ڵه په چه  نگه م جه لی له ئااڵی بۆرژوازی محه
نوگوی  و وه  یوه خوۆی بوێونوی هوه  م كوه هوێوزی سوێویوه  كوه  لوێوكوه هوه  موه ئوه.  جیهوانویویوه

وتوی ڕاسوتوی  نودنوك ڕه چوه  یوبویو وی كوه ئی گالنود ئوه  ئێستا له  ، بۆ نمێنه وه رزكروۆته به
ر  توێانوێ بوه ئوه  م هوێوزه ئه.   یه واڵتانی تریشدا هه  كانی له نیشانه  وه  پێكروووه كشه پاشه

ری  مسوه نود جوه ڕی ونیای چوه وا شه م هێزه بێونی ئه نائاماوه  له.  بگرێ  م ونرانكاریه به
توێانوال  مریكا،  ئوه ئه  ، واته رۆكی جیهان بێوه پێشتر سه  ر هێرشی هێزنك كه رامبه به له

ن  كتر بۆمباران ناكه كانی یه اڵم شاره به  وه كانه جێگا وووره  تاوا له ره سه  خێن بینرن له
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فریقا و  ئاسیای ووور و ئه  یان جێگا له تێانال وه اڵم ئه می جهیانی به نگی وووه ك جه وه
ر  راموبوه بوه نگی له ی بتێانال هاوسه وه ن بۆ ئه ڕاست ونران بكه اڵتی ناوه ئاسیا و ڕۆژهه

و   ریه مسه ند جه ونیا هی چه  مریكاوا كه ر ئه سه پێ ال به كتروا ڕابگرن تا بتێانال بیسه یه
 .سمی ب اسێ ڕه  كانی به ریكه بێ شه ئه

سۆشیالیوزم، هوێوزی چویو وی كورنوكوار و   یه وا هه م نێێه له  هێزنك كه  نجام تاكه رئه سه
  توێانوێ بوه و ئوه ی نواوێ و ئوه موانوه كێك لوه هیچ یه  كه  تكێشانێكه حمه ڵكی زه هێزی خه

.  یوه ئێمێدم هوه  یه م ویاروه مال به.  یدان مه  بێته  وه كانی خۆیه وته سكه وه  رگریكرون له به
  رگری له به  م بۆ ونیاش ڕاسته كه و هه  كه م بۆ ناوچه هه  یه له سه م مه بیوای مال ئه  به

كوان و  ی كۆموۆنویوسوتوه له سه ی چی ی كرنكار و مه له سه كانی تا ئێستای مرۆڤ مه مافه
و موافوی مو واڵ و   مافی ژن  رگری له ش، به ژی گه  رگری له ئێستا به.   كانه سۆشیالیسته

ر موێوزی  سوه  وتوۆتوه نوهوا كوه توه  رچوی شوتوێوكوه ڵوهواتوال و هوه سااڵچێان و مافوی هوه به
. بكات  مانه واكۆكی له  ڕاستیدا بێونی نییه   كان، هیچ هێزنكی بۆرژوازی له كۆمۆنیسته

رزتوریوال ئواسوتوی  تا به  وه نزمتریال ئاستیه  كسانی ێازی له ت ێازی و یه واله واوی عه ته
  لوه  ر كۆمۆنیست و سۆشیالویوسوتوێوكوه ركی هه ئه  مه و ئه  كانه ر مێزی كۆمۆنیسته سه له
 . ر شێن ێكی ونیا بال هه

 ..  مپ بڕیاری تره ت به باره سه
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داری  رمایه ڵگای سه كۆمه  شۆڕشێك كه

 !داخ كرد

 ردا ی شۆڕشی ئۆكتۆبه ساڵه ٠١١یادی   له
 
هۆی   ته بێوه  تیال كه تی تایبه ن مێڵكایه ووژم ی خاوه  مانای وایه  مه ئه.  سۆسیالیستیال  ئێمه’’ 

هاتێو  ئاشتی نه  بایی له كا، ناكۆكی و ناته كدار وه كتر چه وژی یه  وان له ئه.  ڵك ناكۆكی خه
ڵك فێری ورۆ و  خه.  كا ش ورۆیان وه باییه و ناته كرونی ئه و پی ه  وه پێكدن ێ و بۆ شارونه

  نیا به مرۆڤ ته  ڵێكی وا كه یال كۆمه ڕه و باوه ئه  سه له  ئێمه.  كا تی وه وووڕوویی و ووژم ایه
  ئێمه.    یه ووژم ی ئێمه  ڵه و كۆمه ئه...   ڵێكی نائی سانییه زانێ، كۆمه ند بێون وه مه وڵه ئامیازی وه
  ت به باره سه  ڵه و كۆمه ی ئه وشتانه گ ڕه یی و سه زه ڵ و بێبه په وشتی چه ناتێانیال ڕه

ڕووی   نیا له ته  فتارنك كه ڕه  ر شێێه وێ وژی هه مانه وه  ئێمه.  یال كانی قبێڵ بكه ڵسته رهه به
نی و  وه تی به كی كۆیله یه مێو شێێه ، وژی هه وه كاته ك جیا وه یه ڵك له خه  وه ماعه سێو و ته

ی كرنكار  ئێمه.  یال كه بات وه یال و خه بات بكه كارون ێ، خه به  ڵه و كۆمه ئه  وی مرۆڤ كه ع ه مه
مێو شت  ی م دااڵن، هه شێشه  بێكه  گاته تا وه  بیگره  وه كانه زله  كی ه مه  له  یال كه سانه و كه ئه
بۆ ئابیوی ئی سانی خۆمان   شیال كه ش بێبه قه و حه له  ئێمه.  كرێ وروست وه  كاری ئێمه  به

  بكاته  ئامانجی خۆی ئێمه  یشتال به بۆ گه  كه  وایه س پێی ڕه مێو كه هه.  یال بات بكه خه
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  اڵت بگری ه سه بتێانیال وه  ره به  ره بێ به مان ئازاوی هه نده وه وێ ئه مانه وه  ئێمه.  ست واروه
شۆڕشگێییال   ئێمه...  بێ س هه مێو كه ل، كار بۆ هه ستی گه وه  ونته اڵت بكه سه ست، یانی وه وه

باری  له  ئێێه...  بیال ر شۆڕشگێی وه ن هه كه هێ دنكان وه  ی هێ دنك زوڵم له مه و وه و تا ئه
نێێ   چێته گرێ، وه وه  ره ڕۆژ په ڕۆژ به  ڕی ئێمه ، بیروباوه مێكتان نییه رهه به  وه ویه ع ه مه

هاتێو  ئاشتی نه  باتی شێلگیر و له بات، بۆ ئازاوی، بۆ خه وان بۆ خه ڵك و ئه اڵنی خه كۆمه
  وه و جێاڵنه هیچ شتێكی تر پێشی ئه  یی ناتێانال به زۆرواری و وڕنده  له  بێجگه.  خا ڕنك وه

اڵم  به...   ی زنی و زیێ پێك هاتێووه وه كۆكرونه  به  كه  هێزنكی میكانیكیه  هێزی ئێێه...  بگرن
ی  وه ئه.  ك یه  كا به كان وه سته مێو ژنروه هه  كه  ندیه یێه هێزنكی زی دووی هاوپه  هێزی ئێمه

.  كۆیله  ن به وان مرۆڤ بكه وه فیكری ئه  نیا له ته  چێنكه  یه مێوی تاوانبارانه ن هه یكه وه  ئێێه
. كا ڕزگار وه  ماع و قی ی ئێێه ی ورۆ و ته زمه ڕی ونێه شه  ونیا له  اڵم تێكۆشانی ئێمه به

هاتێو پێك  بال نه كسان و له كی ئازاو و یه بال و ونیایه ڕنزگار وه  رزنرانی ئێمه كرنكاران و وه
  (١١١.كسیم گۆركی، وایك، ل مه)‘‘ .وی  ر ونته هه  مه ئه. ون ال

تای  ره سه  فیلم له  نێوسی ی جۆن ڕید بێو كرابێوه  له  رزاند، كه ی ونیای له ڕۆژه  و وه ئه
  پێشتر زۆر گێنم له.  مانی ڕاكێشابێو رنجی زۆربه ی ڕابرووو سه وه ی سه ٨٠كانی  ساڵه
  وا وته مه پاڵ ئه  له.  چێو ئه نه   ‘‘ڕۆژه  وه’’م  له  وانه ك له اڵم هیچ یه ی شۆڕش بێو بێو به وشه

نگێكی  حمان زه كانی ڕۆمانی وایكی ماكسیم گۆرگی و نی ای ثابت ڕه وانه ی پاڵه و قسه
نی  ویمه.  مانی مال بێو روه هاوسه  شێكی زۆر له ی ی مال و به ی ناو زه زری گاوه  میشه هه

كانی  كان و ڕنك ست ه كه ڕه تی گه كه كان و كرنكارانی شه ڵه چڵپاوی و پی ووكه  كۆاڵنه
ناو   كرون بۆ شۆڕش له كانی حزبی كرنكاران و خۆئاماوه ناو ڕیزه  كرنكاران و چێونه

ی  ناو نی ا وا و واڕمانی كۆشكی زستانه  ری برسی له ماوه ستانی جه ڕۆمانی وایك وا و هه
ڕاستی شۆڕشی  ر به هه.  ی شۆڕشی همان تۆختر كرو ندنشه و ئه  نگیزه تزار ئه
ك بێو بۆ  تایه ره و سه  روازه بێو، وه ند ڕۆژنك نه نها چه ته  لماندی كه رسه ئۆكتۆبه

  ڕ به خشی ی ئێمێد و باوه ك به هیه له.  واریدا رمایه رخی سه ونیای هاوچه  ئاڵێگۆڕنك له
.  یه ونیای واقعدا ئیمكانی هه  ڵگای كۆمۆنیستی له ب یات انی سۆشیالیزم و كۆمه  ران كه كارگه

تا ئێستاش   واری جیهانی و ئیمپریالیزم بیی كه رمایه رزنكی بۆ سه له  وه كی تریشه هیه له
ڕۆڵ و گرنگی شۆڕشی   ئاوڕنك له  وه یه روازه م وه با له.  هاتێون ڵ ه كانی وشك هه تامێسكه
 . وه ی ه كانی بده ر و وانه ئۆكتۆبه

  ڕێ و له په باروا تێئه وۆخێكی ناله  كێروستان به  كاتێكدا  بڵێم له  وه وێ ئه مه كی ئه پێشه
ن،  وه ئه  وه سته وه ر به شۆڕشی ئۆكتۆبه  كی وۆگمایی له كان ون ایه په چه  ندنك له كاتێكدا هه

  وه ی سۆشیالیستی ماركسیستیه ڕوانگه  م شۆڕشی ناوبراو له وه وڵ ئه وا هه م نێوسی ه له
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سیاقی كات و شێن ی   ر به سپاندنی شۆڕشی ئۆكتۆبه چه  نه  واته.  رچاو به  مه ب ه
  ووان به بره  له  یه ك هه یه وه می ه هیچ سڵه  و نه  یه كی هه یه وا جێگه م باسه له  وه ویاریكراوه

نجام شۆڕشی  رئه تی چی ی كرنكار و سه اڵیه ی شۆڕشی سۆشیالیستی، شۆڕشی كۆمه ئیده
ی وووپات  وه ر كاتێك زیاتر ئه هه  بێ له ی كێروستانیش ئه م وۆخه ئه.  كۆمۆنیستی

ڵگای  برون و ئابێری كۆمه ڕنێه می حێكمیانی و به سیسته  ئاڵێگۆڕ له  كه  وه كروبێته
ویمێكراسیكرون و   به  ڕنی گێایه  له  اڵت و نه سه ستی وه ستاووه ی وه ڕنگه  له  كێروستاندا نه

  له.   وه پێشه  چێته ڵگا ئه كرونی كۆمه ئیسالمیزه  به  مانتاریزم و نه رله نیشتمانیكرون و په  به
  اڵم شۆڕشێك به ، به وه پێشه  هاتۆته‘‘  رنكی تر شۆڕشی ئۆكتۆبه’’ر كات زیاتر پێێیستی هه

ڵگای  ی كۆمه مه روه م سه كانی ئه و پێداویستی و میكانیزمه  مه روه م سه ندنتی ئه تمه تایبه
  خۆی له  ر كه كانی ئۆكتۆبه وانه  رگرتال له سێوو وه و به  وه كێروستان وجیهانه

ندنك  وواتر چه  ی كه وه ئیتر ئه..   وه كروه سته رجه كرونی شۆڕشی چی ی كرنكاروا به پراكتیزه
  وا خۆی بگرێ و ئایا ئیمكانی سۆشیالیزم له جیهانیه  م بارووۆخه تێانێ له ئه  م شۆڕشه ئه

لێكی  هه  ی له و هیێایه به.   نییه  م نێوسی ه و كاری ئه  ، باسێكی تره ندنك واقعیه واڵتێدا چه
 .ری سه  تروا بێی ه

رنكیشی  سته و به  ستراوه به  وه شۆڕشی شێباته  ر به رنكی شۆڕشی ئۆكتۆبه سته به
تاكێ بتێانم   و پێشی انه ر ئه سه  كێرتی ونمه  به  بۆیه.  ٢١٠٥بۆ شۆڕشی   وه ڕنته گه ئه

تی ڕووسی  ڕی نێێان ئیمپراتۆریه ووای شه. م بده  وه سته وه  كی مێرووی ئۆبرنكتیڤ به ون ایه
كانی  وورگه نیمچه  تی له تایبه  اڵتی خۆیان به سه ی وه ی ناوچه وه ر فراوانكرونه سه و یابانی له

  یرانێكی بێێن ه ڕووی قه واو بێو، واڵت ڕووبه شكستی ڕووسیا ته  به  كۆریا و مانچێراوا كه
  شاره  له.  تكێش گرتبێو حمه ری زه ماوه جه  ربی ی به برسێتی و گرانی و قاتێقیی به.   بۆوه
شاری ئیڤانۆڤ و پترۆگراو وروست   مجار له كه كان شێراكانی كرنكاران یه سازیه پیشه

هێزتریال بێو  به  شێرای پترۆگراو كه.  كانی تر مۆسكۆ و شاره  بێون و وواتریش له
ست  كان بااڵوه ڤیكه نشه زۆرتر مه  كانی تێدا بێون كه ڤیكه ڵشه كان و به ڤیكه نشه وا مه وكاته له

و  ئه)لیۆن ترۆتسكی بێو   م شێرایه ی ئه سته رجه رانی به ر و ڕابه كه قسه  كێك له یه.  بێون
ن  هیه ڕن را له ی به راسه و سه  وره گه  وره مانگرت ی گه(.  ڤیك بێو نشه كات خۆی مه

تی  اڵم تزار سیاسه به.  كرو و واوای ئازاوی و باشبێونی ژیانیان ئه  وه شێراكانه
زیرانی وانا  رۆك وه كات سه جۆری سیستمدا ئه  ئاڵێگۆڕ له  ر و گێایه به  تاندنی گرته ڵه ڵ ه هه

  ی بۆ برایه كه ڵێ ه به  اڵم نه تكێشان باش بكات به حمه ڵێ ی وا وۆخی ژیانی كرنكاران و زه و به
كرو و  ر زیاوی ئه هات هه تا ئه و هه  وه ر وامركێ ێته ماوه تی جه زایه تێانیشی ناڕه  ر و ه سه
  ی شاره زۆربه  ری له راسه تا مانگرت ی سه.  واوی ڕووسیاوا ته  له  بۆوه ری ئه راسه سه
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ن  هیه رنز لێدان له ته مۆسكۆ خۆپیشاندان و مه  هاوكاتیش له.  ستی پێكرو كان وه وره گه
ناوی   ت به كی تایبه یه رنامه به  ك به هیه اڵم تزار تێانی له به.  ستی پێكرو وه  وه كرنكارانه

ڵبرارون  هه  شریعی به جلیسی ته مه  ی وۆما واته وه پێكهاتبێو له  كه(  ر مانیفێستی ئۆكتۆبه)
ناسرێ ووووڵی و  سمی ئه ڕه  ربییال به تی ئازاوی ڕاوه تایبه كان به زرن ێ و ئازاویه مه وائه

ركێت  سه  به  وه كی تریشه هیه ، له وه ناو ڕیزی كرنكاران و ناڕازیانه  رت بێون ب اته وووكه
ڵتانی خێنال  سی خه وان كه مۆسكۆ سه  و له  وه رانی وایه اڵمی خۆپیشانده و خێن یشتال وه

. كرا فه ركێت و خه واوی سه ته وا شۆڕش به ٢١٠٢تای ساڵی  ره سه  و له  مجۆره به.   كرو
  له  كانی جیاواز بێوه ڕ و بۆچێونه باوه  وا كه م شۆڕشه ر ڕۆڵی لی یال له سه  وه وواتر ونمه

 .كانیش ڤیكه ڵشه ڤیك و به نشه مه
ی بازاڕ  وه پێ او فراوانكرونه  ڕنك له نا، شه ڕ ئه شه  وروپا ڕوویان له ئه  كان  له زلهێزه  واڵته

ڵمانیا و  نسا و ئه ڕه ك فه واڵتانێكی وه.  ی جیهان و پاوان ێازی زیاتروا وه شكرونه و وابه
  بێو وه هێزنكی زیاتریان هه  وه رمایه سازی و سه ی پیشه شه هۆی گه ك به هیه ریتانیا له به
و  ڕووسیاش هاوشان ملی به.  ی بازاڕی زیاتر بییبێو وه كرونه  چاویان له  وه كی تریشه هیه له
. وا ببات بۆ خۆی یه وه و بازاڕكرونه شێك له ویش به یێیست ئه ئه  نابێو وه  وه یه شه گه
پێش   زۆر له  نده رچه ستی پێكرو، هه می جیهانی وه كه نگی یه جه ٢١٢٤رحاڵ ساڵی  هه به
بێ  ئه  بێو كه  وه ڵێنست و بۆچێونی لی یال ئه هه.  ستی پێكروبێو ڕ وه باڵكان شه  له  وه وه ئه

كانیان  نگه ی تفه ربازان لێله تكێشان و سه حمه نگی كرنكاران و زه نگ بگۆڕورێ بۆ جه جه
كی وی شۆڕش  واتایه  ی خۆیاندا، به كه لی واڵته ڕووی بۆرژوازی محه  نه ماندا بكه ڵ ئه گه له
  وه بێ ئه وا ئه لێره.  ست وه  اڵت بگرنه سه ست پێبكات و خۆیان وه وژی بۆرژوازی وه  له

  می ه كانیشدا كه ڤیكه لشه ناو خێوی به  له  نها بێو وه یدا ته م بۆچێونه لی یال له  بێوترێ كه
 .  بێو

  كان بكرنته نگه ی تفه لێله  كه  لی یال ڕای وایه  ستی پێكروووه نگ وه جه  وا كه و كاتانه له
ڵ  گه كان له فیكه نشه مه  پ له شی چه كان و به ڤیكه ڵشه واوی به كاتێكدا ته  لی له بۆرژوازی محه

اڵم  به.   وه رامه ناوی ئاشتی بێ غه  ڵ شتێكدان به گه ی وواییان له شه م به ئه. نگدان ستانی جه وه
نها  كاتێكدا ته  له.  ست وێ وه چۆن به  م ئاشتیه ئاخۆ ئه  بێو كه نه  وه سیان بیریان هی ئه كه

ڵ بۆرژوازی  گه ڕ له ر واڵتێك شه چی ی كرنكاری هه  كه  كیش، ڕای وایه یه می ه ك كه لی یال، وه
وا  ٢١٢٥ساڵی   له.  ست وه  اڵتی خۆیان بگرنه سه ڵگیرسێ ال و لێیان یاخی ببال و وه خۆیان هه

تكێشی  حمه ری كرنكار و زه ماوه هانی جه  وات كه ئیعاز ئه  واڵتی سێیسرایه  لی یال له  كه
  وه جیاتی ئه  واڵتانی تر و له  نكانی خۆیان له هاوچیه  چێته ستیان نه كان بدرنت وه واڵته

ست ببرنت  كان وه مێو واڵته هه  هاوكاتیش له.  نگال كانی خۆیان بجه ڵ بۆرژوازی واڵته گه له
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وژی   له  حمانه بلیغاتی بێیه مپی ێكی ته كه  وه.  ناو سێپاكاندا كان له نهێ یه  بۆ پێكهێ انی شانه
. ست پێبكرنت بێ جیاوازی وه  كان به مێو واڵته تی شۆڤی یستی و ناسیۆنالیزمی هه سیاسه
رپرسانی ناو  بێت و هاوكاتیش به ڵك تا بێت قێرستر ئه ر ژیانی خه سه نگ له ری جه كاریگه

كان  تیه زایه ناڕه.  بال تی زیاتر ئه روه نی سه ندتر و خاوه مه وڵه ی تزار تابێت وه كه ته وڵه وه
ی خۆی  تزار حێكمی تاقانه.  ڵدنال رباز هه ندیال سه چه  ناو سێپاوه  ، له وه نه كه ست پێئه وه

م  ندی ئه روبه سه  اڵم له به.  ڵیدا نامێ ال گه كانی له پیاوه  شێكی زۆر له كات و به ئه  پیاوه
كان یان  ڤیكه ڵشه رانی به ڕابه  شێكی زۆر له به  ڕووواوانه و شۆڕشی شێباتدا،

ندێ  هه  ت له نانه و ته  ڤیك هوازتر بێوه ڵشه حزبی به.  یان زی دانی كراون  وه ته ووورخراونه
ی  سازیتریال ناوچه پیشه  هێز له كی به یه كۆمیته  له  جگه.   ستداوه وه  كانی له شێنال كۆمیته

 .  ماوه نه  وه سته وه  شاری پترۆگراو، هیچی وای به
تێانای كرنكاران   له  گرانه  نده وه اڵم ئه كاندا پین به نه خزه مه  ند له رچه بێ هه نان زۆر گران ئه

كاتێك   بۆیه.  نگ ست جه وه  تی له ر بێداویه ماوه هاوكاتیش جه.  بیكین  ژاروا نییه ڵكی هه و خه
ی  ٨ڕۆژی   كاته ڕۆژژمێری نێندا ئه  له  پێی ڕۆژژمێری كۆن، كه به)ی شێبات  ١٢  له

  وه پێیانه  ستاوه رچی بۆ ڕیزی نانیش وه هه  رجاوه سه  ر ون ه ماوه جه ٢١٢٧ساڵی (  مارس
یدا  تی په اڵیه كی كۆمه یه می ه وروشمی نان و ئاشتی زه  كه  وایه و كاته له.  بال ست ئه یێه په
هێڵی ئاسال و میترۆكانی پترۆگراو مان   كان، كرنكاران له هاوكاتی خۆپیشاندانه.  كات ئه
ستی  وه  مجۆره به.  ن كه ە ئه له مێو جمێجۆڵێك فه گرن و هاتێچۆ و بازراگانی و هه ئه
م  ند ڕۆژنكی كه ووای چه.  بتێانێ سێپا و قۆقازی زیاتر ب ێرنت  گرن كه اڵتی تزار ئه سه وه
جێتیاران پێكهاتێون،   زۆری له  به  خۆپیشاندان و مانگرتال سێپا، كه  وام بێون له روه به

نا بۆ قۆقاز و پۆلیس و  تزار په  بۆیه.  ن ر بكه ماوه جه  له  قه ن و ته ركێت بكه ڕازی نابال سه
ر و  ماوه پاڵ جه  یان ون ه كانی سێپا زۆربه رمانده نجام فه رئه اڵم سه به.  بات تی ئه گاروی تایبه

ست  وه  ونته كه ند ڕۆژنك پترۆگراو ئه ووای چه.   وه ست ه وه كان ئه وژی پۆلیس و قۆقازه  له
وا  م كاتانه اڵم له به.   ربازان پێكهاتێوه رانی كرنكاران و سه نێن ه  له  شێراكان كه

شێراكان   ن كه وه وژی ئه  ن و له وا هه و لیرنانه  و كۆمیته ناو ئه  له  كان كه ڤیكه نشه مه
كانی  ر كاره سه ر به ك چاوونریكه وێ زۆرتر وه یانه اڵت بێ و ئه سه ستی وه وه  ئامیازی گرت ه

و   ستانه وتی شۆڕش و هه و ڕه ن له وه وڵی خۆیان ئه بێ، هه  وه اڵته سه ت و وه وڵه وه
وتال  ربازاندا ڕنككه ری كرنكار و جێتیاران و سه ماوه ی جه ت نێاندنه خاڵه كرون و وه ئیراوه

تزار   یال كه بكه  وه به  ئاماژه  وا پێیێسته لێره.  ن كانی تری بۆرژوازیدا بكه ڵ باڵه گه له
لیبراڵ و _ناو بۆرژوا تی له رغێبیه ویستی و مه خۆشه  وه نگه ندی جه روبه سه له
شكستی هێ ا   وره تزاری گه  وا كه م كاته له.  ست وابێو وه  له(  كان كاونته)كاندا  ستێرخێازه وه
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جۆرنك  به.  اڵت بگرێ سه وی وه یتێانی جڵه ویش نه و تزاری ووای ئه  وه یتێانی بمێ ێته و نه
  ڕیال و شۆرشی كرنكاران بێوه ڕاپه.  تزار  س ببێته كرا كه ئه قبێڵیش نه  بێو وه نه  س ئاماوه كه

  یی به تی ناوچه كان تێانیان حكێمه ڤیكه نشه اڵم مه به.  رنگێنكرونی حێكمی تزار هۆی سه
یانتێانی خۆیان  شێراكان نه  ربۆیه هه.  كانی بۆرژوازیدا پێكبهێ ال ڵ باڵه گه وتال له ڕنككه

وتی  ستان و ڕه جان و هه یه هه.  زرێ اڵتی شێرایی وابمه سه ست و وه وه  اڵت بگرنه سه وه
  وا كرا به یه م بیگه وا و له تكێشی ناڕازی لێره حمه ری زه ماوه ی كرنكاران و جه شۆڕشگێیانه

. اڵت سه وه  نه یانهێشت كرنكاران بگه بۆرژوازیدا و نه ندی بۆرژوازی و وروه وه رژه ی به بۆته
شۆڕشی ویمێكراتیكی بۆرژوازی بێو،   وه كات ئه سفی ئه ك لی یال وه روه هه  مجۆره به

كان  كان و ئێس ئاڕه كان، كاونته كانی بۆرژوازی، لیبیاله وتال بێو بۆ باڵه ركه سه
 (. كان شۆڕشگێیه  سۆشیالیسته)
هۆی   كاتی شۆڕشی شێباتدا بێوه  غیابی لی یال له  ش بێوترێ كه وه بێ ئه وا ئه ر لێره هه 

  یتێانیبێو خۆی له ڤیزم نه ڵشه یی و به رنامه یلی سیاسی و به تی فیكری و مه خه  ی كه وه ئه
ندی  شۆڕش قۆناغ به  یانێوت كه مانیش ئه ئه  تی چێنكه واوه ته  به  وه ڤیزم جیابكاته نشه مه
ڕیال ئ جا  رمایداریدا تێبپه كامێلیی سه شتال و ته قۆناغی پێگه  بێ جارێ به كرێ و ئه ئه

واوی  ته.  گۆڕێ ی لی یال ئه وه هات ه  ئیتر به  كه له سه اڵم مه به.  یال شۆڕشی پرۆلیتاری بكه
ش  مجۆره ست و به وه  وی شۆڕش بگرنته پرۆلیتاریا جڵه  بێو كه وه بۆ لی یال ئه  كه له سه مه
كان  فیكه نشه ی مه و بیرییایه شۆڕشی شێباتدا ئه  له  ڕاسته.  ست خۆی بگرێ وه  اڵت له سه وه
ندیكالیستیدا  ڕیزی سه سه  ش له ری بێبه ماوه نها كرنكاران و جه یێیست ته ئه  زاڵ بێو وه  كه

  ی شاره زۆربه  كی فراوان له یه شێێه  شدا شێراكان به وه ل ئه گه اڵم له ، به وه نته\بهێڵ
كان  شێرای  كه ڕه كانی كار و گه نده كانی ناوه كان وروست بێون، شێرا و كۆمیته وره گه

بێ  كیان به یه له سه ی ووایی هیچ مه مانه ت ئه نانه كانیان پێكهاتال  و ته ربازان و كۆمیته سه
  یه وه ی پێ بكرێ ئه وا ئاماژه شتێكی گرنگ لێره.   وه پێشه  بروه ئه رمانی شێراكان نه پرس و فه

و  مێو ئه هه  اڵم له كانی وروست كروبێو به بێو و ئۆرگانه ت هه وڵه وه  وهوه له  نده رچه هه  كه
بیاتی  وه ئه  له  كه  یه مه ئه.  وان بێو هی ئه  رمان به ست بێون فه ی شێراكان بااڵوه شێن انه

تی  وڵه ، واته هێشتا وه‘‘نی یی یان وووهیه اڵتی وووانه سه وه’’ووترێ  كۆمۆنیستیدا پێی ئه
ری كرنكار و  ماوه ستی جه وه  اڵت له سه وه  شێكی اڵم به به  چێوه ناونه بۆرژوازی له

  اڵت به سه خۆیان وه  ت ناگرن بگره وڵه رمان و بییاری وه ك گێێ بۆ فه و نه  تكێشدایه حمه زه
ی  نا زۆربه ت زۆرتر قاوغێك بێو وه وڵه وه   وجۆره ك به روه هه.  ستال وه ست و بییاربه وه
ر  پێێیست خێن ه  به)بێو   وه ست شێراكانه وه  كان به ربازیه سیاسی و ئابێری و سه  له سه مه
 (. ‘یی اڵتی وووانه سه ی وه رباره وه’بۆ باسی لی یال   وه ڕنته وا بگه بێ لێره ئه

 !  داری داخ کرد رمایه ڵگای سه کۆمه شۆڕشێک که

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٨٢



 مال موحسین  جه

٨٤ 

وی جێتیاران،  ی زه ژاری و برسێتی و قاتێقیی، كێشه هه  ی وۆخێكی واوا كه چێارچێێه  له
هیچیان   اڵت كه سه بێونی ووو حكێمت یان ووو وه ی ئاشتی و هه له سه نگ مه یرانی جه قه
هێشتا شێراكانیش   ت كه نانه ، ته وه نه ڵگا بده كانی كۆمه پێداویستیه  اڵم به ناتێانال وه  وه كروه به

تی  زایه ، ناڕه یدا زاڵه كه تیه رایه ر ڕابه سه ی به فیكریه  ته و خه هۆی ئه  به  اڵمیان نییه تێانای وه
  له  وا لی یال، واته ناسكه  م كاته له.   زیاوبێوندایه ر له تكێشیش هه حمه ڵكی كرنكار و زه خه

اڵمی  و بێێه  م وۆخه ر ئه سه وێ به كه بۆ ڕوسیا و ئه  وه ڕنته گه مانگی نیساندا، ئه
ڤیك و  نشه شی مه كی هاوبه یه وه كۆبێونه  كانی نیسانی له تێزه  بۆیه.  كانیشدا ڤیكه ڵشه به
رنجی  بێ سه شدا ئه لێره)  وه كاته كات و وواتریش باڵوی ئه ش ئه كاندا پێشكه ڤیكه ڵشه به

ی ویدگای سۆشیالیستیدا  یه م ژماره له  ڕابكێشیال، كه  م تێزانه ر بۆ گرنگی ئه خێن ه
ست  وه  بێ بچێته اڵت ئه سه ت و وه وڵه وه  كه  یه وه ئه  م تێزانه ڕۆكی ئه ناوه(.   وه ته باڵوكراوه

ڵ بۆرژوازی  گه نگی پرۆلیتاریا له نگ بگۆڕورێ بۆ جه ، جه وه ڕنگای شێراكانه كرنكاران له
وت ی و  ركه وام بێ تا سه روه بێ به و ئه  یشتێوه گه نجام نه رئه سه لی و شۆرش به محه

كی كرنكاران  یاڵیه خۆش ه  رجۆره هه  هاوكاتیش له.  كان اڵتی كۆمۆنه سه پێكهێ انی وه
  تیان بباته و هێشیاری چی ایه  وه ون ێته ونت بییه یه وات و ئه تی كاتی ئه حكێمه  ر به رامبه به

هانگاو   نگاو به یزانی هه ئه  بۆیه.  بێو  وه ووای شۆڕشی سۆشیالیستیه  لی یال به.   وه ره سه
تاكێ پێدانی   بگره  وه كانی حزبه شكیالته ی ته وه ڕنك ست ه  ر له هه. چی بكرێ  بێ و پێێیسته ئه

ری  ماوه تی كرنكاران و جه ی ئاستی هێشیاری چی ایه وه رزكرونه تی فیكری و تاكێ به خه
كانی حزب و  ڕنك ست ه  تی گشتی له خه  ی خۆی به ته م خه تكێش و تاكێ كرونی ئه حمه زه

و   م كارانه ر ئه سه و له كێش و سێوربێونی ئه نجامی كێشمه ئه  له  بۆیه.  شێراكاندا
.  بێ وروشمی گشت حزب ئه(  اڵتێك بۆ شێراكان سه گشت وه)ی وروشمی  وه رزكرونه به
ك و  هیه كان له ڤیكه نشه تی كاتی و بۆرژوازی و مه كێشی حكێمه هێشتا كێشمه  اڵم چێنكه به

كاندا  ڤیكه ڵشه ناو به له  وه ندانی تره ن چه هیه ستان له شۆڕش و هه  كرون به ره ی مێغامه ئیده
ناوشێراكاندا و هێشتا  نیال له  وان زۆری ه یبی ی ئه هێشتا ئه  بێو لی یال ناچار بێو كه هه

ندرێ  ستی برۆژوازی بسه وه  اڵت له سه بێ وه ئه  كه  و ڕاستیه یشتێون به گه كرنكاران نه
وڵی زیاوكرونی نفێز و  هه  له  وه كی زۆره خۆڕاگریه  رواری نابال، به ستبه خۆیان وه  چێنكه

  بیوای مال چێنكه  به  زۆر گرنگه  یه له سه م مه ئه.  تی بێو ی هێشیاری چی ایه وه رزكرونه به
همار  شتێانال په و ئه  وه ڕن ه و ناگه  وه ره وه  ته هاتێونه  ری تێڕه ماوه جه  یزانی كه لی یال ئه

ستی  وه  اڵت له سه بێ وه تی ئه واوه ته  به  ی كه و ڕاستیه یشتبێون به گه اڵم هێشتا نه ن، به بده
  بروه ئه نه  وه كرو و هیچ كار و وروشمێكی بێ لێكدانه ئه لی نه په له لی یال په  بۆیه.  كرنكاراندا بێ

 .  وه كروه ر ئه سه كانی نیساندا پێداگری له تێزه  ك خۆشی له روه هه.  وه پێشه
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ركێتكرونی  سه  وته ر خۆی هێ ا و هاوكاتیش كه سه ندیال جار گۆڕانی به تی كاتی چه حكێمه
رانی وا و  ستگیركرونی لی یال و ڕابه وانی وا و بییاری وه نفێزی ئه  كان و له ڤیكه ڵشه به

ناو شێراكانی  اڵم كاركرون له به.  بۆ فی الند كرا  وه وت ه لی یال ناچاری وووركه  ووباره
تی هی لی یال تیایاندا  تایبه كان و به ڤیكه ڵشه ی به هێزكرونی ئیده ربازان و به كرنكاران و سه

رمانی  فه  و به  وه ستانه وه ی ئه كه سته كرون و وژی كیرنسكی و وارووه هێزی ئه زیاتر به
  و نه  اڵمی ورابۆوه ژاری و برسێتی وه هه  نه  وا كه رجه لێمه م هه له.  كرو ئه ویان نه ئه

ك ئێس  روه ر كرابێو هه سه وی چاره ی زه كێشه  و نه  نگ وۆزرابۆوه ك بۆ جه یه چاره ڕنگه
جێتیاران پشتیان لێ كرون، لی یال تێانی   وه شه م هۆیه ر به هه  ڵێ یان وابێو، وه كان به ئاڕه

  ندانه مه خشه نه.   ئیتر كاتی شۆڕشه  ی خۆی كه كه پشت بییاریه  ندی بهێ ێته ی ناوه كۆمیته
ی  ١٥ڕۆژی   بێو له  وه كانی كۆنترۆڵكرونیان بۆ سێپای سێور ویاركرو و ئه ره میحێه

كانی سێپای  گاروه(  ری ڕۆژژمێری نێێ ی نۆڤێمبه ٧پێی ڕۆژژمێری كۆن و   به)ر  ئۆكتۆبه
تی كاتی  كانی پیترۆگراووا گرت و حكێمه كیه ره سه  ر شێن ه سه ستیان به سێور وه

ستی  وه ری شێراكاندا بییاری گرت ه راسه ی سه كۆنگره  و له  و كاته ر ئه هه.  ی هێ ا سه ره هه
ری لی یال و  ڕابه  به  زنه مه  م شۆڕشه ئه  مجۆره به.  ورا  وه ن شێراكانه هیه هت له سه وه
ڕوسیای ‘’’:  ڵێ سفێكیدا ئه وه  جۆن ڕید له.  ست هێ ا وه  وت ی به ركه متریال خێن یشتال سه كه

شۆڕشی   ست پێكروبێو وه وه  وه ه ٢١٠٥ساڵی   له  یه و پرۆسه ئه.  وا بێو وه تێانه  فراوان له
سیستمی كۆن   یشت كه گه  وه زمێیكی نێندا به ناوی پێشبی ی نه هه  شێبات خێراتری كرو و له

كان،  ڤیكه ڵشه اڵم ئێستا وا به به.  نی بدات مه ته  به  ك قاوغێكی بۆش بتێانێ ورنره نها وه ته
یان  م قاوغه ، ئاوها ئه هوه باته ڵێك ئه سێك ووكه ك چۆن كه روه ووا هه ك شه یه  نها له ته
تاییدا نێقم  ره كی سه رمیه گه  تی له ڵگای مرۆڤایه ما، كۆمه ئیتر ڕووسیای كۆن نه.  هێشت نه

ها  روه ، و هه قانه باتێكی تێند و وڵیه تی، خه باتی چی ایه خه  وه ریای گی و كڵپه وه له  بێو وه
جۆن ڕید، )‘‘  ...رهێ ا ریده كی نێێ سه یه ساره بێوی هه وه تێنراڵی ناسكی هێێاش ساروه

 (.١ندی  به
وی  كانی ئاشتی و زه رسێمه یشت ی شێراكان، مه اڵت گه سه وه  ر ڕۆژنك ووای به هه
می  كه نگی یه جه  ی ڕوسیا له وه كشانه  ئاشتی واته  مجۆره به.  ك یاسای واڵت ركران وه وه

رانی  كان بۆ شێراكانی نێن ه ویه ژنر ڕكێفی زه  رار كرا و بییاری خست ه رقه جیهانی به
  یاساكان به  وه اڵتی شێراكانه سه می وه كه ی یه فته هه  له.  یاسا  ویش بێو به جێتیاران زه

و  مێو ئه یاسا هه  ستێروا و به وه  وواتریش له.  ركرا ڵگا و كاركروووانی وه قازانجی كۆمه
  غه وه یاسا قه  جیاوازی نێێان ژن و پیاو به.  تایی مرۆڤال جێگیركران ره مافی سه  ی كه مافانه

،  لێروا كاتی نییه  ستێری و یاسایی تر، كه ی وه ند بیگه و چه...  كرا  غه وه كرا، كاری م ااڵن قه
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ژمێونی  ك هه وواتر و وه  ش بێو كه مه رئه هه.  كسان وانران كی ئازاو و یه ڵگایه بۆ كۆمه
كانی  كانی مافه یمان امه واڵتانی بۆرژوازی په  ی وانا كه وه ری ئه ر كاریگه شۆڕشی ئۆكتۆبه

  شێكی له به.   وه یاساكانیانه  نه هتد ب ه...  كان و ران و ئازاویه نابه مرۆڤ و ژنان و م ااڵن و په
اڵتی خۆیان و  سه كانی ژنر وه كرونی شۆڕش و شۆڕشگێینتی بۆ واڵته نه شه ترسی ته

شێكیشی تاكێ  به  ، وه وه یانه كه تكێشی واڵته حمه ن كرنكار و زه هیه یان له كه اڵته سه هنانی وه وه
ستانێكی  ر شۆڕش و هه هه  ندێ مافی ویمێكراتیك پێش به ڕتێشكرون و وانی هه  به

ژنر پێی   ك بێو كه یه رزه له ك بێمه ر وه ری شۆڕشی ئۆكتۆبه كاریگه  بۆیه.  ری بگرن ماوه جه
ی  وه وسانه كرێ و چه سیستمی كاری به  رزاند، گیكانێك بێو كه واری له رمایه سیستمی سه

ری  ڵ بێ كاریگه گه تا ئێستاشی له و هه  وه و كاته له  وه.  ی واغ كرو وه ن مرۆڤه هیه مرۆڤ له
ر و  ری شۆڕشی ئۆكتۆبه كاراكته.   وه ته ماوه  وه واریه رمایه ر جیهانی سه سه به  م شۆڕشه ئه

ستانی  واوی ئۆروووی برسیان و ژنروه ته  ی به و تی ی شۆڕشگێیانه  لی یال وره
مانیفێستی حزبی   نگڵس له ی ماركس و ئه و كۆمۆنیزمه واری وا و تارمایی ئه رمایه سه

اڵتی چی ی  سه پۆلی شۆرشی سێور و وه واقع و  شه  كرو بێو به كۆمۆنیستدا باسیان لێێه
 . خشی ڕزگاری به مروه  كرنكار بێوه

باری   له  نده رچه ر، شۆڕشی سۆشیالیستی چی ی كرنكار هه اڵم شۆڕشی ئۆكتۆبه به
یتێانی  شكستكێشرا و نه  نجام به رئه اڵم سه ستهێ ا، به وه وت ی به ركه سه  وه سیاسیه

  ، واته م باسه ر ئه سه وێ له وا نامه مال لێره.  بكات  كی ئابێری سۆشیالیستی پیاوه یه رنامه به
یی  م باسێكی پایه هنی كه  م چێنكه وتۆ بكه ر باسێكی ئه شكستی شۆڕشی ئۆكتۆبه

ی  ڕوانگه  ڕۆش ی و له  زۆر به  له سه م مه ر ئه سه ت له نسێر حكمه كۆمۆنیزمی كرنكاری و مه
رنجی كرنكارانی  جارنكی تر سه  بێ كه نه  نده وه ئه.   ی بۆ كروووه وه لێكدانه  وه ماركسیستیه

  هێڵه)ی باسی  وه ڵسێڕاوانی كرنكاری بۆ خێن دنه كۆمۆنیست و سۆشیالیست و هه
( ت سۆڤیه  زمێنی شۆڕشی كرنكاری له ئه  ی سۆشیالیستی له خ ه كانی ڕه كیه ره سه
 .كێشم ڕائه
ی  یه ماركسیستیانه  وه تیۆری و لێكدانه  له سه و مه ی ئه ئیزافه  انم به باشی ئهز  وا به لێره
 :  وه بهێ مه  نده یێه م په ریسی له ی كۆرشی مێوه قسه  شێك له ت، به نسێر حكمه مه
و ستالیال   بێوه ت ویمێكراسی نه سۆڤیه  چێنكه  گێایه  كه یه  وه ی باو ئه خ ه ندێ ڕه هه’’

له  مه  اڵم ئه ر حێكم، شكستی خێارو به سه ت هاته بیروكراسیه ، چێنكه  ڵكی كێتشتێوه خه
ی  ڵه مامه  وه خالقه ری ئه سه و له ئایدۆلۆژیه  چێنكه   و نازانستیه ڵه  هه  وه ئاستی میتۆوۆلۆژیه 

. تروتسكیستال  كه  وه شه وانه به و ه نه كه وروپاش وابیرئه كانی ئه په چه شێكی زۆر له به.  كات ئه
ڵگا ژنرخانی  رخانی كۆمه سه وا بییاره چێنكه   ماتریالیستی نییه  وه كی تریشه هیه له مه  ئه

 مال موحسین جه
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  بێ مانای وایه ركێت و ئیستبداو هه سه ك پێێیستی به ڵگایه ر كۆمه گه ئه.  ڵگا وییاریبكات كۆمه
. ر حێكم سه ته  ئیستبداو بهێ ه  ناتێانی سۆشیالیزم به.   ی پێێیسته وه ی ئه كه ژنرخانه

نێسی  ژیان و چاره  تیان له خاڵه كان، یانی وه ختی مرۆڤه سۆشیالیزم یانی ئازاوی و خۆشبه
وه  ئیتر خۆ تۆ ناتێانی وژی ئه..  ڵگا كانی كۆمه خۆشیه ند بێون له مه هره خۆیاندا، یانی به

. ش بهێ ێ ژیانه  م جۆره بێ شتێكی وژی ئه ئه بهێ ێ واته  وه وێ وژی ئه بیه  سێك كه كه.  بهێ ی 
  یڵێ كه مت ئه نسێر حكه مه  ی كه وه ر ئه هه....   ئیتر باسی ماتریالیزمی مێرووییه  مه ئه

واری و به  رمایه ی سه شه ی گه رنامه بێو، به كی سۆشیالیستی نه مایه ڵگای ڕووسیا ب ه كۆمه
  ستالیال ویكتاتۆره بێو كه  نه  وه وه كی به ندیه یێه هیچ په مه ئه.  سازی كرونی ڕوسیا بێو پیشه 

چی ی كرنكار و   ر به رامبه به  له كی جدی كه  یه له سه مه..  خالقال وئه و فاڵن و فیسار به
وری  سه س ته كه..  كرا نه  و كاره اڵم ئه ی سۆشیالیستی بێو به رنامه ستابێو به ڵگاوا وه كۆمه

و  ساڵدا ئه ١٠ی  ماوه و له و خێراییه  ی جێتیار بێو به ١٠وا  سه له  ك كه ڵگایه كرو كۆمه ئه نه
اڵم  به.  كیش وروست بكات ت مێشه نانه سازی بكات و ته ی ئابێری و پیشه فراوانه شه  گه
ن،  بده  رمایه سه  به شه  یانتێیست گه ئه.  بێو نه  وه سۆشیالیزمه  كی به ندیه یێه هیچ په  مه ئه
كرنكار   بێایه ن ئه ش بكه و كاره ی ئه وه بۆ ئه.  رن وپێش به ره ن واڵت به م زیاو بكه رهه به

  مێو كاتێكدا كرنكار ناچار به هه خۆ تۆ ناتێانی له.  ڕایبگرن ك كۆیله  و وه وه  وسێ  ه بچه
  ن پێێیستیان به یان لێ بكه ك كۆیله ن و وه بكه  و كاره ی ئه وه بۆ ئه.  ی مێو كارنك بكه هه
هێڵرێ  نه  بێایه ن، ئه ركێت بكه كانیان سه تیه زایه ناڕه  بێایه ئه.  بێو ر هه ركێتگه اڵتێكی سه سه وه

بلیغ  اڵت ته سه وژی وه كرنكار خۆی ڕنكب ا، حزبی ئۆپۆزسیۆن وروست بكا و له
 (شی سێ كۆرش، به)‘‘ .بكات

  چ به.   تی واوه ڵگای مرۆڤایه مێرووی كۆمه  ر مۆری خۆی له نجام شۆڕشی ئۆكتۆبه رئه سه
  وه نی سیاسیه هیه كاتێك له  ی كه یه زمێن و وانه و ئه وانی ئه  ی و چ به كه وت ه ركه سه

ربگرێ و ئابێری  سه  وه نی ئابێریشه هیه بێ له گرنت، ئه رئه شۆڕشی كرنكاران سه
ت و  وڵه تیایدا وه  كۆمۆنیزم كه  و قۆناغی بااڵ، واته ره زرێ تاكێ به سۆشیالیستی وابمه

  ت به باره تێبی ی سه  ك ماركس له روه هه.   وه پێشه  بچێته  وه شێ  ه وه ڵئه كانیش هه چی ه
ختی  وا جه ٢١٢٧و شێباتی  ٢١٠٥شۆڕشی   ت به باره ی پاریس و وواتر لی ی یش سه كۆمۆنه
ت  كێتی سۆڤیه زمێنی یه ئه  له  خ ه ڕه  له  وه مان میتۆوه هه  تیش به نسێر حكمه وه، مه لێكروه

مان ماشێ ی  هه  ست به چی ی كرنكار ناتێانێ وه  كه  یه وه ویش ئه ر كرو، ئه سه پێداگری له
  بگره.   زراوه كرێ وامه مای كاری به ر ب ه سه له  بگرێ، ماشێ ێك كه  وه تی بۆرژوازیه وڵه وه
زرن ێ تا  تێك وابمه وڵه قۆناغی سۆشیالیزمدا وه  له  یه وه ئه  یه بۆ پرۆلیتاریا هه  زمێنێك كه ئه
 .ر بكات یسه واوی مه ته  كرێ به ی كاری به وه شانه ڵێه كانی هه می ه ك ئامیازنك زه وه

 !  داری داخ کرد رمایه ڵگای سه کۆمه شۆڕشێک که
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چ جیهان و  چ   زن كه ری مه زمێنی شۆرشی ئۆكتۆبه ئه  ساڵ له ٢٠٠ئێستا و ووای 
ی كاری  وه وسانه باری ئابێری و پی چه رجێكی ناله لێمه هه  و كێروستانیش به  كه ناوچه

تا   یه شۆڕشێكی تری پرۆلیتاری هه  ر كات زیاتر ونیا پێێیستی به هه  ڕێ، له په كرندا تێئه به
ر  پێش هه  یه وره گه  م كار و ئامانجه اڵم ئه به.  تی ڕزگار بكات ڵگای مرۆڤایه واوی كۆمه ته

ی هێشیاری  وه رزكرونه به  ، به یه بێونی ڕنك ست ی كۆمۆنیستی هه  شتێك پێێیستی به
رنكی  ر و ڕابه ریكه ر و ڕابه و و ڕن ێن یكه تی و بێونی حزبی سیاسی پێشیه چی ایه

تی  اڵیه وی شۆڕشی كۆمه هات ه  ڕی قێڵی به باوه  كه  یه سێری وا هه خت و جه رسه سه
  ، بێونی چی ێكی وا كه بۆرژوازی سازی كروووه  خێك كه ی وۆزه رگه جه  له. بێ پرۆلیتاریا هه

هی   تێك كه واقعیه.   یه تی هه واقعیه  وه ره وه  بهێ ێته  ره ڕنك ستال و حزب و ڕابه  و جۆره ئه
 . یه كه رانیش مۆته وسێ ه و بۆ چه  خشی ه به ی ئێمێد و وزه مایه  وساوه چی ی چه

 
 ١٠٢٧ری  ویسێمبه

 
 : رگیراوه سێوویان لێ وه  رچاوانه م سه ئه
زمێنی شۆڕشی  ئه  ی سۆشیالیست له خ ه كانی ڕه كیه ره سه  ت، هێڵه نسێر حكمه مه.  ٢

رگی  ت، به نسێر حكمه كانی مه نێوسراوه  ك له یه ڵبراروه كتێبی هه  له.  ت سۆڤیه  كرنكاری له
 . شیده كرونی ساهر ڕه ئاماوه  له  كه( ٤٥٨بۆ  ٤٠٥. ل) ١٠٠٨م  كه م، چاپی یه كه یه
نگاندنێكی شیكاری بۆ  ڵسه ڤیزم و لی ی یزم، هه ڵشه ڤیزم و به نشه ریسی، مه كۆرشی مێوه.  ١

 شكراون وا پێشكه ١٠٠١و   ١٠٠٢   له  شدا كه سێ به  شۆڕشی ڕووسیا، له
html.RR/Farsi/com.modaresi-koorosh.www://http 

 .١٠٠٨م،  ریمی حسامی، چاپی سێهه رگێیانی كه وه. ماكسیم گۆركی، وایك. ٢
ڤێرژنی سایتی   ئی گلیزی و سێوو له  به)رزاند  ی جیهانی له ڕۆژه  و وه جۆن ڕید، ئه.  ٤

archive/org.marxists.www://https/(.   رگیراوه كان وه ته ماركسیسه
 htm.index/days10/days10/1919/reed 
https//:كان  سایتی ماركسیسته  ڤێرژنی ئی گلیزی له.  كانی نیسان ڤالویمیر لی یال، تێزه.  ٥
 htm.04/apr/1917/works/lenin/archive/org.marxists.www  
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شۆڕشی   كانی پرۆلیتاریا له ركه ئه

 ئێستادا

  (1)كانی نیسان  تێزه
 : وه ئینگلیزیه  رگێڕانی له وه

 مال موحسین جه
 

  له  وه ن خۆیه الیه له  كه  خۆگرتووه  كانی لینینی له ناوبانیه به  تێزه  م وتاره ئه)
ری كرێكاران و  راسه رانی شورای سه ی كۆنفرانسی نوێنه وه دوو كۆبوونه

 .( وه ته دا خوێندراوه ٠١٠٢ی نیسانی  ٤  ربازانی ڕووسیادا له سه
 :كی پێشه

ی نویوسوانودا،  ٤ی  وه كوۆبوێونوه  لوه  ر بۆیه شاری پێترۆگراو هه  یشتمه ی نیسان گه ٢وی  شه

  لێنین

قهی  مهای ده ر بهههه سهه لهه  قهه م ده ئهه.  وه تهه دا باڵوكراوه ٦٢  ی پراڤدا ژماره باڵوكراوه  دا له ٧١٧١ی نیسانی  ٧١  له(  1)

وتهی مهۆسهكهۆ، سها هی  ی پێشكه ، چاپی خانه٦٢_ ٧١. ، ل٦٢رگی  كانی لیهین، به كۆكراوه  له.   وه ته باڵوكراوه  كه ڕۆژنامه

  ش لهه كهه رگێڕانی كهرردیهه وه.   كراوه  وه ن ئیسحاق بێرنارده الیه ی بۆ ئیهگلیزی له كه رگێڕانه وه  كه  وه دا باڵوبۆته ٧١٢٢

   . رگێڕ ، وه كان هی لیهیهه ئكیده واوی هێڵی ته ته.  رگیراوه وه  وه كانه سایتی ماركسیسته  له  كه  كراوه  وه قه م ده مان ئه هه
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  وه نواوی خوۆموه  نوهوا بوه كانی پورۆلویوتواریوای شوۆڕشوگوێوی توه ركه بێگێمان تێانیم ڕاپۆرتی ئه
 .كرونیدا خۆئاماوه  مێكێڕی له هۆی كه به  وه ندێ ووووڵیه هه  ش به وه م و ئه ش بكه پێشكه

  وه م ئوه بویوكوه_     كانوم رڕاسته سه  یاره و نه_  تێانیبێتم بۆ ئاسانكاری بۆ خۆم  شتێك كه  تاكه
هواوڕێ   م وا بوه كوه قوه و وه  وه خێن دمه.  م بكه  ئاماوه نێوسیالی  شێێه  به  م تێزانه ئه  بێو كه

كووی  یوه وه كووۆبوێونووه  جووارنوكویووان لووه:   وه رخوۆ خوێنوو ودموو وه سووه زۆر لوه ووو جوار.  سوێورنووتوێوولوی
 .كاندا ڤیكه نشه ڤیك و مه ڵشه روووك به ی هه یه وه كۆبێونه  كاندا و وواتریش له ڤییكه بۆڵه

  لوه  وه كوه كوانوه كێرتوه  وه رنج و ڕوونكرونه سه  به  وه مه كه ی خۆم باڵوئه خسیانه شه  م تێزه ئه
 . كراوه  وووروورنری باسیان لێێه  وا به كه ڕاپۆرته

 

 : كان تێزه
ی  كوه كواتویوه  نوێنویوه  توه ی حكێمه ژنر سایه  له  كه  كه ڕه شه  ت به باره وا سه ی ئێمه ڕوانگه  له.  ٢

حوێكوموی   بوه  ره ڕنكی ئیموپوریوالویوسوتوی توااڵنوكوه ڕوسیا شه  كانیدا بێگێمان بۆ ڵه لڤۆڤ و هاوه
رگوری  بوه’’   ڵوگورتوال لوه سوتوهوه ، بوچوێكوتوریوال وه توه و حوكوێموه ی ئوه وارانوه رموایوه سروشتی سه
 . ڕنپێدراو نییه  ‘‘شۆڕشگێیانه

ڕنوكوی  نودی خوۆی بوۆ شوه زاموه توێانوێ ڕه توی ئوه ن هوێشویواری چویو وایوه پرۆلیوتواریوای خواوه
وا  ڕه  بوه   رگری شوۆڕشوگوێویانوه رجێك  به ند مه چه  ڕاستی به  به  رببیێ كه وه  شۆڕشگێیانه

شوی  سوت پورۆلویوتواریوا و بوه وه  اڵت بوچوێوتوه سه وه  ی كه وه ئه_  لف ئه:  ش وانه نیشان بدات، ئه
  كوان بوه مێو واگیركواریوه هه  ی كه وه ئه_ با.  پاڵ پرۆلیتاریا  ته چێونه  ژارتری ی جێتیاران كه هه

  توی لوه واوه ی توه وه خۆجیواكورونوه  ی كه وه ئه_ جیم.   وه شێ رن ه ڵبێه گێفتار هه  ك به نه  وه كروه
 .جێبكرێ واقعی جێبه  كان به واریه رمایه سه  ندیه وه رژه مێو به هه
رگوری  بوه  ڕیوان بوه بواوه  ر كوه ماوه شێكی فراوانی جه گری به ڵ ه رڕاستیی گێمانهه هۆی سه به

ك  ك وه نوه  ك قوبوێڵوكوروووه ك پوێوێیسوتویوه نوهوا وه یوان توه كوه ڕه شوه  كوه  یوه هه  شۆڕشگێیانه
توێو ودراون،  ڵوه ڵ ه هه  وه ن بۆرژوازیه هیه وان له ئه  كه  وه و ڕاستیه هۆی ئه راگرتال، به سه ستبه وه
.  وه یو وه كانیان بۆ ڕۆشال بوكوه ڵه هه  پێێیسته  وه ته كی تایبه وروبی ی و پێداگری و خۆڕاگریه  به
.  وه ی وه ڕی ئیمپریالیستیان بۆ ڕۆشال بكه و شه  رمایه ی نێێان سه یه كراوه جیانه  ندیه یێه و په ئه
كوی ویوموێكوراتوی  ئواشوتویوه  بوه  حیله مێسته  رمایه رنگێنكرونی سه بێ سه به  لمێ یال كه بیسه  وه

بوێ فوراوانوتوریوال  ئوه.  ڕ بوهوێو ورێ شه  پێ درێ كۆتایی به سه بر نه زه  به  ك كه ، ئاشتیه قی ه ڕاسته
 . وا ڕنكب رێ ره ی به وه پێشه  ناو سێپاوا له  له  یه م ڕوانگه مپیال بۆ ئه كه

 .تی برایه

 شۆڕشی ئێستادا کانی پرۆلیتاریا له رکه ئه
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موی  كوه قوۆنواغوی یوه  واڵت لوه  كه  یه وه رجی ئێستای ڕوسیا ئه لێمه تی هه ی تایبه وه ره جیاكه.  ١
  توی و ڕنوكو وراوبوێونوی پورۆلویوتواریواوه هۆی ناكامڵی هێشیواری چویو وایوه  ، كه به وه شۆڕشه

اڵت  سوه بێ وه ئه  كه ڕێ په تێئه  می قۆناغی وووهو  ره ، به وه ستی بۆرژوازیه وه  اڵتی خسته سه وه
 .  وه شی جێتیارانه ژارتریال به ستی پرۆلیتاریا و هه وه  ب اته

یواسوا   بوه  ڕی ڕاوه وپوه كوان توا ئوه موافوه  كوه  وه كرنته جیائه  وه به  وه كه هیه له  رییه م ڕاگێزه ئه
كی  هیه  و له(  ڕوان شه  جیهاندا له  له  كه  یه و واڵتانه ڕووسیا ئازاوتری ی ئه ئێستا) وانپێدانراون 

ڕی  بواوه  نجام بوه رئه و سه  وه كرنته ر جیائه ماوه وژی جه  تێندوتیری له  بێونی نه  به  وه تریشه
خوراپوتوریوال ووژمو وی ئواشوتوی و   واری كوه رموایوه توی سوه حوكوێموه  ر بوه مواوه ی جوه كێنرانوه

 .سۆشیالیزمال
رجێوكوی  لێمه ڵ هه گه بێ خۆمان له مان هه وه تێانای ئه  خێازێ كه نائاساییه لێمان ئه  م وۆخه ئه

  وا كوه ریو وی پویۆلویوتواریوای بوێوێنو وه رنكوی بوه ماوه نێێ جه  كاری حزبیدابگێنجێ یال له تی تایبه
 .  وه ژیانی سیاسیدا كروۆته  چاوی به  رئێستاكه هه
ی  روه بوێ پوه كوانویوان ئوه ورۆیویو وه  ڵێ ه واوی به تی كاتی ناكرێ، ته كی حكێمه هیچ پشتگیریه. ٢  
  وه كوانوه واگیوركواریوه  ڵگرتال له ستهه وه  ندی به یێه په  یان كه وانه تی ئه تایبه  ڵماڵرێ به ر هه سه له
ی  وه له ڵبگرێ ستهه وه  وارانه رمایه هی سه  كه  ته حكێمه م ئهی  وه جیاتی واواكرونی ئه  له.   یه هه

یواڵوی  و توۆوی خوۆشو وه  وراوه كی ڕنپوێو وه واواكارییه  مه ئه  تێكی ئیمپریالیستی بێ، كه حكێمه
 .بێ ڕسێابكرێ ڕون ێ، ئه ئه
، و  یوه مویو وه كوه  رانودا حوزبوی ئوێوموه ی شێوراكانی نێنو وه زۆربه  له  وا كه و ڕاستیه وان ان به.  ٤

  بوۆرژوازیوه وروه  پوێوكوهواتوه واوی بولوۆكوی توهر  راموبوه بوه كی بچێوك، لوه یه می ه ك كه یه تاڕاووه
  كوان و شوۆڕشوگوێویه پوۆپوۆلویوسوتوه  سوۆشویوالویوسوتوه  لوه  كوه(  ئۆپۆرتۆنیست) كاندا  رسته لپه هه

. هوتود....  ،تسێرنتلی، سوتوێوكولوۆڤ و ك چ یدزه وه) كانی ڕنك ستال  كان و كۆمیته سۆشیالیسته
نێێ پورۆلویوتواریواوا  شیان له ریه م كاریگه ری بۆرژوازی و ئه كاریگه  به  و ملیان واوه  پێكهاتێوه

 (3. ) وپێداوه بره
  تواقوهرانوی كورنوكواران  شێوراكانی نێن ه  ن كه بكه  وه ركی ئه ر تا وه ماوه بۆ جه  وه ڕوونكرونه

  لێنین 

٦١ 

 

با ی ڕاستی پهارتهی سهۆشهیهالهیهسهتهی شهۆڕشهگهێهڕ   له  ڕووسیا كه  كان حزبێكی سیاسی برو له پۆپۆلیسته  سۆشیالیسته(  2) 

پهارتهی سهۆشهیهالهیهسهتهی . دا پێكهێهابهرو( كان ستررخرازه ده  دیمركراته)ڵ پارتی كادێت  گه دا و له ٧١٩٢سا ی   له  جیابۆوه

  تهرانهل لهه  هگهای ڕووسهی ئهه كۆمه  دا دروست بروبرو پێیان وابرو كه ٧١٩٦سا ی   كی سیاسی برو له شۆرشگێڕ حزبه

نهیهكهۆسی سهێهمهیهۆنهۆڤهیه  .  ڕێ داریهدا تهێه ه هه رمهایهه  گای سهه كۆمه  ی به وه بل ئه باز بدات بۆ سۆشیالیزم به  وه فیردا یزمه

  لهه.  تهی كهاتهی نهدامهی حهكهرمهه ئهه  رۆكی شررای پترۆگراد بهرو دواتهر بهروه مین سه كه یه  ڤیكێك برو كه نشه ، مه چخیدزه

ر  رامه هه ویه  ڕای بهه ڤیكی برو، ئه شه رێكی مه تسێرێتلی ڕابه.  برو(  ند ناوه)نتریست  نگدا، سه ر جه رام ه به بۆچرونی له

  .رگێڕ راوێزی وه په__ .ند برو نگ ناوه جه
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  توا كواتوێوك  یوه وه ئوه  ركی ئێمه ئه  وه رئه به له.   یه تێكی شۆڕشگێیانه حكێمه گێنجاویشێێازی  
و   رخوۆیوانوه سوه كوی لوه یوه وه وات ڕوونوكورونوه ری بوۆرژوازی ئوه كاریگوه  مل به  ته حكێمه م ئه
ك  یوه وه یال، ڕوونوكورونوه بده وه سته وه  كانیان به ی تاكتیكه ڵه ر هه سه وام له روه ند و به مه خشه نه
 .روا بگێنجێ ماوه كانی جه ییه كروه  ڵ پێداویستیه گه له  كه

بویوال و  وام ئوه روه كوان بوه ڵوه ڕووی هوه گرتوال و خسوتو وه خ ه ر كاری ڕه سه یال له می ه ماوام كه
ت بوۆ شوێورای  وڵوه اڵتوی وه سوه واوی وه ی توه وه بۆ پێێیستی گێاسوتو وه  شه هاوكاتیش بانگه

 . بال كانیاندا زاڵ ئه ڵه ر هه سه زمێن به ئه  ڵك به خه  مجۆره تا به. یال كه رانی كرنكاران ئه نێن ه
شوێرای   موانوتواری لوه رلوه بۆ كۆماری پوه  وه ڕانه ی گه وه رئه به مانتاری نا، له رله كۆماری په.  ٥

كوۆمواری شوێراكوانوی   وه بری ئوه  له.   بۆ وواوه  یه وه ڕانه نگاونك گه هه  وه رانی كرنكارانه نێن ه
بوۆ   وه خێاره  ری واڵتدا له راسه سه رانی كرنكاران، كرنكارانی كشتێكاڵی و جێتیاران له نێن ه

 .  وه ره سه
 (1. )ت ی پۆلیس و سێپا و بیرۆكراسیه وه شانه ڵێه هه

كواتوێوكوی   ر لوه گه  ڵبرندراون و یان هه  ی كه وانه واوی ئه ران، هی ته رمانبه واوی فه ی ته مێچه
 .تێكیای كرنی كرنكارنكی لێهاتێو زیاتر بێ  نابێ له  وه گرنه تروا جێیان ئه

رانی كورنوكوارانوی  بۆ شێرای نێن ه  وه ی كشتێكاڵیدا بگێنزرنته رنامه به  قی قێرسایی له چه.  ٢
 .كشتێكاڵی

 .كان ن مێڵكه كانی خاوه ویه واوی زه راگرت ی ته سه ستبه وه
اڵتوی شوێرا  سوه ژنور وه  كوان بو ورنو وه ویوه كانی واڵت، زه ویه زه مێو ههنیشتیمانی كرونی   به

ڕنك ست وی جویوای شوێراكوانوی .   وه رانی كرنكارانی كشتێكاڵی و جێتیارانه كانی نێن ه لیه محه
كوانودا  وره گوه  ویوه زه  له  كێڵگه  یی له زراندنی جۆرنكی نمێنه وامه.  ژار رانی جێتیارانی هه نێن ه

نود  كوانویوان و چوه چاوكرونی ناوچوه ڕه و به  ونسیاتی دایه ٢٠٠بۆ  ٢٠٠نێێان   یان له باره قه  كه) 
ژنور كوۆنوتورۆڵوی شوێراكوانوی  و خسوتو ویوانوه(  كاندا لیه محه  ژنر بییاری لیرنه رجێكی تر و له مه

 . كاروێ ندی گشتی به وه رژه بۆ به  رانی كرنكارانی كشتێكاڵی كه نێن ه
ژنور  لوه  بانكێكی نیشتمانی كه  كانی واڵت و كرونیان به مێو بانكه جێی هه ستبه كگرت ی وه یه.  ٧

 . رانی كرنكاندا بێ كۆنترۆڵی شێرای نێن ه
تی  اڵیه مهێ انی كۆمه رهه به  ، بگره‘‘ ب اسێ یال’’ سۆشیالیزم   نییه كه  ئێمه جێی ستبه وهركی  ئه.  ٨

شوێرای  كوۆنوتورۆڵویژنور  لوه  كوه  وه پوێوشوه  جێ بهێ ویو وه ستبه كان وه مه رهه شكرونی به و وابه
 . رانی كرنكاراندا بێ نێن ه

 

  راوێزی لیهین په_  وه ر جێ گیرێته ماوه كداری گشتی جه هێزی چه  ی ئێستا به و سرپایه ئه  واته( 3)
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 :كانی حزب ركه ئه. ١
 ی حزب جێی كۆنگره ستبه ست ی وه به: لف ئه
 : كی له ره كی سه یه شێێه  ی حزب به رنامه گۆڕی ی به: با
 نگی ئیمپریالیزمدا، پرسی ئیمپریالیزم و جه( ٢
 (4)، ‘‘ یی تێكی كۆمۆنه وڵه وه’’بۆ   ئێمهت و خێاستی  وڵه وه  ت به باره بۆچێونمان سه ( ١
 . رچێوه سه به  ممان كه ی هنی كه رنامه مێاركرونی به هه( ٢

 (5)گۆڕی ی ناوی حزب : جیم
 رناسیۆنالێی نێێ نته ئه. ٢٠
یووال،  بووكووه  رنوواسوویووۆنووالووێووكووی شووۆڕشووگووێوویانووه نووتووه ری وروسووتووكوورونووی ئووه سووتووپووێووشووكووه بووێ وه ئووه
 (1. )‘ند باڵی ناوه’’كان و  وژی سۆشیال شۆڤی یسته  رناسیۆنالێك له نته ئه

رڕاسوت  یارانی سوه نه‘‘  ی له سه مه’’ ر  سه پێداگریم له  بۆچی  تێبگات كه  وه ر له ی خێن ه وه بۆ ئه
راورو  بوه  وه ره ی سوه م توێوزانوه ئوه  م كوه كه ، واوای لێ ئه یره كی سه ش جیاوازیه مه ئه  كرو كه
  لویو ویوال لوه’’  : تی وتێویه  كه  وه ڕنز گۆڵدنبێرگه ن به هیه له  وه ی خێاره یه وه تكرونه م ڕه بكات به

ی  ٥  ژمواره  لوه) ‘‘   ڵوداوه ڕی نواوخوۆی هوه یوداخوی شوه ی ویمێكراسی شۆڕشگێیوا به رگه جه
 (. رگیراوه وه  وه یێدی تسڤۆی پلی انۆڤه

 ؟ ر نییه وهه گه  مه ئه
رڕاسوتویوی  هوۆی سوه بوه  كوه  وه موه كوه وروی ڕوونیئوه نم و به یه گه ی ێوسم و ڕایئه وا ئه مال لێره
...  یوه هوه  رگری شۆڕشگێیانه به  ڕیان به باوه  كه ر ماوه ی جه فراوانه  شه و به گری ئه ڵ ه گێمانهه

وروبویو وی و   توێو ودراون، بوه ڵوه ڵو وه هوه  وه ن بۆرژوازیه هیه وان له ئه  كه  وه و ڕاستیه هۆی ئه به
 .وه ی ه كانیان بۆ ڕۆشال بكه ڵه هه  پێێیسته  وه ته كی تایبه خۆڕاگریهپێداگری و 

  ر بوه سوه  نوه  كان كه ڵێال سۆشیال ویمێكراته خۆیان ئه  به  وانانی بۆرژوازی كه هێشتاش خانه
وانوێوكوی  نواوچوه  ن، بوه رگری شوۆڕشوگوێورانوه به  ڕوار به باوه ری ماوه جه  و نه  كه فراوانه  شه به

ی  رگوه جوه  ڕی نواوخوۆم لوه شوه!  یوداخوی بوه’’ :  ڕوو نوه خوه كانی مال ئاوهوا ئوه تێیوانی ه  وه ئارامه
 

 راوێزی لیهین په_ ی پاریس ی كۆمۆنه هاوشێره  تێك له و ه ده  واته( 4)

پهاڵ  و چهرونهه  وه ڕانه  گه سۆشیالیزم هه  واوی دنیادا له ته  كانیان له سمیه ڕه  ڕه ڕابه  جیاتی سۆشیال دیمركرات كه  له(  5) 

  .راوێزی لیهین په_بل ناوی خۆمان بهێین حزبی كۆمۆنیست ، ئه(كان و كاوتسكی ڕاڕا رگریكاره ك به وه)بۆرژوازی 
 

  واتهه) كهان  نهێهران شهۆڤهیهههیهسهتهه  لهه  كه  یه یله و مه یی سۆشیالی دیمركراتیكدا ئه وه ته ی نێرنه وه بزووتهه  ند له با ی ناوه( 6)

  كهانهی لهه  هه  همهانهیها، لهۆنهگ و ههاوه ئهه  كانی له  ه كاوتسكی و هاوه  واته.  كاندا ڕاڕایه رناسیۆناله نته و ئه( كان رگریكاره به

.... ریهتهانهیها بهه  كانی لهه  ه ئیتا یا، ماكدۆنا د و هاوه  كانی له  ه ڕووسیا، تررتای و هاوه  كانی له  ه و هاوه  نسا، چخیدزه ڕه فه

  .راوێزی لیهین په_ .وهتد
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  لوه  كویوش نوه یوه وشوه  تواكوه  بوه  ش شوتوێوكوه مه ئه  ، كه‘‘ !   ڵداوه وا هه ویمێكراسی شۆڕشگێیانه
 .   هاتێوه كانمدا نه قسه  له  كانم و نه تێزه

  لوه  وا، كوه بۆ هاندانی ئاژاوه  شه ڵ بانگه گه له  یه كی هه چ جیاوازیه  مه ؟ ئایا ئه مانای چییه   مه ئه
تی  حكێمه گێنجاویشێێازی   تاقهرانی كرنكاران  شێراكانی نێن ه’’ ؟  ڕوسكایا ڤۆلیاوا هاتێوه

ند  مه خشه و نه  رخۆیانه سه كی له یه وه ڕوونكرونه  كه  یه ركی ئێمه ئه  وه رئه به ، له یه شۆڕشگێیانه
ڵ  گوه لوه  ك كوه یوه وه یال، ڕوونوكورونوه بده وه سته وه  كانیان به ی تاكتیكه ڵه ر هه سه وام له روه و به

 ‘‘.روا بگێنجێ ماوه كانی جه لیه مه عه  پێداویستیه
  ڕوو كوه نوه خوه ئوه  وجۆره كانی مال به یارانی وروشمێكی ویاریكراو تێیوانی ه شدا نه وه ڵ ئه گه له

 !‘‘وا ی ویمێكراسی شۆڕشگێیانه رگه جه  ڕی ناوخۆ له شه’’بۆ   وازه بانگه
  ر لوه ی ڕۆژنوكوی زووی، یوان هوه وه رئوه بوه تی كواتوی لوه ر حكێمه سه  هێرشم كروه  مال بۆیه

ر ویواری  زرنو وه ی واموه سوتوه ی وه وه تدا هیچ ڕۆژنكی، بۆ بانگێشتوكورون بوۆ كوۆبوێونوه ڕه ب ه
مشوتوێمویی موال .   ستبوۆوه به  وه كانیه ڵێ ه عد و به نها خۆی به وه ی ته وه رئه به له  وه.  كروبێو نه
سوتو وی  بوۆ بوه  شوه ربازان بانگوه رانی كرنكاران و سه بێ شێرای نێن ه به  بێو كه  وه ر ئه سه له

 .  حاڵه وت یشی مه ركه نتی ناكرێ و سه ر گره زرن ه ی وامه سته ی وه وه كۆبێونه
ی  سوتوه ی وه وه سوتو وی خوێورای كوۆبوێونوه موال وژی بوه  پواڵوم كوه  توه ش وراوه و تێیوانی وه ئه

  رڕاستی لوه سه  كروبم كه ی نه وه باتی سیاسی فێری ئه خه  یان ساڵ له ر وه گه ئه!  رم زرن ه وامه
 .‘‘ق له ق و مه له هه’’نێم  ناو ئه  م شته وا ئه ، ئه یره كی سه یاراندا جیاوازیه نه
زۆر .   نواوبوروووه‘‘  ق لوه ق و موه لوه هوه’’   ی م ی به كه یدا  وته كه باڵوكراوه  ڕنز پلی انۆڤ له به

و وشوك   ند ناكواراموه چه(  مشتێمیوا)پلمیكدا   تۆ له  كه  یركه اڵم سه به! ڕنز پلی انۆڤ به  باشه
ش كوروبوێ،  قوم پوێوشوكوه له ق و مه له كی هه یه ی ووو كاترمێر وته ر مال بۆ ماوه گه ئه.  و كۆڵیت

؟  كوروووه‘‘  ی قوه لوه ق و موه لوه هوه’’ م  موێلوی ئوه حوه سی توه وان كه رنكی سه ماوه جه  چۆنه  وه ئه
‘‘  قوه لوه ق و موه لوه هوه’’ م  واوی بوۆ ئوه ی تۆ بۆچی ستێنێكوی توه كه تر، باڵوكراوه ش واوه وه له
 ! ، زۆر ناكۆكه ؟ ناكۆكه رخان كروووه ته
وڵ  ی هوه وه یت و بوقویورنو وی لوه وگۆیی بكه یت، به هاوار بكه  زۆر ئاسانتره  وه ئه  وه وڵ یاییه  به

  نوگوڵوس لوه مواركوس و ئوه  كوه  وه و یواوی بوهوێو ویوتوه  وه یته ، ڕوونی بكه وه یت شت بگێییته بده
ی پواریوس و  زمێنی كۆمۆنه ی ئه رباره وه  وتێوه چییانوا  ٢٨٧٥و  ٢٨٧١و  ٢٨٧٢كانی  ساڵه

نسوا و  ڕه فوه  ڕی نواوخوۆ لوه شوه  بویوانوه. ) توی پیۆلیتاریا پێێیستویوه  ت كه وڵه وه  له  جۆرهو  ئه
 (.ی گۆتا رنامه به  له  خ ه ڕه

 .یاو  وه ونت ماركسیزم بێ ێته ماركسیست نایه  ڕنز پلی انۆڤی كۆنه به  وا ویاره
وا سووۆشوویووال  ٢١٢٤ی ئووابووی  ٤  لووه  كووه  وه ڵووێوومووه كووانووی ڕۆزا لووۆكسوومووبووۆرگ ئووه مووال وشووه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



  لێنین 

٦٣ 

پولویو وانوۆڤ و گوۆڵودنوبوێورگ و   وه.  نواوبورو‘‘  ن كوی بوۆگوه یوه سوتوه جوه‘’’   كوانوی بوه ویمێكراته
،  ڵوموانویوانوه ئوه  و شۆڤیو ویوسوتوه ر ئه به ؟ له ر كێیه به له.  وناوكراون ن به كه ست ئه كانیان هه ڵه هاوه

 ! شۆڤی یست  پێیان وتراوه  چێنكه
  وه كوروه  سوۆشویوالویوسوت و بوه  قسوه  بوه  ی كوه وامواوانوه  ڕوسویوه  م سۆشیال شۆڤی یسته ئه

  . وه كه وزایه چ فه  شۆڤی یستال، خۆیان خستۆته
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 کارییێمانیفێستی ئەدەبی کر
    

  میشه هه  وه یه مباره له.  كات ر ئه ڕای نووسه  گوزارشت له  م نووسراوه ئه
م  رانی سۆشیالیست بتوانن له ر نووسه بین گه خۆشحاڵ ئه.   بووه مشتومڕ هه

 دیدگای سۆشیالیستی. ن شداری بكه دا به باسه
 

مەبەست لەم مانیفێستە وانانی چێارچێێە و قەید و بەند نییە بۆ ئەوەب و نێوسەر، چێنکە 
وەزانیال نێوسەر بۆ ئەوەی واهێ ەر بێ و بتێانێ بە جێانتریال شێێە گێزارشت لە 

ئازاوبێون نە بە مانا بۆرژوازییەکەی کە .  جیهانبی ی چی ایەتی خۆی بکای وەبێ ئازاو بێ
ئەندامێکی هیەنێکی سیاسیی نەبێ و چی ی بۆرژوازی گڵۆپی سەوزی بۆ پێ کروبێ و 

واتە لەوەرەوەی هەژمێون و وەسەاڵتی  .پشتیێانی لێ بکات، بەڵکێ بەمانا کرنکارییەکەی
هەرکاتێ نێوسەری کرنکاریی ئەو مەوقیعییەتەی .  ئایدیۆلۆژی بۆرژوازی قەراری گرتبێ

. بەوەست هێ ا، ئیتر وەقەکانی هەرگیز ناکەونە تەڵەی خزمەتکرون بە بۆرژوازییەوە
لەهیەکی تریشەوە وەبی یال ژمارەیەکی زۆر نێوسەر وەقی ئەوەبیی وەنێوسال و وەیانەوێ 
گێزارشت بکەن لە خەبات و تێکۆشانی چی ایەتی کرنکاران لەوژی سەرمایەواران، بەاڵم 
ڕەنگە بەپێی پێێیست زانیاری پێێیستییان نەبێ لەسەر ئەوەبی کرنکاریی و ماهییەتی 
چی ایەتی ئەم ئەوەبە و ئەو ڕۆڵە کۆمەاڵیەتییەی ئەوەب وەیگێیێ لە کێشمەکێشەکانی چی ی 

 

٦٩ 

 (مەشخەڵ)عەبدواڵ سڵێامن

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



ئەمە جگە لە پێێیستی خۆ سازوان و خۆ ئاماوەکرون بۆ .  کرنکار لەگەڵ بۆرژوازی
گرنگی (  مانیفێستە)لێرەوەیە ئەم نێوسی ە یان ئەم .  بەرەنگاربێونەوەی ئەوەبی بۆرژوازی

 .خۆی وەسەپێ ێ

(١) 
وەستبرونە بۆ ئەو .  یەکێە لە ب ەما سەرەکییەکانی ئەوەبی کرنکاریی گەڕانەوەیە بۆ ئی سان

ئەبزار و ماتریااڵنەی کە واقیع وەی اتە بەر وەست بۆ وووبارە ب یاونانەوەی ژیان و خەونی 
وووبارە .  ئەو مرۆڤانەی کە جگە لە گرت ەبەری ڕنگای خەبات، چارەیەکی وی شە نابەن

ب یاونانەوەی ژیان و خەونی ئی سان لە وەهم چی ناکرێ، بەڵکێ هەر لەو ئی تمایەوە ونتە 
ئەویش ئی تمای ئەوەبە بۆ .  بێون کە تەواوی ئەوەبی بۆرژوازی خۆی لێ بێبەری وەکات

ئی تمای ئەوەبە بۆ چیال، ئی تمایە بۆ هێزی بەرهەمهێ انی کۆمەڵگە کە .  واقیع و ژیان
. تروسکەی ئێمێد لە جێوڵە و کروار و هەوڵەکانیدا وەخ مرواری بەر هەتاو وەبریسکێتەوە

وەستگرتال بەم ئێمێدە، وەستگرت ە بەو ڕوحییەتە شۆڕشگێیانەیەی کە کۆمەڵگەی 
مرۆڤایەتی بە ورنرایی مێروو وەستی پێێەگرتێوە، بارگاوی بێون بەو ئێمێدە و جێ ست ی 
زیاتری ئەم ڕوحییەتە شۆڕشگێیانەیە ئەرکی بێ ئەمالوئەهی ئەو ئەوەبەیە کە ئێمە و 

 .ئەویبانی وەکێ ئێمە ئااڵ هەڵگرییال

(٢) 
بەو پێیەی بارووۆخی ئابێوری و کۆمەاڵیەتیی و سیاسیی جیهان لەبەروەم هەڵکشان 

سیستەمی بازاڕی ئازاو و لیبیالیزمی نێێ جگە لە .واکشانێکی بەروەوام وایە
تێوندکرونەوەی زنجیرەکانی وەست و پێی کرنکاران ویارییەکی تری بۆ بەشەرییەت پێ 
نییە، کرنکاران و خەڵکی بەشمەی ەت نالەبارتریال وۆخی سیاسیی و ئابێوریی و 
کۆمەاڵیەتیی خۆیان وەگێزەرن ال، ژنرخانی ئابێوری زۆرنە لە کۆمەڵگەکان وووچاری 
لەبەریەخ هەڵێەشانەوەیەکی مەترسیدار بۆتەوە، چی ی کرنکار جگە لە مەی ەتییەکانی کار و 
ژیان، وەرگیری سیاسەتێکە کە کۆمەڵی بازرگانی سیاسیی سەرقاڵال پێێەی و کە بەم 
. هۆیەشەوە ئاستی ژیانی خەڵە فەهکەتبارە و  بەگشتی لەژنر هێڵی هەژارییەوەیە

کەمبێونەوە یان نەبێونی خزمەتگێزارییەکان، کەمبێونەوە یان نەبێونی بیمە 
تەندروستییەکان، کەمبێونەوە یان نەبێونی کار و بیمەی بێکاری، کەمبێونەوە یان نەبێونی 
ئاستی گێنجاوی خێن دن لە قۆناغەکانی خێن دندا، کەمبێونەوە یان نەبێونی ئاسایش و 
وڵ یایی ژیان هی خەڵە، ئەمە سەرباری گرانی بازاڕ و شەڕ و ئاوارەیی و بەوبەختی کە 

 بی کرێکاریی ده مانیفێستی ئه
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لە وۆخێکی واوا ئەوەبی کرنکاریی .  بەرۆکی ئی سانەکانی سەر ئەم هەسارەیەیان گرتێوە
ناتێانێ ڕۆڵێکی بێالیەن بگێرنت، ناتێانێ بێدەنگی هەڵبرنرنت، ناتێانێ قسە نەکات و 

جیهەتگیریی شێناسی ئەو ئەوەبەیە .  جیهەتگیری خۆی بۆ خەڵکی بەشمەی ەت بەیان نەکات
ئەوەبی کرنکاریی لە .  کە ئێمە بە جیدیی قسەی لەسەر وەکەیال و ئی تمامان بۆی هەیە

هەلێمەرجێکی ناسەقامگیری واوا وەبێ جەربەزانە بێتە مەیدان و گێزارشت بێ لەو وۆخە 
وەبێ ئاونتەی ئەو بەرگری و خەبات و تێکۆشانە بێت کە وەیانەونت ئەو .  نەخێازراوە

 . هەلێمەرجە بگۆڕن، بەاڵم گۆرانێە بە قازانجی خەڵکی ستەمدیدە

(٣) 
ئەوەبی کرنکاریی جگە لەوەی سەرسەختانە وژی پایەکانی کۆمەڵگەی بۆرژوازی 
وەوەستێتەوە و وەجەنگێ، لەهەمان کاتیشدا تێدەکۆشێ بەڕەخ ەی جیدیی لەو پایانە و 
وەرهاویشتەکانی، ڕووی ئەو وونیا بێ چی ایەتییە نیشان بدات کە ئازاوی و یەکسانی و 

پایەکانی کۆمەڵگەی بۆرژوازی بە قەو پانتایی وونیا  .  واوپەروەری کۆمەاڵیەتی هەون یەتی
هەر لە .  بێونەتە مایەی وەرهاویشت ی کۆمەڵێ ویاروە و گرفت و وەرو بۆ ژیانی ئی سانەکان

شەڕ و ئاوارەیی، کێشتال و بییال، زی دان و ئیعدام و هەژاریی و برسێتی و خەمۆکیی و 
فەحشا و وۆخە وەروونییە نەخێازراوەکانی ئی سان تا وەگاتە بێکاریی و نانبیاوکرون 

تاو، کۆمەڵە وەرونکال شانی ئی سان هەڵیان وەگرێ و وەسەاڵتی کۆنەپەرستی بۆرژوازی ..و 
لێرەوە ئەوەبی کرنکاریی ڕۆڵێکی گرنگ .  و کۆمەڵگە شانی خۆیانیان لێ خاڵی کروۆتەوە
وژی ئی سانی ئەو کۆمەڵگە و (جەوهەری)وەگێیێ لە ڕیسێاکرون و وەرخست ی ماهییەتی
ڕۆڵ وەگێیێ لە نابێووکرونی ئەو .  وەسەاڵتانەی ئەو کۆمەڵگەیە بەڕنێە وەبەن

ڕۆڵ وەگێیێ لە لێدان لە .  بەرگریکارانەی کە بەرگری وەکەن لە مانەوەی وۆخی مەوجێو
ڕۆڵ وەگێیێ لە لێدان لە ئەوەبی بۆرژوازی بەهەمێو لق و . پایەکانی ئایدیۆلۆژی بۆرژوازی

ئەوەبێکە وژ بە نیزامی (  ئەگەر ڕوونتر بدونیال)ئەوەبی کرنکاریی .  بەشەکانییەوە
سەرمایەوارییە کە سەروەت و سامانەکەی لەسەر خێن مری ی کرنکاران و خەڵکی 

وژی خانەواوە و خێزانی بێۆژوازییانەیە کە ب اغەکەی لەسەر .  زەحمەتکێش هاتۆتە وەست
چەوسانەوەی ئی سان وامەزراوە، وژی نیشتمان و نیشتمان پەرستییە کە ڕۆژانە لە گۆشە 
و کەنارەکانی ئەم جیهانە و لەژنر ناوی پاراست ی نیشتمان هەزار هەزار ڕۆڵەی کرنکار 

وژی .  وەکێژرێ و خێن ی وەڕژێ و بە سەوان هەزاریش ئاوارە و بێ خانە و هنە وەکرنال
بەمجۆرە ئەوەبی کرنکاریی وژ بە سەرجەم .  ئایی ە بە هەمێو فۆرمە کۆن و نێنیەکانییەوە

 .ئایدیۆلۆژی بۆرژوازی لە جەنگیکی نەبیاوە وایە

 (ڵ شخه مه)بدواڵ سڵێمان  عه
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(٤) 
ئەوەبی چی ێکە کە سەرقاڵی خەبات و سیاسەتکرونە .  ئەوەبی کرنکاریی ئەوەبێکی سیاسییە

لە پێ او وۆزی ەوەی کلیلی چارەسەر و کرونەوەی تەلیسمی ئەزەلییەتی بۆرژوازی کە 
ئەوەبی کرنکاریی .  تەواوی فەرهەنگی زاڵ و سەرخانی ئابێوری کۆمەڵگە تەبلیغی بۆ وەکەن

ئەم .  چی ایەتی خۆی بۆ چی ی کرنکار وەروەبیێ  –ئەوەبێکە بە ئاشکرا ئی تمای سیاسیی 
. ئەوەبە لە سیاسەتکرون ناترسێ و سڵ لەوەش ناکاتەوە بە ئەوەبێکی سیاسیی ناوزەوبکرێ

سڵ لەوەش ناکاتەوە پێی بێترێ ئەوەبی مارکسیزم، چێنکە بە کروەوە مارکسیزم سێبەر 
. ئەوەبی کرنکاریی بێ سیاسەت و سیاسەتکرون مانایەکی نابێت.  وەخاتە سەر ئەو ئەوەبە

ماوام ئەم ئەوەبە بە چی ی کرنکارەوە پەیێەستە،ماوام ئاونتەی خەباتی ئەو چی ەیە، بۆیە 
. ئەوەب و چی ی کرنکار، وەکێ حیزب و چی ی کرنکار وووانەن و ناتێانرێ لێە واببیورنال

ئەوەبی بۆرژوازی بەپێی .  پێێەندی نێێان سیاسەت و ئەوەب، پێێەندییەکی لەمێری ەیە
جەوهەر و ڕۆڵە ناشیری ەکانی لە جەنگە چی ایەتییەکەی لەگەڵ کرنکاران، زۆرجار ئیدیعای 
سەربەخۆیی وەکات لە سیاسەت و حیزب، بۆ خۆڵکرونە چاوی خەڵکی ستەمدیدە و 

وەڵێال وەبێ ئەوەب لە سیاسەت جیا بیت، وەڵێال وەبێ ئەوەب چی ایەتی یان .  چەوساوە
ئەوەبی )  کرنکاریی نەبێت، بێئەوەی ساتێە لەبیریان چێوبێتەوە کە ئەوەبەکەی خۆیان 

هەم سیاسییە و هەمیش چی ایەتییە بێئەوەی پێێیست بکات بە ئاشکرا ئەو (  بۆرژوازی
بەاڵم تا ئەوپەڕی بێشەرمانە بەبێ شەرمی هاوار وەکەن و وەنگ .  پەیێەندییە بەیان بکەن

بەڵێ ئەوەبی ئێمە ماوام وژ بە .  هەڵدەبین کە ئەوەبی کرنکاریی حیزبییە و سیاسییە
ئایدیۆلۆژی بۆرژوازییە، ماوام وژ بە ب اغەکانی وەسەاڵتی سیاسی سەرمایەوارانە، ئەوەبێکی 

لە بەرژەوەندی (  ئەوەبی کرنکاریی)  لەهەمان کاتیشدا ماوام ئەوەبەکەی ئێمە.  سیاسییە
کرنکاران وایە لە جەنگی چی ایەتی، کەوایە ئەوەبێکی چی ایەتییە و بارگاوییە بە ئاسۆیەکی 
ئی سانی بەرز کە بێ هیچ ووووڵییەخ وەچێتە سەنگەری پاراست ی بەرژەوەندی چی ایەتی 

 .کرنکاران لەوژی سەرمایەواران

(٥) 
. ئێمەی ئەویبانی کرنکار وەبێ چی ی کرنکار بە ئەوەب و هێنەری خۆی ئاش ا بکەی ەوە

چی ی کرنکار ئاش ا بکەیال بە نێوسەرانی ڕابرووو و ئێستا، کلتێوری چی ایەتی و 
چ )  لەڕنی بەرهەمە ئەوەبییەکانمان و وەقەکانمان .  شۆڕشگێیانەی خۆی ب ەی ە بەروەستی

وەستییان بگریال و بیان گێیی ەوە سەر گەنجی ە لەبال (  نێوسراو یان وەرگێیوراو
نەهاتێوەی ئەوەبیاتی ڕاویکاڵ و ڕوح بەبەرواکرونەوەی پەیێەندی لەمێری ەی نێێان چی ی 
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ئەگەر ئەمەمان کرو ئەوا تێانیێمانە لەو .  کرنکار و ئەوەب و هێنەر و ئامانج و خێاستەکانی
بەپێچەوانەوە، ئەگەر ئەو .  ئامانجانە تێبگەیال و بەکرواریش ئەو تێگەیشت ەمان بەیان کروووە

کارە نەکەیال ئەوا هۆکارەکە هەرچییەخ بێت، نەماتێانیێە لە ئامانجی ئەوەبی کرنکاریی و 
لێرەوە وەرکرون و باڵوکرونەوە و وەشاندنی گۆڤار و ڕۆژنامە و .  شۆڕشگێیانە حاڵی بیال

سایتی ئەلەکترۆنیی، وەتێانێ وەخ زمانحاڵی ئەو ئەوەبە ڕۆڵی گرنگ بگێیێ لە برونە 
چی ی کرنکار وەبێ لەڕنگەی هەوڵ .  پێشەوە و باڵوکرونەوەی ئەوەب و هێنەری کرنکاریی

ئەوەبی کرنکاریی و نا .  و تێکۆشانی ئەوەبی کرنکاریی و ڕەخ ەی ئەوەبی مارکسیستییەوە
کرنکاریی لێە جیا بکاتەوە، تا وەگات بە ناسی ی ڕەگەزەکانی ئەوەبی کرنکاریی و 
وەستانەوە بەرامبەر بە هەمێو ئەو هەواڵنەی کە وەیانێیست ئەوەبی پرۆلیتاریای سەوەی 

 . بیستەم وووچاری پاشەکشە و فەوتان بکەن
نابێ لەیاومان بچێ کە بزووت ەوەی ڕیالیزمی سۆسیالیستی کە بەو تەوژم و ڕنبازە ئەوەبی 
و هێنەرییە وەوترێ کە لە ووای شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە واڵتی یەکێتیی سۆڤییەتی جاران 
. هاتە ئاراوە و گەشەی کرو و بێو بە بزووت ەوەیەکی ئەوەبی ئەنتەرناسیێناڵی مەزن

گەشەی ڕیالیزمی سۆشیالیستی هەر تەنها یەکێتیی سۆڤیەتی نەگرتەوە، بەڵکێ ئەو 
ئەم .  وەوڵەتانەشی گرتەوە کە بە وەوڵەتانی سۆشیالیست یان بلۆکی ڕۆژهەاڵت وەناسران

کلتێوری پرۆلیتاریاش لە .  ستایڵە لە ب چی ەوا لەسەر کلتێوری پرۆلیتاریاوە سەری هەڵداوە
هێنەر و ئەوەب پێداگیری ئەوەبە لەسەر خەباتی چی ایەتی و بەرژەوەندی کرنکاران وژ بە 

ئامانجی ئەم ئەوەبە هەوڵدانە بۆ ون اکرونی ژیان و خەباتی .  بێرژوازی و سەرمایەواران
ڕنبازی .  ئەو چی ە لە پێ او ڕزگاری یەکجارەکی لە کۆت و بەندی کۆیلەتی بێرژوازی

سۆشیالیستی لە ئەوەب لە وەیەی بیستەکانی سەوەی ڕابرووو لە واڵتانی ئەڵمانیا و 
ئەو نێوسەرانەش کە ڕۆڵیان هەبێو لە .  فەرەنسا و جیکسلۆڤاکیا و پۆڵەندە وامەزرا

بەرەوپێشبرونی ئەم ڕنبازە ئەوەبییە لە واڵتانی ڕۆژئاوا بریتبێون لە لێیس ئاراگۆن و 
بییاری لەسەر  ٢١٢١حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤییەت ساڵی .  جۆهانس بێچەرو  پابلۆ نیرۆوا

ئەم شێێازە ئەوەبییە لە یەکەمیال  ٢١٢٤ڕیالیزمی واقیعی لە ئەوەب و هێنەر وا و ساڵی 
گۆنگرەی نێوسەرانی سۆڤییەت کاتێ نێن ەری جۆزنف ستالیال ئەندریە زوانۆڤ وتاریکی 
پێشکەش کرو و بە تێوندی جەختی لەوە کروەوە کە ڕیالیزمی سۆشیالیستی بە فەرمی بێو 

بەوەستەوەگرت ی ئەم ڕنبازە ئەوەبییە بە .  بە ڕن مایی نیشتمانی کلتێوری یەکێتیی سۆڤییەت
کروەوە بێوە هۆی پشتکرون لە ڕنبازە باوەکانی جیهان لە چەش ی ئیرۆتیە، ئاییال، 

وەخ هاوپشتییەکی چی ایەتی بەرامبەر بە .  تەجریدگەرایی، سێریالیزم و گێزارشت ێازی
لە شاری  ٢١٢٥ی نیسانی  ١٧و  ١٢یەکەمیال گۆنگرەی نێوسەرانی یەکێتیی سۆڤییەت، لە 
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شیکاگۆ و بە پاڵپشتی جۆزیف ستالیال گرنگتریال گۆنگرەی نێوسەرانی چەپی ئەمریکا 
. بەسترا، کە شاعیران و ڕۆمان ێوسان و ڕەخ ەگران و ڕۆژنامەنێوسان تێیدا بەشدار بێون

واڵدۆ وەیڤد فرانە بە پشتیێانی حیزبی کۆمۆنیستی ئەمریکا بێو بە یەکەمیال سەرۆکی 
ڕەگی مێروویی ڕیالیزمی سۆشیالیستیی وەگەرنتەوە بۆ .  یەکێتیی نێوسەرانی ئەمریکا

بەاڵم ئەم ریالیزمە گۆڕانی بەسەروا هات و پێ بەپێی .  ناوەڕاستی سەوەی نۆزوەهەم
تێپەڕبێونی زەمەن، ئەمیش لە ناوەڕۆکە کۆمەاڵیەتییە شۆڕشگێیانەکەی بەتاڵ کرایەوە و 
خرایە خزمەتی سیاسەتەکانی ستالیال و یەکێتیی سۆڤییەت کە ئەوکات چەند هەنگاو لە 

 . ئەرکە کۆمەاڵیەتیەکانی خۆی ووور کەوتبۆوە
ڕەخ ەی ئەوەبی مارکسیستی ئەرکییەتی ناوەڕۆکی ئەو ڕیالیزمە شیبکاتەوە و جارنکی تر 
بە گەڕانەوە بۆ ئی سان، بە عەزمێکی پۆاڵیی ەوە پێ لەسەر پایەکانی ئەوەبی کرنکاریی 

 .وابگرنت و گەشەی پێبدات

(٦) 
ئەوەبی کرنکاریی خاڵی نییە لە تەک یە و ئیستاتیکا، بەڵکێ هەڵگری جۆرنە لە ئیستاتیکایە 

ئیستاتیکای ئەوەبی .  کە خاڵی لێێە هەستانی لەسەر ب ەمای ملمالنێی و بەرەنگاری وەستاوە
کرنکاریی لەو جیهەتگیرییەوە ئاو وەخێاتەوە کە ئەوەب ئاونتەی واقیعی ژیان و خەباتی 

جێانییەخ کە ئەوەبی کرنکاریی لێی بەهرەمەندە و .  ئی سانەکان وەبێ لەپێ او ئازاویدا
ئێمێد بە ئی سان، بە ژیان، ئێمێد بە خەبات .  ئەوەبیاتی بۆرژوزی نییەتی بریتییە لە ئێمێد

. ئەم ئێمێدە، وزەبەخش و ئیلهامبەخشی ئی سانە لە خەبات.  لەپێ او ژیانێکی ئی سانیی باشتر
جا چ ڕۆمان، یان شیعر، یان کێرتەچیرۆخ، یان )لەوەستدانی ئێمێد لە وەقە ئەوەبییەکان 

لەوەستدانی ئەڵقەیەخ لە ئەڵقەکانی زنجیرەی پرۆسەی نێوسی ی (  تاو بێ..شانۆنامە
لە وووتێنی هپەڕەکانی مێروووا .  شۆڕشگێیانە بۆ بە سەمەر گەیاندنی ئەرکە مێرووییەکان

گەلێ وەق هەن کە لە خەبات و تێکۆشانی چی ایەتیدا بێونە بە ڕوحی سەروەم و ونروی 
سەرزاری ملیۆنان ئی سان لەوانە سروووی ئەنتەرناسیێناڵی ئۆجیال یۆتیە، یانیش 

ی (وایە)کاریگەرییان لەسەر زەی ی ئی سانەکان بەئاسانی کاڵ ناب ەوە لەوانە ڕۆمانی 
ی جاخ لەندەن و (پاژنە ئاس ی ەکان)ی ئەمیل زۆه و (جەرمی اڵ)مەکسیم گۆرکی و ڕۆمانی 

 .تاو..ی تاکیجی کۆبایاشی و(پاپۆڕی کارگە)ی سابت ڕەحمان و (نی ا)

(٧) 
چ کۆمیدیایە و لەهەمان کاتیشدا تراژیدیا خێن ەرانێە پشت بەستێو بە تێز و ڕەخ ەی 
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بیواهێ ەرانی .  ڕەخ ەگرانی بۆرژوازیی، پێیان وابێ ئەوەبی ڕاویکاڵ و ئی سانی بەتاڵە لە فکر
ئەم تێزە هێ دە کێرت بی ال و هێ دە خۆیان بە خاوەن فکر وەزانال، ناتێانال ببی ال کە ئەوەبی 
ئی سانیی و کرنکاریی لێێڕنرە لە فکری ئی سانیی و کااڵیەکە بە بااڵی هەڵێنستی 

( تێوتی)ئەم خێن ەرانە .  ئازاوی ێازانەی مرۆڤ لەپێ او پچیاندنی کۆتەکانی کۆیلەتی ئی سان
لیبیاڵی جیهانیی _  ئاسا هەر ئەو ئایاتانە وەزانال و وەڵێ ەوە کە ئەوەبی ئی دیڤیجێال 

ئەو خێن ەرەی پێی وایە ئەوەبی .  لەسەرتاسەری جیهاندا وەرخێاروی خێن ەرانی وەوەن
کرنکاریی و مارکسیستیی خاڵیال لە فکر، نە لە کرنکار وەخ چی ێکی بەرهەمهێ ەر و 
بێنیاونەری کۆمەڵگە و ژیان حاڵیبێونە و نە وەزانال مارکسیزم چییە و چ ڕۆڵێکی مێروویی 

ئەو خێن ەرانە لەهیەن .  فیکرییەکان  -گێیاوە و وەگێیێ لەملمالنێیە چی ایەتییە 
بێئەوەی کتێبێکی )  پەروەروەکەرانیانەوە وا حاڵی کراون کە مارکسیزم بەکەڵکی هیچ نایەت 

و کرنکاریش هەروەکێ تاخ وەبی ال و هەرگیز بیرکرونەوەیان (  کاڕڵ مارکسیان خێن دبێتەوە
ڕنی ئەوەیان پێ ناوات کرنکار وەکێ چیال، وەخ چی ێکی کۆمەاڵیەتی ببی ال و لە ڕۆڵی 

ئەم جۆرە خێن ەرە کە مەعریفە تەنها .  کۆمەاڵیەتی ڕنبازی فیکریی و ئەوەب و هێنەر بگەن
لە خێن دنەوەی چەند کتێبێە وەبی ال کە زانیارییەکانیان وەستی ووو و وەستی سێیە و زۆر 

مۆونلی ڕۆش بیرانی .  وڵ ڕەشانە سەنگەریان لە مارکسیزم و چی ی کرنکار گرتێوە
. کێرویش باسی وەروە قێزەوەنەکانی کۆمەڵگە ناکەن، خۆیان لە گەلێ ویاروە وەبێنرن

مەسەلەی ژن و .  باسی مارکسیزم و شۆشیالیزم تێوشی هیستریا و سەرئێشەیان وەکات
وەخ ئەوەی ئەو .  تاو بەکاری خۆیان نازانال..م داڵ و قێتاب انە و پەروەروە و بێکاری و

مال وای وەبی م قسەکرون لە هەر جێمگەیەکی ژیان .  ڕۆش بیرە بەڕنزانە لە کۆمەڵگە نەژنال
و کۆمەڵگە،هەر لە سیستەمی بەرنێەبرونی وەسەاڵتەوە بگرە تا وەگاتە چارەسەرکرونی 

لیبیاڵی کێرویی جۆرە   –ڕەوتی ئی دیڤیجێاڵ .  گرفتەکانی ژی گە، ئەرکی ڕۆش بیرانە
ڕۆش بیرنکی سەقەت و ناکارا و نا ئاکتیڤی کۆمەاڵیەتی وای بەرهەم هێ اوە کە لەگەڵ مانای 

واهێ ان و .  ڕاستەقی ەی ڕۆش بیر ناکۆکە و ناتێانێ بچێوکتریال زەمی ە بۆ ئاڵێگۆڕ بسازن ێ
هزری ئازاویش لەهیەن ئەم مۆویلە لە نێوسەران و ڕۆش بیران لەسەر جەستەی میدیای 
کێرویی قۆرخکراوە بۆ ئەو ناوانەی کە لەهیەن ڕەهەندییەکانەوە گڵۆپێ سەوزیان بۆ 

بزووت ەوەی ئەوەبیی کێرویی ئاخ راو بە کۆمەڵی ئایدیای وابەستەیی کە تێیدا .  پێدەکرێ
زەمی ەی ئازاو و ڕزگاری نێوسەر خۆی لە چێارچێێەیەکدا قەتیس کروووە کە کۆیلەبێونی 

ڕەفزکرونەوەی ئەو .  نێوسەر و ڕۆش بیری کێرویی بەرهەم هێ اوە و بەرهەم وەهێ ێتەوە
لیبیاڵی کێروی لەهیەن نێوسەری   -قۆرخ ساهرییەی نێێ بزووت ەوەی ئەوەبی ئی دیڤجێاڵ 

ئازاوەوە هەنگاونکی سەرەتاییە لەئاستانەی هزرنکی چاهخ و کاریگەر کەلەتێانایدا بێت 
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. هەنگاوەکانی لە ئەرکە بێ ئەمالوئەوهییەکانی خۆی وەست نیشان بکات و ئەنجامی بدات
. کۆمەڵە ئەرکێە کە تا ئەم سااڵنەی ووایش جێی بایەخی جیدوی نەبێونە بۆ نێوسەران

وەستیاگەیشتال بە وروبێونەوە و ڕەخ ەیەکی قێوڵ لەو سێنەت و ڕنیەوە پەییەوکراوانەی 
ناو جیهانی نێوسیال گرنگە، چێنکە تا هزری ئازاو لە وەهمی بۆرژوازی فەراهەم نەیەت، 

 .واهێ انی شۆڕشگێیانە بەمانای گشتی وشەکە وروست نابێت
ئەوەی پێی .  ئەوەبی خاڵی لە فکر بێونی نییە.  ئەوەب لە پەیێەندییەکی بە تی ە لەگەڵ فکر

وایە ئەوەبی ڕاویکاڵ و کرنکاریی خاڵییە لە فکر  و فیکریش تەنها لە تێیوانیال و ونیابی ی 
ئەوەشی .  چەند بیرمەندنکەوە ببی ێ، پێی بزانێ یان نا، لە هەژارییەکی فیکریی قێوڵ وەژنت

ئەم عەقڵییەتەی بەخشیێەتە ئەم خێن ەرە عەجیبانە هەر ئەو پەروەروەکەرانەن کە لە 
گروپی ڕەهەندەوە هات ە وەرەوە و لە ئەنجامیشدا سێپایەخ لە خێن ەری ئیفلیجی فیکریی 
پەیدا بێون و هات ە مەیدان کە بەبەغا ئاسا هەر خەریکی وت ەوەی قسەی چەند بیرمەندنکال 

 .و لەهیەکی تریشەوە وژایەتی ڕاویکاڵیزمی کۆمەڵگە تێوشی هستریایان وەکات

(٨) 
ئەوەبی کرنکاریی ئەوەبی ڕاهێ انی ئی سان نییە لەسەر شێکرانەبرنری و ملکەچکرون لە 
ئاست نا عەوالەتییەکانی ژیان، بەڵکێ ئەوەبی بارهێ انی ئی سانە لەسەر بەگراچێونەوەی 

ئەوەبی کرنکاریی، ئەوەبێە نییە مرۆڤ تەسلیمی .  ستەم و ویاروە وزنێەکانی کۆمەڵگە
ئەوەبێکە هەوڵ وەوات .  قەوەر بکات، بەڵکێ بەپێچەوانەوە قەوەر تەسلیمی ئی سانەکان وەکات

ئی سان لە وەهمی ئاییال و کۆت و بەندی کۆیلەتی وەرباز بکات و ئی سان وەخ خۆی 
بی ی ی .  واتا ئی سان وەکێ ئی سانێکی واهێ ەر، خێلقێ ەر، لەوەرەوەی پەت و زنجیر.  ببی ێت

کۆیلە .  ئی سانی ئازاو و بەهرەمەند لە تێانا، تەنها لە تێانای بێئەندازەی ئەوەبی ئی سانیدایە
ناتێانێ واهێ ەر بێت و ناشتێانێ تا ئاستی ئازاوبێون بەرز بێتەوە، ئەگەر لەڕنگەی 

سیستەمی .  شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتییەوە سیستەمی کۆیلەوارییەکەی تەفروتێنا نەکات
چی ایەتی کەلەسەر چەوسانەوەی ئی سان بە وەستی ئی سان وامەزراوە و ب اغەکەی لە 
غەور و ستەم و زۆر ب یاو نراوە، هەرگیز ڕێ بە ئی سانە ژنروەستەکان ناوات ئازاوانە 
ڕەفتار بکەن، بەڵکێ لە چێارچێێەی کۆمەڵە یاسایەخ بەندیان وەکات و وەیان کاتە ویلی 

ئەوەبی کرنکاریی ڕنە وژ بەم وۆخە وەجەنگێ و هەوڵ .  بەرژەوەندییە چی ایەتییەکانیان
وەوات ئەو هەلێمەرجە مەی ەتبارەی ژیانی ژنروەستەکان لە وەقە ئەوەبییەکان نیشان بدات 

وەیەونت ون ای ئازاوی و ڕزگاری بکات، ون ای .  و گێزارشت بێت لە خەباتیان بۆ ئازاوی
 .تەواوی ژیانی ئی سانەکان  بکات بە هەمێو جێانی و ناشری ییەکەوە

 بی کرێکاریی ده مانیفێستی ئه
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 (٩) 
زمان لە وەقی ئەوەبی کرنکاریی بایەخێکی تایبەتی هەیە و نێوسەرانی کرنکاریی وەبێ 
. خاوەن زمانێکی ڕوون و ڕۆشال بال تا بتێانال مەبەستەکانیان بە جێانی بگەن ال بە خێن ەر

گەمەی زمانەوانی نییە تا سەر لە خێن ەری کرنکار (  بەتایبەتیش شیعر)وەقی ئەوەبیی 
بشیێن رێ و نێوسەریش بااڵوەستی ئەوەبیی و زمانەوانی خۆی لەڕنگەی گەمەیەکی 

زمانی وەقی ئەوەبی کرنکاریی بێ گرێ و گۆڵ و سفت و ساوە و .  ناشیری ەوە ئەنجام بدات
ئەوەبی بۆرژوازی و ئەوەبی کرنکاریش چێنکە ڕوو .  بەهێزە لە گەیاندنی مەبەستی نێوسەر

بە خەڵە و ڕوو بە نێخبەن، زمانی بەکارهاتێو تیایدا ڕۆڵێکی بەرچاو وەگێیێ لە نیشاندانی 
ئەوەبی کرنکاریی گەرچی زیاتر ڕووی لە خەڵکی ستەمدیدەیە، .  ئاستی باش و خراپی وەق

چێنکە زمان سەنگی .  بۆیە تا وەکرێ وەبێ بەزمانێکی ساوە بەاڵم جێان و بەرز ب ێوسرێ
ئەوەبی کرنکاریی، .  مەحەکی نێوسی ە و گرنگە زمانی نێوسیال لەئاستێکی بەرزوا بێ

ئەوەبی فەرامۆش کرونی ڕەگەزی زمانی نییە لە وەق، بەڵکێ شانبەشانی ناوەڕۆخ و پەیامی 
لەهەمان .  کۆمەاڵیەتی وەق، وەبێ بایەخ بە زمانی نێوسی یش بدرێ و پەرەی پێ بدرێ

لە وەقی (  مباشر)کاتیشدا مەسەلەی زمان پەیێەندی هەیە بە کێشەی ڕاستەوخۆییەوە 
مال پێمێایە .  ئەڵێم کێشە چێنکە کراوەتە کێشە و خاڵی هوازی وەقی شیعریی.  شیعریدا

ڕاستەوخۆیی لە وەربیی ی شیعری کرنکاریی کێشە نییە و شاعیری کرنکاریی هەقی 
خۆیەتی وەست بۆ ئەو جۆرە ستایڵە لە وواندنی خێن ەر ببات تا ناوەڕۆکی کۆمەاڵیەتیی 

چێنکە جارنکی تر بە پێچەوانەی ئەوەبی بێرژوازی، شیعر .  وەقەکەی بگەن ێتە بە خێن ەر
بۆیە بیانێوگەلی لە .  بەوەر لە پەیام و ناوەڕۆکی کۆمەاڵیەتی مانایەخ ناوات بەوەستەوە

چەش ی شیعار و وروشم وان و بەکارهێ ان و ڕاستەوخۆیی لە شیعر هۆکارنکە بۆ لە 
نەخێر شاعیرانی مرووو ئەو شاعیرانەن کە قسەیان پێ نییە بۆ .  وایکبێونی شیعری مرووو

شاعیری بەکاربەری زمانی ڕاستەوخۆ لە شیعر نەخ مرووو نییە، بەڵکێ لە .  خێن ەر
جێگایەخ قەراری گرتێوە کە مەکانەتێکی شۆڕشگێیانەیە و ڕەخ ەگرانی بۆرژوازی حەز 

 .ناکەن بەمجۆرە لە بێ پێچ و پەناییە باسی بکەن

(١١) 
واتە مەرە نییە نێوسەری وەقێکی .  ئەوەبی کرنکاری ئەوەبی جیهەتگیری کرنکارییە

یان وەشێ کرنکارنە وەخ نێوسەری وەقێکی ئەوەبی، .  کرنکاریی خۆی کرنکار بێت
لەکاتێکدا ووور نییە نێوسەری وەقێە کرنکار نەبێت .  هەڵگری ئایدیۆلۆجی بێرژوازی بێت

 (ڵ شخه مه)بدواڵ سڵێمان  عه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠١٤



بۆیە یەکێە لە خەسڵەتەکانی ئەوەبی .  بەاڵم پارنزەری بەرژەوەندی چی ایەتی کرنکاران بێت
کرنکاریی بەگشتی ئەوەیە کە تا چ ئاستێە پەیێەستە بە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی چی ی 

 .کرنکار و تا چ ئەندازەیەخ پارنزەری بەرژەوەندی چی ایەتی کرنکارە لەوژی سەرمایەواران
ئەوەبی نیشاندانی ڕووە وزنێ ..ئەوەبی کرنکاریی، ئەوەبی بەرەنگاربێونەوە و ڕەتکرونەوەیە

ئەوەبی کرنکاریی لەگەڵ سەرهەڵدان و پەیدابێونی .  و جێانەکانە، ئەوەبی هێرش و ستایشە
چی ی کرنکار و خەبات و تێکۆشانی ئەو چی ە لە وژی چی ی سەرمایەواری سەرهەڵدەوا و 

واتە شیعری کرنکاریی، شیعری ژیان و خەباتی چی ی کرنکارە، چیرۆکی .  گەشە وەکا
. نەبەروە چی ایەتییەکانی کرنکارە لە وژی بێرژوازی و وامێوەزگاکانی سەرمایەواری
. مۆتیڤی شیعری کرنکاریی لەگەڵ ڕەوتی خەباتی چی ایەتی کرنکاران بەرز و نزم وەبێتەوە

باری ناهەمێاری ژیانی کرنکاران، سەعات کاری زۆر، کرنی کەم، نەبێونی خزمەتگێزارییە 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستییەکان، نا ئەم ی شێن ی کار، ناڕیک رابێونی کرنکاران، 
ئامرازەکانی خەبات لە چەش ی مانگرتال و ناڕەزایی بە تاخ تاخ و بە کۆمەڵ، خۆپیشاندان، 
تا وەگاتە خەباتی چەکداری و شۆڕش، ئەمانە کۆی بەوەنەیەکی گەورەترن لە ئیراوەیەکی 

بەرهەمی ئەوەبی کرنکاریی .  تۆکمە بۆ وەرخست ی ئایدن دتی ئەوەبی چی ایەتی کرنکار
لێرەوە پێ اسەی خۆی وەکات و س ێوربەندی لەگەڵ ڕەوت و ڕنبازە ئەوەبییەکانی 
بێرژوازی وەکات بەتایبەتیش ئەو ئەوەبە ڕیڤیری یستەی کە زۆر جار بەناوی کرنکارەوە 

شیعری کرنکاریی پارنزەری بەرژەوەندی کرنکارە هەوڵیش وەوات .  خۆی نمایش وەکات
لەژنر سێبەری خەباتی کرنکاریی لەسەر ئەو ئایکۆنانە کار بکات کە ڕۆڵیان هەیە 

چی ی کرنکار لە خەباتی ڕۆژانەی خۆیدا، سەرباری .  لەبرونەپێشەوەی خەباتی چی ایەتی
چی ایەتییەکانی لە چەش ی ماتریاڵ و ئەبزاری خەباتکارانەی وەکێ   –پێداویستییە سیاسییە 
تاو، پێێیستی بە ئەوەب و هێنەرنە هەیە کە عەکس کەرەوەی ..حیزب و ڕنک راو 

پێێیستی بەوە هەیە کە بەروەوام لە جۆش و خرۆشدا .  واقیعییەتی خەباتی چی ایەتی بێت
بێت و هەمیشە ئیحساساتە چی ایەتییەکان، واستانە نەبەروەکانی خۆی لە ڕابرووو و ئێستاوا 

 .ب اسێت و لێرەوە وەخ پێێیستی سەروەم وەست و پەنجەی لەگەڵدا نەرم بکات
بە بۆچێونی مال ئەوەبی کرنکاریی بە چەند خەسڵەت و :  خەسڵەتەکانی ئەوەبی کرنکاریی

 :تایبەتمەندییەخ وەناسرنتەوە کە بەرچاوتری یان ئەمانەن
ئەوەبی کرنکاریی، هەڵقێاڵوی ناو جەرگەی ژیان و خەباتی چی ایەتی چی ی کرنکارە لە : یەخ

ئەوەبی کرنکاریی لە .  ملمالنێیی لەگەڵ سەرمایەواران و وام و وەزگا سەرکێتگەرەکانی
کێشمەکێش و پێکداوانە چی ایەتییەکانەوە لە وایە وەبێت و ئاسۆیەخ کە پێکداوانە چی ایەتییە 

 .هەیەتی، وەبێتە ئاسۆ و ئامانجی شیعری کرنکاریی

 بی کرێکاریی ده مانیفێستی ئه
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ئەوەبی کرنکاریی، جیهەتگیری تێکۆشانی چی ی کرنکارە و پارنزەری بەرژەوەندی :  ووو
ئەوەبی کرنکاریی گۆرانی خەباتی ژنانی کرنکار و حەسرەتکێشە وژ .  چی ایەتی ئەو چی ەیە

بە سەختییەکانی خەبات ڕووە و یەکسانی هەمەهیەنەی ژنان و پیاوان،و ئاهی پیرەمێرونە 
و نرکەی م داڵێکی ئیشکەر و سکااڵی وڵی کچێکی ماندووی وەستی کۆنەپەرستی و 
شەکانەوەی ئااڵی بەرژەوەندی و ملمالنێی ڕەوتە جیاجیاکانی ناو کارگەکان و هەناسەی 

لە نیشاندانی هەمێو ئەم ویمەنانە و ڕەنگ ڕنرکرونیان بە ئاسۆ و .  زی دانییەخ و تاو
 .ئامانجی چی ایەتی کرنکاریی ئەرکی ئەوەبی کرنکارییە

ئەوەبی کرنکاریی، بە ئاسۆیەکی ئی سانییەوە وەڕوانێتە ژیان و تاخ و کۆمەڵگە و :  سێ
ئەوەبی کرنکاریی لە بەرامبەر .  ئی سانییەتی ئی سان وەخ کرۆکی خۆی بەرجەستە وەکاتەوە

ئاسۆی کۆنەپەرستی مەیل و ڕەوتە چاهکەکانی لیبراڵیزم و کۆنەخێازی و ئایی ی و 
نەتەوەییدا وەوەستێتەوە و تێدەکۆشی کرنکار لە جەنگە چی ایەتییەکەی خۆیدا بە ئاسۆیەکی 

 .ئی سانی و ئەنتەرناسیێنالی چەکدار بکات
ئەوەبی کرنکاریی، ئەگەرچی لەڕووی تەک یە و هێنەرەوە ڕەنگە بەپێی پێێیست :  چێار

نەیتێانی بێت تەک یکێکی نێێ و ئاخریال وەسکەوتە هێنەرییەکانی بەشەر سێوو لێ ببێ ێت 
و بەوەستەوە بگرێ، بەاڵم وەخ یەخ ڕەوتی ئەوەبیی خاوەن تەک یە لە ئاستی جیهاندا 

چی ی کرنکار بە ورنرایی مێرووی پی لە خەبات و فیداکاری .  بێونی خۆی سەلماندووە
پێ بە پێی گەشە و .  خۆی، خاوەنی جۆرنە لە فەرهەنگ و ئەوەب و هێنەری خۆی بێوە

بەاڵم ئەگەر .  بەرەوپێچێونی قۆناغەکانی خەباتی، ئەوەب و هێنەرەکەشی گەشەی کروووە
بەراوروی ئاستی تێکۆشانی چی ایەتی کرنکار و ئەوەبەکەی بکەیال، وەبی یال بەروەوام 

 .واتە ئەوەبەکەی لە وواتر بێوە. هوازی ئەوەبی هەبێوە
سەرجەم وەزگا ڕۆش بیریی و ئەوەبیی و کارە ئەنسۆلۆژی بۆرژوازییەکان کەم تا :  پێ ج

زۆر ئاوڕیان لەم ڕەوتە ئەوەبییە جیهانییە کرنکارییە نەواوەتەوە و بگرە ئاگایانە و 
هۆشیارانە پشت گێنیان خستێوە و لە خەڵە و چی ی کرنکاریان شاروۆتەوە، یان کەمتریال 
زانیاریان خستۆتە بەروەست، جگە لە خەم ۆرانی وڵسۆزان و نێوسەرانی ڕاویکاڵ و 
مارکسیستی کە بەروەوام تێکۆشاون ئەم ڕەوتە لە مەیدان بمێ ێ و بەوپەڕی زی دنتییەوە 

 .هەناسە بدات
تەواوی ڕەوت و ڕنبازە فیکری و هێنەری و سیاسییەکانی بێرژوازی وەهۆڵی :  شەش

مەرگی کۆمۆنیزم و ئەوەبەکەی وەکێتال و ناوی ئەوەب و شیعری کرنکاریی وەکێ 
مەزهەبی _  ئەوەبێکی بێ ئەرزش وەهێ ال و لە ئەوەبی کێرویش وەخ ڕەوتێکی ئایدیۆلۆجی

ناو وەبرێ و سەفسەتەبازەکانی ناو کایەی رۆش بیریی کێرویش هەمیشە خۆیان لە 

 (ڵ شخه مه)بدواڵ سڵێمان  عه

 ١٠٢٨می   کانونی دووه/  ٨  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠١٩



ناوهێ انی ئەو ئەوەبە پاراستێوە تا بە هیچ شێێەیەخ زەی ی خێن ەری کێرو بەهی ئەو 
بێرژوازی جیهانیش بۆ تەحقیر و تەخدیرکرونی کرنکاران بە سەوان .  ئەوەبەوا نەچێت

ملیۆن وۆهر سەرف وەکات و سەوان ئۆرگان و ڕۆژنامە و گۆڤار و کتێب باڵو وەکاتەوە، 
سااڵنە سەوان فیستیڤاڵ و ئاهەنگ و ساز وەکات و بە وەیان هەزار نێوسەر و شاعیر و 
ئەویب و قەڵەم بەوەستی کییێە و وەکینت و کاریان پێدەکات، تا ڕووی وزنێی نیزامی 
چەوسێ ەری سەرمایەواری جێان نیشان بدەن و خۆڵ بکەنە چاوی خەڵکی کرنکار و 

 .زەحمەتکێش
بەاڵم لەهەڵ هەمێو ئەمانەشدا تا چی ەکان و جیاوازی چی ایەتی لەسەر ڕووی :  حەوت

زەوی بمێ ێ، ملمالنێی نێێان کرنکار و بۆرژوازی هەر وەمێ ی و ئەوەبی چی ایەتی 
 . کرنکاریش هەر وەمێ ێ

(١١) 
ئەم تیئێرییە .  تیئێری ڕەخ ەی ئەوەبی کرنکاریی، تیئێرییەکی بارگاوییە بە مارکسیزم

_ خێن دنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی .  تێانانی خێن دنەوە و لێکدانەوەی وەقە ئەوەبییەکانی هەیە
چی ایەتی وەق و ئاراستەی فیکریی ناو وەق و جێ و ڕنی نێوسەر ئەنجام وەوات و 

لەڕنی ڕەخ ەی .  لەهەمان کاتیشدا وەق و نێوسەر وەخاتە ژنر شرۆڤە و هەڵسەنگاندنەکانی
ئەوەبی کرنکاریی یان مارکسیستییەوە وەتێانرێ سەنگەری ئەوەبی کرنکاریی پتەو و بەهێز 
بکرێ و لەهەمان کاتیشدا ماهییەتی ئەوەبی بۆرژوازیی وەرب رێ و هەروەها نێوسەرانی 

ڕەخ ەی ئەوەبی کرنکاریی .  کۆنەپەرستی بۆرژوازیش ب رنتە بەر نەشتەرگەری ڕەخ ەییەوە
بانیرەیەکە .  یان مارکسیستیی پایەیەکی گرنگی گەشە و بەرەوپێشچێونی ئەوەبی کرنکارییە

بایەخی .  وەتێانیال لێێەی تەواوی ئەوەبی بۆرژوازیی ببی یال و قسەی خۆمانی لەسەر بکەیال
چی ایەتی ئەم ڕەخ ەیە لەوەوایە کە بە ڕوئیا و جیهانبی ییەکی ماتریالیستانەی مێرووییەوە 
وونیا و ویاروەکان و کۆمەڵگە و مرۆڤ شی وەکاتەوە و ئاوڕ لە کەلەپێوری چی ایەتی 
ئی سانەکان وەواتەوە و هەوڵیش وەوات ئاماژە بە ڕەوتی بەرەوپێشچێونی کۆمەڵگە و ژیانی 

ئەرکێە کە ڕەخ ەی ئەوەبی مارکسیستیی پێی هەڵدەستێ، زۆر گەورەترە .  ئی سانەکان بدات
ئەگەر وەقی ئەوەبی کرنکاریی بتێانێ تیشە ب اتە .  لە ڕۆڵی وەق و بەرهەمە ئەوەبییەکان

سەر پ تکێکی ویاریکراو لە کۆمەڵگە و ژیانی مرۆڤ، ئەوا ڕەخ ەی ئەوەبی مارکسیستیی 
تەواوی ناعەوالەتییەکانی کۆمەڵگەی چی ایەتی بێرژوازی وەخاتە ژنر نەشتەرگەری وشە و 

ڕەخ ەی ئەوەبی کرنکاریی هەمیشە لە وەرەوەی مەعمەعەی سیاسیی و .  لێکدانەوەکانەوە
سەفسەتەبازەکانی نێێ وونیای ڕەخ ەی ئەوەبی بۆرژوازییەوە لە هەوڵی ئەوەوا وەبێ بە 
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٠١٧ 

قسەی ڕۆشال و بە فاکتی واقیعی ئارگیێمێ تی خۆی ب اتە بەروەم و وەاڵمی خۆی بە 
ئاریشە و کێشە ب ەڕەتییەکانی بەرەوپێشچێونی ئەوەبی شۆڕشگێرانە بداتەوە، بێئەوەی 

فەزای کۆم تامی ەیتی وا کە وەیان ناو و .  بکەونتە ناو فەزای کۆنتامی ەیتی بۆرژوازییەوە
ناولێ انی جیاجیا لە قەیرانەکانی خۆی وەنێال تا بە خەڵکی ستەمدیدە بڵێال ئەها ئەوە ئێمەش 

خێوی قەیرانی ئەوەبی بێرژوازیی .  ڕنگاچارەمان هەیەو ئاسۆی کارکرونمان ڕوونە
لیبیاڵی کێرویی بەتایبەتی لە ئەنجامی نەبێونی ئاسۆیەکی   –بەگشتی و ئەوەبی ئی دیڤیجێاڵ 

لیبیاڵی کێرویی   –ئەوەبی ئی دیڤیجێاڵ .  ڕوونی کارکرون و واهێ انەوە سەرچاوەی گرتێوە
ئەوەبی کرنکاریی .  لەبەروەم بێ بەرهەمییەکی کێش دە وایە و هەر خەریکی خۆ جێی ەوەیە

تێدەکۆشێ بۆ زیاتر نابێووکرونی ئەو ئاسۆ تاریکەی ئەوەبی بۆرژوازی و خست ەڕووی 
 .ئاسۆ و شۆڕشگێیانەی کرنکاریی لە میانی وەق و نێوسی ەکانیدا

(١٢) 
بەو پێیەی کە ئەوەبی کرنکاریی پایەکەی لەسەر ئی سانییەتی ئی سان وامەزراوە، لێرەوە 
تەواوی ئازاوییە تاکەکان و ئارەزوو و خێلیا مرۆییەکان تا وەگاتە ئارەزووە 
هۆمۆسکێسێاڵەکان و گۆڕی ی جێ دەر لەژنر چەتری ئەوەبی ئی سانیی خۆیان وەبی  ەوە و 
لێرەشەوە ئەوەبی کرنکاریی وەکێ ئەوەبی مێوافیع لەو ئارەزوو و خێلیا و ئاواتی تاکە 
. کەسییانە وەروەکەوێ و بە ئەرکی خۆی وەزانێ بەرگریان لێ بکات و سەپۆرتیان بکات

مەسەلەی سێکس و عیشق و خۆشەویستی وەخ چاهکی ئی سانیی لە ئەوەبدا ناکەونتە 
وەرەوەی بازنەی ئەوەبی ئی سانییەوە، لەمەش واوەتر ئەمیۆ ئەوەبی بێرژوازیی خۆی 
کروۆتە خاوەن و وارسی ئەوەبی ئیرۆتیکیی و ڕۆمانسیی و سێکسیی، لەبەر ئەوەی سێکس 
چاهکییەکی بایۆلۆژییە و سەرباری چێر و خۆشی، هۆکارنکیشە بۆ وەچە خست ەوە و 
ورنرەوان بە ژیان کە لە ب چی ەوا جێگای لەنێێ بازنەی ئەوەبی کرنکاریدایە و هیچ 
پەیێەندییەکی بە ئەوەبی بێرژوازییەوە نییە ئەوە نەبێت کە بێرژوازی ویستێیەتی و 

 .وەیەونت سێکس بکاتە کااڵ وەخ سەرچاوەیەخ بۆ بەوەستهێ انی سەرمایە
ئەوەبی کرنکاریی ڕاشکاوانە بەرگری لە وەقە ئیرۆتیە و سێکسییەکان وەکات و هەروەها 
سەپۆرت و گێزارشت لە حەز و خێلیای ئی سانی هۆمۆسکێشێاڵەکان و گۆری ی جێ دەر 

. ئەوەبی کرنکاریی لە پەیێەندییەکی تێند و تۆڵ وایە لەگەڵ ئەوەبی فیمی یستیی.  وەکات
چێنکە ئەم ئەوەبە وەخ ئەوەبی بزووت ەوەیەکی ئی سانیی کە خێازیاری یەکسانی ژنان و 
پیاوانە و لەهەمان کاتیشدا پێداگری لەسەر مافە ب ەڕەتییە ئی سانییەکانی ژنان وەکات لە 

 .مەیدان و کایە جیاوازەکانی ژیانی کۆمەڵگە
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 (١٣) 
لە وونیای ئەوەبیاتدا شتێە نییە بە ناوی ئەوەبی ژنان و ئەوەبی پیاوان و ئەوەبی هوان و 

ئەم ناولێ انانە، ناولێ انی .  ئەوەبی ڕەشپێستەکان و ئەوەبی ناو و ناتۆرەی جیاواز
بێرژوازیال تا ژنان و پیاوان لە بێاری واهێ انی خەیاڵیی و ئەوەبییدا لێە جیا بکەنەوە و 
نەهێڵال لە بەرەیەکدا بەرەی ئی سانی شۆڕشگێی پێکەوە وەست لەناو وەست یەکگرتێانە 

لە گۆشەنیگای ئەوەبی کرنکارییەوە .  خەبات بکەن و واهێ ان پێشکەش بە مرۆڤایەتی بکەن
وەخ چۆن نێخبە لە ئەوەبی کرنکارییدا .  ئەم پۆلی کرونانە بەتەواوەتی ڕەت وەکینتەوە

بێونی نییە و جێگای ڕەخ ەی جیدییە و لەئەوەبی بێرژوازی پیرۆز وەکرێ، ئاواش هەر 
وابەشکارییەخ لەسەر ب چی ەی جێ دەر، سێکس، تەمەن، ڕەنگی پێست، س ێوری جێگرافیا 

لێرەوا جێی خۆیەتی ئاماژە بە ئەوەبی م دااڵن .  و نەتەوە لە ئەوەب جێگای ڕەت کرونەوەیە
ئەم ئەوەبە بایەخی تایبەتی خۆی هەیە چێنکە لە پەیێەندییەکی بەهێزوایە لەگەڵ .  بکەم

گرنگە م دااڵن پشتگیریی بەهرە و تێاناییەکان بکرنت و کار .  پەروەروەی کۆمۆنیستیی
گرنگە نەهێڵێال م دااڵن بە .  بکرنت ئەو بەهرە و تێانایە بچێتە ئاستێکی شیاو و گێنجاو

خێرافەی ئایی ی و بە ترس و تێکشکاندنی کەسایەتی ئەو ناتەندروستانە لەناو کۆمەڵگە 
ئەوەبی کرنکاریی وەبێ بایەخی جیدوی بە ئەوەب و .  بدرن ە وەست چارەنێوسێکی تاریە

گرنگە زام ی واهاتێوی گەش و ڕووناخ لەسەر وەستی .  پەروەروەی ئی سانیی م دااڵن بدات
ئەوەبی م دااڵن وەتێانێ زەیال و .  نەوەی نێنی هەڵگری پەروەروەی کۆمۆنیستی بێتە وی

ئەوەبی .  هۆشی م داڵ لەسەر بەها و ماتریاڵە گرنگەکانی ژیان ڕابێ ێ و گەشە پێبدات
کرنکاریی وەبێ بە ئەرکی خۆی بزانێ برەو بە ئەوەبی م دااڵن بدات و ئەو ئەوەبە بارگاوی 

 .بکات بە بەها ئی سانییەکان

(١١) 
بە بۆچێونی مال شیعر بە هیچ شێێەیەخ ئیلهام نییە، بەڵکێ کاریگەری واقیعە لەسەر هەست 

ئی سانەکانیش وەکێ وژەکروارنە لە بەرانبەر ئەو کاریگەرییە، ونال .  و نەستی ئی سانەکان
گێزارشت لەو واقیعە وەکەن و بە ئاستی جیاجیا پەیێەندی خۆیان و واقیع نیشان وەوەن، 

پێێیستی بەکاربرونی .  کە  تا چ ئەندازەیەخ ئەو واقیعەیان قەبێڵە یان ڕەتی وەکەنەوە
وەستەواژەی ئیلهامیش لەونێە سەرچاوە وەگرێ کە شاعیران هەوڵیان واوە و هەوڵ وەوەن 

بە وتەیەکی وی ئیلهامبێونی شیعر برەووانە بە .  خۆ لە خەڵە واببین و جیا بکەنەوە
نێخبەوییەت، ئەمەش ڕەگی چی ایەتی خۆی هەیە و ئاو لە ئایدیۆلۆژی بێرژوازیی 

 بی کرێکاریی ده مانیفێستی ئه
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بۆیە ئیلهامی شیعریی هیچ پەیێەندییەکی بە شیعری ڕاویکاڵ و کرنکارییەوە .  وەخێاتەوە
نییە و ئەم وەستەواژەیە لە فەرهەنگی ڕاویکاڵی کرنکاریدا هیچ جێگایەکی نییە و خۆ ئەگەر 

 .نا هۆشیارانەش بەکاربهێ رنت ئەوا جگە لە تەقلیدنکی بێرژوازییانە هیچی تر نییە

(١٥) 
مێرووی ئەوەبی کرنکاریی مێروویەکی ویاریکراو نییە تا بزانرێ لە چ سات و ساڵی وەستی 

لەگەڵ سەرهەڵدان و پەیدابێونی بۆرژوازی لە کۆمەڵگەی .  پێکروووە و کەی کۆتایی وێ
چی ایەتی سەرمایەواری، کە کۆیلەتی بەرهەم هێ ا، خەباتیش بۆ ڕزگاربێون لەو کۆیلەتییە 

ئی سانەکانیش بە هێنەر و ئەوەب گێزارشتیان لەو خەون و ئاواتەی .  وەستی پێکروووە
هەر هەوڵدانێە، نێوسی ێە، وەقێە لەم گۆشەنیگایەوە نێوسرابێت، وەچێتە .  خۆیان کروووە

ئاستی گەشەی ئەوەبی کرنکاریش پێ بەپێی .  سەر خەرمانی کلتێوری ئەوەبی کرنکاریی
چێونەسەر و هات ەخێاری کێرڤی خەباتی چی ایەتی بەرز و نزم وەبێتەوە، بەاڵم هەرگیز 

تا کۆمەڵگەی چی ایەتی .  گیی ئەو ئەوەبە خامۆش نەبێوە و نابێت و ژیلەمۆکەی ناکێژنتەوە
هەبێت، ئەو ئەوەبەش هەر وەبێت و بەپێچەوانەی سەرجەم ئیدیعا و پروپاگەندەکانی ئەوەبی 

بەکێرتی ئەوەبی .  چیال و تێنرەکانی تر، هەرگیز وووچاری تێانەوە و فەنا نابێتەوە
کرنکاریی لەگەڵ خەبات و ملمالنێی مرۆڤ لەگەڵ سیستەم و یاسا و نۆرمەکانی ژیان و 
کۆمەڵگەی سەرمایەواری لە وایە بێوە و تا مرۆڤ و ملمالنێ و خەبات لە وژی 

 .سەرمایەواری مابێ، ئەو ئەوەبەش هەر وەمێ ێ

(١٦) 
لیبیاڵی کێرویی کە ئەمیۆ لە گۆڕەپانی ئەوەبی کێرویدا بااڵ وەستە   –ئەوەبی ئی دیجیجێاڵ 

لە سێ وەیەی ڕابرووو تا ئەم ساتەش .  و ڕەهەندییەکان سێبەریان بەسەرەوە هەیە
شانبەشانی حیزبە سیاسییەکانی کێروستان ڕۆڵێکی ئێجگار نێگەتیڤیان گێیاوە و وەگێین 
لەپێ او تێکشکاندنی ئیراوەی شۆڕشگێرانەی خێن ەر و خەڵکی کێروستان لەهیەخ و 
هەوڵدانە بۆ بێ ڕوئیاکرونی خێن ەر سەبارەت بە سەرچاوەی وەرو و مەی ەتییەکانی 

ئەم مۆونلە لە ئەوەب و کاریزما ئەوەبییەکان شتێ نیال نامۆ بە .  ژیانیان لەهیەکی تر
مێروو،بەڵکێ لە زۆرنە لە بیگە مێرووییەکانی میللەت و واڵتانی جۆراوجۆر ئەو مێرووە 

کرۆکی ئەم ئەوەبە کرۆکێکی ووور لە ئی سان و .  کاڵتر یان تۆختە بی راوە و وەبێ رێ
. ڕایەڵە و پەیێەندییەکی تێند لە نێێان ئەم ئەوەبە و بۆرژوازیدا هەیە.  کۆنەپەرستانەیە

ناسیێنال لیبیاڵی کێرویی وەخ چۆن پێێیستی بە ئامراز و پێداویستییەکانی –بۆرژوا 
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لیبیاڵی کێرویی هەیە و   –مانەوەی هەیە، بەوجۆرەش پێێیستی بە ئەوەبی ئی دیڤیجێاڵ 
ئەم ڤێرژنە لە ئەوەبی بۆرژوازیی لە سێ وەیەی ڕابرووو بە وروی .  پشتیێانی لێ وەکات

 . ئیشی لەسەر تاکی کێرو کروووە
لیبیاڵی کێرویی بەو ئەوەبە وەوترنت کە ئەمیۆ پانتاییەکی فراوانی لە   –ئەوەبی ئی دیڤیجێاڵ 

بزووت ەوەی ئەوەبی کێرویی واگیر کروووە و بەشێە لە ناووارتریال نێوسەرانێە خەریکال 
ئەوەبی تا ڕاوەیەخ باوی ئەمیۆی کێروییە کە میدیای کێرویی سەپۆرتی .  برەوی پێدەوەن

ئەو ئەوەبەیە کە سەرەتا گروپی ڕەهەند لە ناوەڕاستی .  وەکات و لە پشتییەوە وەستاوە
وەیەی هەشتاکانی سەوەی ڕابرووو لە ئەنجامی ڕەخ ەیەکی گشتی و هەمەهیەنەوە ئیشی 

پایەی .  لەسەر کرو و وەخ مۆویلێە لەناو بزووت ەوەی ئەوەبی کێرویی خۆی چەسپاند
. هەستانی کارەکانی ئەم مۆونلە ئەوەبییە لە میتۆوی بێنیاوگەرییەوە سەرچاوەی گرتێوە

ئەم ڕەوتە ئەوەبییە هەوڵیدا لە ئەوەبی باوی کێرویی وەیەی حەفتاکان و هەشتاکان 
جیاوازتر بێ و پێ بە پێ لەگەڵ فراوانبێونەوە و سەقامگیری زیاتری ئەم ئەوەبە تا ئیتر لە 
وەیەی نەوەوەکان و سەرەتای هەزارەی سێهەم وەبێتە کاریگەرتریال ڕەوتی ئەوەبیی کە 

لەم سیاقە .  کۆی پێکهاتەی ئەوەب و ڕۆش بیریی کێرویی خستە ژنر هەژمێونی خۆیەوە
لیبیاڵی کێرویی تێانی لەسەر پێی خۆی بێەستێ و نەخ   –مێرووییەوە ئەوەبی ئی دیڤیجێاڵ 

هەر ئەمەش بەڵکێ تێانی زنجیرەیەخ ئاڵێگۆڕ لە پێکهاتەی ئەوەبی کێروییدا بکات و 
لەهەمان کاتیشدا کۆمەڵێ ب ەما و پرەنسی ، وەخ کلتێور، بەاڵم کلتێورنکی ناشیریال جێ 

یەکێە لەو ب ەمایانە خێڵقاندنی کاریزما و برەووان بێو بە ئیشکرون لەسەر .  ب ەن
کاریزمای کەسێتی، ئەمەش جێان لە لێکدانەوە و نێوسیال و وتار و تەنانەت قسەکرونی 

شایانی وت ە فەلسەفەی هات ەمەیدان و .  پەییەوکەرانی ئەو ڕەوتە هەست پێدەکرنت
سەرهەڵدانی ئەم ڕەوتە ئەوەبییە ڕزگارکرونی ئەوەبی سەروەستە و باوی کێرویی بێو لە 

ئەم فریاوڕەسە لە ڕۆژگارنکدا سەریهەڵدا کە ئەوەبی کرنکاریی و شۆڕشگێیانە لە .  مەرگ
ئاراوا بێو و کە نەخ هەر لەسەر ئاستی کێروستان، بەڵکێ لەسەر ئاستی جیهانیش وەکێ 

ئەم ڕەوتە ئەوەبییە سەرباری ئەم ب ەمانایانەی باسمان کرو، .   ئێستا پاشەکشەی نەکروبێو
 .م یش هەوڵ وەوم لە چەند خاڵێکدا بیان ەمە ڕوو,بە چەند خەسڵەتێە وەناسرنتەوە

 

 لیبڕاڵی کوردیی_خەسڵەتەکانی ئەدەبی ئیندیڤیجواڵ

ئەم ئەوەبە گێایە ب ەمای کارەکانی خەیاڵ و گێمانە و وەوەرنانی یەقی ە لە جیهانی :  یەخ
گێمانی .  وەقی ئەوەبیدا، لێرەوا وەکەونتە بەرامبەرکێ لەگەڵ هاوکێشەی ئەوەب و سیاسەت

. تێدا نییە کە پەیێەندی نێێان ئەوەب و سیاسەت، پەیێەندییەکی مێروویی قێوڵە
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ڕەتکرونەوەی بە سیاسەتکرونی ئەوەب لە ژنر هەر بیوبیانێویەخ بێت لە ب چی ەوا 
ڕەتکرونەوەی بە سیاسەتکرونی ئەوەب نییە، بەڵکێ ڕەتکرونەوەی بە چی ایەتی کرونی 

ئەم ڕەوتە ئەگەر چی .  ئەوەبە یان ڕوونتر بڵێم ڕەتکرونەوەی بە کرنکاریکرونی ئەوەبە
ڕووکەشانە ڕەخ ە لەم بۆچێونە وەگرێ و هاوکێشەی ئەوەب و سیاسەت ڕەت وەکاتەوە، 
کەچی لە بەرامبەر ئەوەبی شۆڕشگێیانەی کرنکار یان بە چی ایەتیکرونی ئەوەب، فشاری 

ئەم وەمێچاوە بە .  ڕقەبەرایەتی و سەنگەرگرت ی لە خەڵکی هەژار بەرز و بەرزتر وەبێتەوە
هەر جۆرنە مکیاە بکات ناتێانی جەوهەری وژە شۆڕش و وژە شۆڕشگێیانەی خۆی 

 .بشارنتەوە
لیبیاڵی کێروی   –پەیێەندی نێێان ئەوەب و واقیع هی ڕەوتی ئەوەبی ئی دیڤیجێاڵ :  ووو

لەسەر ب چی ەی ون اکرونی واقیع و ڕەنگدانەوەی ئەو واقیعە وانەمەزراوە، بەڵکێ واهێ انی 
ئەوەبی پارچەیەکە لە خەیاڵ و هی ئەوان نە پەیێەندی بە واقیعەوە هەیە و نە واقیع عەکس 
وەکاتەوە، بەڵکێ بە هێنەر و زمان واقیعێکی تر لە خەیاڵ وروست وەکات و خێن ەریش 

 .وەکێشێتە نێێ ئەو واقیعە تازەیەوە
بەم پێیە باسکرون لە تیرۆری ڕۆژنامەنێوسێە، ئاهی ناو وڵ و وەروونی وایکێکی جگەر 
سێوتاو، ئازاری باوکێە لەبەر هەژاری و وەستەنگی کە ووو ڕۆژە نانی نەواوەتە 
م داڵەکانی، وەست یان پەنجە پەڕی ی کرنکارنە لە کاتی کارکروندا بە هۆی ئامێرەکانی 
کارکرونەوە لە کاتی چاپکرونی کتێبێە یان ڕۆژنامەیەخ، خۆکێژی گەنجێە لە ئەنجامی 
بێکاری، خۆ سێتاندنی ژنێە کە بە هۆی کێشەی کۆمەاڵیەتی یان بەهۆی وواکەوتێویی 

تاو، ..خێزانەکەیەوە کە بە زۆر وراوەتە شێو،کێشت ی ژنێە لەژنر پەروەی نامێس پەرستیدا
لیبرالی کێرویی خۆی لێیان هوەوا و پشتیان تێدەکا و   –هەمێو ئەمانە ئەوەبی ئی دیڤیجێاڵ 

خۆ ئەگەر هشی لێبکەنەوە ئەوا بە ئاسۆ و جیهانبی ییەکی .  ئاوڕیان لێ ناواتەوە
ئەم نێوسەرانە خۆشیان بە بەرەی خەڵە وەزانال و .  بۆرژوازییانەوە ئیشی لەسەر وەکەن

ئەمە جگە لەوەی خۆیان بە واهێ ەر و پێشیەو واوەنێال و چاوەڕوانی ئەوەشیان لە خێن ەر 
ئەم ڕەوتە ئەوەبییە هەرچییەخ بکات و .  هەیە وەخ پێغەمبەرنکی ئیلهامبەخش ناویان بێ ال

هەر وەقێە لە بەرگێکی هێنەری قەشەنگیش نمایش بکات، ئەو وەقە ناچێتە چێارچێێەی 
بۆیە ئەو ئەوەبە بۆ خەڵە .  خزمەتکرون بە ئی سان و مەسەلە گرنگەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی

 .و ژیانی پی لە کۆیلەتی خەڵە سەلکە تێرنکی قێڕاوی ناهێ ێ
ئەوەبی فراوانی .   ئەم ڕەوتە وەخ خۆشیان ئیدیعا وەکەن ئەوەبی نێخبە پەرە پێدەوەن:  سێ

هەر بۆیە ئەوەبی .  خەڵکی کرنکار و زەحمەتکێش جێگایەکی نییە لە ویدگای چی ایەتی ئەواندا
ئەم ڕەوتە ئەوەبی تاخ و ئی دیڤیجێاڵە و خەمی کۆمەڵگەیان نییە و وەقەکانیان چەند ه لەم 
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 .تاکە گۆشەگیرە بکاتەوە هێشتا پێیان کەمە
کێشت ی کۆ و وەنگی کۆ و ڕەخ ەبارانکرونی هەر وەقێە کە ڕووی لە خەڵکی :  چێار

گەڕانەوە بۆ تاخ وەخ مەرجەعیەتی خێڵقاوی ئەوەبی و .  ستەمدیدەی کێروستان بێت
 .پشتکرون لەو کلتێورەی کە بە ئەوەبی شۆڕشگێرانە ناو وەبرێ

ئی کارکرونی ملمالنێی چی ایەتی و وژایەتیکرونی کارەکتەری چی ی کرنکار وەخ هێزی :  پێ ج
ئاڵێگۆڕبەخشی ژیان و کۆمەڵگە و لەبەرامبەروا نیشاندانی ئەزەلیەت و ئەبەوییەتی نیزامی 

 .ستەمگەری بێرژوازی
ئەم ڕەوتە .  لیبیاڵی ئەوەبی کێرویی کۆنەپەرستانەیە  –ماهییەتی ڕەوتی ئی دیڤیجێاڵ :  شەش

کێشەی لەگەڵ ناوەڕۆکی کۆنەپەرستانەی ڕەوتە ئایی ییەکان و خێرافە و کلتێری وژی 
نێوسەرانی وەخ ڕنبیال هەروی و مەریێان وریا قانع لە چەندیال بۆنەوا .  ئی سانیدا نییە

ئەم .  ستایشی ئیسالمی سیاسی و باڵی ڕاستی بزووت ەوەی کێروایەتیان کروووە و وەیکەن
ڕەوتە و پەییەوکەرانی خۆیان بە هیەنگری مافی مرۆڤ و ویمێکراتیەت و ئازاوی 
ڕووکەشانە وەزانال و هەمێو ئەمانە وەکەن تەنها لەبەر خاتری واپۆشیال و شارونەوەی 

وژایەتیکرونی ڕاویکاڵیزم و ئاڵێگۆڕی شۆڕشگێرانە و قێورەتی .  ڕوخساری وزنێی خۆیان
 .خەباتکارانەی چی ی کرنکار جگە لە کۆنەپەرستیی هیچیتر نییە

ئەم ڕەوتە ئەوەبییە ئەوەندەی ئیشی لەسەر کێشت ی ڕوحی بەرەنگاری و :  حەوت
شۆڕشگێیانەی خەڵە کروووە، نێێ هێ دە ئیشی لەسەر فراوانترکرونەوەی ئاسۆی 

خێن ەر هەمیشە لە ووای خێن دنەوەی هەر .  بیرکرونەوەی خێن ەر و خەڵە نەکروووە
بەاڵم ووای .  کتێبێە کە بۆ ئی سان و جێانی ئی سانییەت نێوسرابێ، شتێە فێر بێوە

( کە بە قسەی خۆیان پیە لە مەعریفە)خێن دنەوەی کتێبەکانی نێوسەرانی ئەم ڕەوتە 
 .خێن ەری وشیار جگە لە سەرەگێرە و سەفسەتەبازی هیچی هەڵ اکین ێ

وواجار ئەم ئەوەبە، ئەوەبی پارنزەر و پشتیێانی وەسەاڵت و حاکمە مافیاکانی :  هەشت
نێوسەرانی ئەم ڕەوتە ئەوەبییە بەرگریکاری .  کێروستان و حیزبە سیاسییەکانال

ئەو وەسەاڵتەی .  بێئەمالوئەوهی بەرژەوەندییە ماوییەکانی وەسەاڵتی کۆنەپەرستی کێرویال
 .کە بەهەمێو جۆرنە سەپۆرتی ئەم ڕەوتە ئەوەبییە وەکات
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