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 : كی ژماره پێشه
 

دۆخیسیاسیكوردستاندوایئااراییایتبهبارهتێكسهستاندابابهردهیبهیهمژمارهله
.كاێ شتانئهردادێتپێیكهماوهرژیانیجهسهیبهوئاڵوگۆڕانهوئه٩یتیكابینهحكومه
كااریا اهنگوملمالنێینێوانئهزایجهفهتبهبارهرێكسهوهدواتێته ریمێیكاوئێێانو

كاێێاكااریایریههڵڕابهگهیگفتوگۆدالهشێوهلهكهرناوچهسهله ردووحزبیكۆمۆنیستی
باهباارهكساهداگفتوگاۆیاهوهدوایئهبه.متانردهبهینهخهكوردستانوعێێاقئه پیاویت

تێكیتێیدژیانبابهیكوشتنیژنانوتوندوتیژیلهلهسهمه.كوردستاندێتكێێكارانله
 .یهیهمژمارهئه
باهباارهتێكساهدابابهیهمژمارهكانیئهفیكێیوتیۆریهتهشیبابهبهله نایاولایایاێالایازمت

ساهلاهگاێاردراوهوهپاشانباسیكااڵكاه.هاتووه مااركساهرماایاهكاتاێایای تاهخاێاوهوهی
 .ستردهبه

 

 

 

مال موحسین  جه  

ر رنووسه سه  

  ٢٢٤٢ڕاستی جواڵی  ناوه
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بارودۆخی سیاسی كوردستان و   

حزابی بۆرژوازی و ژیان  كێشی ئه كێشمه

ش و برسی  ری بێبه ماوه نوسی جه و چاره

 دا  م دۆخه له
 

 ریم  ڵ موحسین كه گه گفتوگۆ له

 

ناو  ی به ر پرۆسه سه مانگ به ٣١  ڕبوونی نزیك به دوای تێپه به
ر پێكهێنانی  سه كان له ی حزبه وكێشه دا و گێرمه‘‘ڵبژاردن هه’’

بوو،  نێوانیاندا هه  له  ك كه باییه ت و ناته ی حكومه ٢ی  كابینه
ست  ده  وتۆته كان كه كیه ره سه  واوی جومگه شدا ته وه ڵ ئه گه له

ی  پرۆسه  ستهێنا له ده نگی به زۆرترین ده  ی كه وه بیانوی ئه  پارتی به
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و  ره یی به ماڵه كی تر حوكمی دوو بنه واتایه  به.  ڵبژاردندا ناو هه به
ندی  یوه و په  یه له سه م مه بۆ پۆشینی ئه.   یی چووه ماڵه ك بنه یه

كی  الیه كان له ك و حزبه الیه ش له ڵكی بێبه اڵت و خه سه نێوان ده
كان  وه ڵگا و بزووتنه ر كۆمه سه ستی پارتی له ری بااڵده و كاریگه  وه تره

ڵ موحسین  گه له  م گفتوگۆیه و چینی كرێكار، پێمان باش بوو ئه
 .ین ریم ساز بكه كه

 
پهرۆكایهسهكڕۆشنهوه:  دیدگایسۆشیالیستی لهرلهتی و تیرۆكایهسهوهوێیهمان

حكومههه و ههرێم لهتی بهدهرێم و پارتی لهست بنهدهدیاریكێاویش یماڵهست
یهتاییهشبهمهئه.بارزانیدایه الی جێ هتی نییه،كێتی قیوڵ كهلهی مییهههكاتێكدا

وتنیئێستاینێوانگۆڕانواڵمڕێككهبه.ریكیپارتیبووهكیوشهرهیمانیسههاوپه
له جۆرێك دوورخستنهوڵهههپارتی بهوهبۆ یهوهسككێدنهرتهیا لهی پانیگۆڕهكێتی

یئۆکتۆبەری٦١لەمهەلومەرجەداکەبەسەن ینیکاری ەریروداوەکانیدوای.اڵتداسهده
بیننوبهیبۆرژوازیكوردچۆنئهمهێزانهن ینێوانئهندیوهێزهاوسهیوهلەسەرە،په
لەگەڵیەکتێولەگەڵدەوڵەتیكیهرهسهمسێهێزهندیئهیوهداپهمقۆناغهلهڕایئێوه

به و دەدەنەوە لێك چۆن لهتاییهناوەندی چۆن پارتی ئهرامیهبهتیش تێدار وانی
 و ؟كهرئهده

 :موحسینکەریم
 دوای کوردستان هەلومەرجیسیاسی کە نییە لەوەدا ناوەتە٦١گومان پێی یئۆکتۆبەر

ڕوداوانە لەپێشئەو بنەرەتیهەیە جیاوازی کە تازەوە بە.قۆناغێکی ئەویشئەوەیکە
بروایمنستێاتیژیبۆرژوازیوناسیۆنالیزمیکورد،بێیتیبوولەئابوریسەربەخۆو

وەلەڕوویسیاسیەوەئەوەسەریدەکێیایە.خۆجیاکێدنەوەلەدەوڵەتیناوەندیعێێاق
لەالیەن بەتاییەتی کورد، بۆرژوازی سەربەخۆی دەوڵەتی دروستکێدنی بۆ هەن اونان
پارتیەوەکەخۆیوەکوهێزیسەرەکیخاوەنستێاتیژیئابوریسەربەخۆوپێکهێنانی

دەکێد مامەڵەی و دەناساند سەربەخۆ.دەوڵەت ئابوری پێۆسەی بینیمان وەکو بەاڵم
قەیێانێکی وە شکستیوو تووشی هەرێمەوە، حکومەتی لەالیەن نەوت فێۆشتنی لەرێ ای

کێد کوردستان لە ڕووی سەخت تووشی.ئابوری کورد بۆرژوازی وایکێد ئەوەش
بەجۆرێك سەرلێیێواویبێتوریزیهێزوبزووتنەوەکانیزیاتێلەبەریەکتێبتێازێت،

 .. حزابی بۆرژوازی كێشی ئه بارودۆخی سیاسی كوردستان و كێشمه 
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بریاربووهەن اویسەربەخۆییسیاسیدابین کە دا، پێسیڕیفێاندۆم لە کەسەرەنجام
بکات،نەیانتوانیخاوەنیەكهەڵوێستوبریاربن،لەکاتێکداسەریزمانوبنیزمانیان

و.سەربەخۆییبووە تورکیا ئێێانو هاوشانیحەشدیشەعییو هەرخۆیان، ئەوەبوو
بوونەهۆکارێكبۆشکستیئەوپێۆژەیەوسەرەنجامکۆتاییبەوستێاتیژەیان ئەمێیکا
هاتوئێستاهەمووستێاتیژیسیاسیانتێکەواڵبوونەوەیەلەگەڵدەوڵەتیناوەندیولەو
سیاسیەکانی و ئابوری بەرژەوەندیە و ئابوری گەشەی دابینیوونی بەشوێن رێ ایەوە

کوردەوەن کۆمەڵ ای.بۆرژوازی ئیدارەکێدنی و دەسەاڵتەکەیان بەردەوامیوونی تەنانەت
دەوڵەتی لەگەڵ سازانیان و بەرێکەوتن بەندە کوردەوە، بۆرژوازی لەالیەن کوردستان

دەوڵەتی.ناوەندیەوە دەکەنکە لەجیاتیئابوریسەربەخۆچاوەروانیئەوە ئەوانئێستا
بدەن مووچەیفەرمانیەرانیهەرێم بنێێ تا تێکەڵیوونەوەیە!ناوەندیبودجەیانبۆ ئەم

دوو وەکو یەکێتیە پارتیو ستێاتیژیسیاسی نەكهەر ناوەندیئێستا لەگەڵدەوڵەتی
هێزەکانی سەرجەم سیاسی ستێاتیژی بەڵکو کوردستان، دەسەاڵتداری تەقلیدی هێزی

ئیسالمیەوە و ناسیۆنالیست بە کوردە ئەمرۆ.بۆرژوازی ستێاتیژیەیان هاوبەشیە ئەم
کە گەییتن بەوە سەرەنجام کە نیوانیاندا لە دروستکێدووە نزیکیوونەوەی لە جۆرێك

 لە زیاتێ دوای حکومەت پێکهێنانی پێسی دەیان(٨)لەسەر و بێدن و هێنان مانگ
 .کۆبونەوە،رێكبکەون

بەاڵممەسەلەیەکیدیکەپێویستەلێێەدائاماژەیپێبکێ ،ئەوەیەکەلەبارێکیدیکەشەوە
چەمکیدەسەاڵتوئۆپۆزسیۆن.مەشهەدیسیاسیکوردستانئاڵوگۆڕیبەسەرداهاتووە

نەماوە جارانی شکستی.بەشێوەی هەن اوەکانی بۆرژوایی ئۆپۆزیسۆنی من بروای بە
بێج ە.سیاسیخۆیدەپێو  نەماوەتەوە بزووتنەوەیگۆڕانهیچچارەیەکیلەبەردەمدا

کێیاوە بۆی پارتی کە بازنەیەی ئەو ناو بچێتە کە وەکو.لەوەی ناتوانێ ئیتێ گۆڕان
لەناو قاچێکی ئەبێ بەناچاری و بدات خۆی تەمەنی بە درێژە ئۆپۆزیسیۆن هێزێکی

گیێبکات و.دەسەاڵتدا بنکەفێاوان حکومەتی لە بەتاییەتیدوایدەورەیەكبەشداریکێدن
بێتواناییلەسەپاندنیهیچکاملەپێۆژەکانیکەبان ەشەیبۆدەکێدنوئاوابوونیئاسۆی
ئۆپۆزسیۆنبوونبۆگۆڕان،ئەوەشیبەرێکەوتنوجۆرێكلەیاریکێدنلەناوگۆڕەپانی
لە حکومەت و سیاسی دەسەاڵتی سەرەکی خاوەنی چونکە دەبێ، مەیسەر بۆ پارتیدا

پارتیە بۆ.کوردستان پارتی بۆسەر گۆڕان و یەکێتی هاوبەشی فیاری ئەزمونی
ئێستایەکێتی.هێناالسەن کێدنیهاوکێیەیدەسەاڵتلەکوردستانبەدژیپارتیشکستی

.خۆشیلەبەردەمدەرگایپارتیداوەستاوەوداوایبەشیخۆیلەکێکیدەسەاڵتدەکات
نو ) نەوەی و کۆمەڵ و سیاسی(یەک ێتوو ئۆپۆزیسیۆنێکی نوێنەرایەتی ناتوانن ش

 ریم  ڵ موحسین که گه گفتوگۆ له 
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 .بەهێزیبۆرژوازیبکەنوتەنهالەکەناریروداوەکاندادەمێننەوە
قازانجیسیاسیهەیە گۆڕان لە پارتیشنزیكیونەوە لەناوچەیژێێدەسەاڵتی.بۆ گۆڕان

هەیە رێکخێاوەیی و سیاسی نفوزی توانای.یەکێتیدا پێیوو دەورەی وەکو ئەگەرچی
دروستکێدنیسەریەشەیبۆیەکێتینەماوەبەهۆیئەوبارودۆخەسیاسیوناوخۆییەی
یەکێتی سەر فیارخستنە هۆکارێکی وەکو پارتیەوە لەالیەن دەتوانێ  بەاڵم تێیکەوتوە،

سەرەڕایئەوەیکەلەڕوویپروپاگەندەییاساییوشەرعیەتەوە.حسابیلەسەربکێ 
وەکو خۆی پەرلەماندا، لەناو خۆی لە نزیك الیەنەکانی باقی و گۆڕان لەگەڵ دەتوانێ
زۆرینەیپەرلەمانیوپارێزەروخاوەنیپێۆسەیدیموکێاسیلەکوردستانهەڵیخاتو
یەکێتیشوەکودژبەدیموکێاسیوسیستەمیپەرلەمانینییانبدات،هاوکاتدەتوانێبە
کە پێی، مادی و سیاسی ئیمتیازاتی دانی و خۆی لە گۆڕان نزیكکێدنەوەی زیاتێ
جەرگەیناوچەینفوزییەکێتیدا لەناو دادەنێا، بەسەرسەختتێیننەیاریسیاسیپارتی

ساڵیڕابێدووداوالنیکەملە٨٨جێپێیەکیقایمتێبۆخۆیمسۆگەربکاتکەلەماوەی
 .نەیتوانیوەلەمناوچانەدانفوزودەسەاڵتێکیهەبێت٦٩٩١یئابیساڵی١٦دوای

هەڵیەتەپارتیلەمسیاسەتەیدالەگەڵبزووتنەوەیگۆڕان،دەیەو نەخیییەکێتیوەکو
هێزێکیدیکەیخاوەنحکومەتیهەرێملەپاڵخۆیدا،کەتائێستاوابووەوبەدانپێدانانی

دەیانووت ،"بەبێیەکێتیناتواننحوکمیکوردستانبکەن"بەرپێسانیپلەبااڵیپارتیکە
و دەسەاڵت سەرەکی خاوەنی وەکو بکات لەپارتی بەش داوای کە هێزێك بۆ ب ۆڕن

بیێت دەستیەرداری نەتوانێ کە دیفاکتۆ شەریکێکی وەکو نەك ئەمەش.حکومەت، بەاڵم
هەیە خۆی و.گێفتی میلیییا خاوەنی خۆیەتی، نفوزی ناوچەی خاوەنی هێیتا یەکێتی

وواڵتانی لەگەڵ خۆیەتی دیپلۆماسی و سیاسی پەیوەندی خاوەنی خۆیەتی، چەکداری
زۆنی.ناوچەکە بە کە کوردستانە هەرێمی ناوچەیەکی دەسەاڵتداری کێدەوە بە یەکێتی

دەناسێ  هێزی!سەوز نفوزو ناوچەی بنەمای کوردستانیشلەسەر سیاسی سیستەمی
دامەرزاوەی یان ئاسایی حکومەتی سیستەمێکی بنەمای لەسەر نەك دامەزراوە، میلیییا
سیاسیوئیداریکەدەن دانوهەڵیژاردنپێسیدەسەاڵتیەکالییبکاتەوە،یانهێزێکی
وەکو خۆی و ب ێ  دەسەاڵت کۆشکی بتوانێ سەربازیەوە کۆدێتای لەرێ ای سیاسی

 .حاکمیکوردستانبناسێنێ
هەرێم حکومەتی سەراسەری دامەزراوەی لە یەکێتی بیەو  پارتی ئەگەر من بروای بە
.بکاتەدەرەوە،ئەوکاتەبەکێدەوەحکومەتیهەرێمتەنهالەناوچەیزۆنیزەردامانایدەبێ
ئەوەشلەڕوویدیپلۆماسیوپەیوەندیەکانیانبەدەوڵەتانیدەرەوەکێیەیانبۆدروست
ژێێ عێێاقیشدەباتە الیحکومەتی و ئەوان الی هەرێم شەرعیەتیحکومەتی دەکاتو
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بێج ەلەوکێیانەیدیکەکەبەدوایئەمبریارەدادروستدەبێ،کەئەگەری.پێسیارەوە
ژێێدەسەاڵتی لەناوچەکانی یەکێتی و گۆڕان نێوان بارگێژی و کێیە توندبوونەوەی
یەکێتیدالەالیەكولەالیەکیدیکەوەئەگەریدەرکێدنیبنکەوبارەگاکانیپارتیویەکێتی

 .لەناوچەکانییەکتێداوەکودەورانیشەڕیناوخۆ
بۆرژوازی هێزێکییەکەمی پارتیوەکو کە دەچم، بەشێوەیەکیگیتیمنوایبۆ بۆیە
توانیویەتیتاڕادەیەكوەکو وە  خاوەنیدەسەاڵتیسەرەکیوحکومەتە، کوردستانکە
نوێنەریسیاسیسەرەکییبۆرژوازیکورددەربکەو وجۆرێكلەبااڵدەستیئەوچینە
لەڕێ ایقایمکێدنیدەسەاڵتیخۆیەوەفەراهەمبکات،بەاڵمبەناچاریدەبێلەگەڵیەکێتیدا

مان ی(٨)لەسەردابەشکێدنیدەسەاڵترێكیکەو کەسەرەنجامدوایمانۆرێكیزیاتێلە
 .یاندروستکێد(گۆڕان-پارتی-یەکێتی)رێکەوتنوحکومەتیهاوبەشی

 
سۆشیالسیتی ئیداره:دیدگای دوو كهبوونی بهیی جار نافهفهزۆر و لهرمی رمی

(.مێیواقعهئه)كیدیفاكتۆیهیهلهسهكێتیوپارتیدادێت،مهتییهركێدایهوباسیسهقسه
ریپارتیروهكێتیسهبێیهیانئهیدابكات؟چونكهتپهزۆرتێواقعیهمهئهپێتانوانییه

 .كێتییهاڵتێكیزیاتێبداتبهسهشێكیزیاتێودهبێپارتیبهقیوڵبكات،یانئه
 :موحسینکەریم

منوەکولەسەرەوەشئاماژەمپێدا،توندبوونەوەیبارودۆخەکەبەوئاقارەداکەیەکێتیلە
و سەختە ئەگەرێکی بکێ ، بێکاری ەر هەرێمدا سەراسەری دەسەاڵتی لە بەشداریکێدن

پارتیبەناچاریدەبێیەکێتی.پێناچێتالنیکەملەنزیكماوەدائەوەبۆپارتیبچێتەسەر
سەر بخاتە فیار ئەوپەڕیرادەیمومکین دەیەو تا بەاڵم حکومەتدا، بکاتلە بەشدار
یەکێتیوکەمتێینئیمتیازیپێیداتلەحکومەتیهەرێمداوهەروەهالەپێسیکەرکوكو
بەشداریدەسەاڵتیحکومەتیناوەندیکەپارتیدیسانەوەدەیەو وەکوهێزییەکەمی
وکارتی یەکێتیبخاتەدوایخۆیەوە خاوەنیبریاروبەشیسەرەکیبێت، کوردستان،

بکات الواز یان بێکاری ەر یەکێتیدا دەستی لە هەرێمی.کەرکوك سەرەنجام بەاڵم
 دوای لە و دەسەاڵتە زۆنی دوو ١٦کوردستان ئابی ڕەسمیەتی٦٩٩١ی ئەوە ەوە

چوارچێوەی لە پارتیدا و یەکێتی زێرینی پەیوەندی سەردەمی لە تەنانەت وەرگێتوە،
ئەمدوو.رێکەوتنیستێاتیژینێوانیان،ئەمدووزۆنیەهەڵنەوەشایەوەودەستیپێوەگیێا

گێتنی لە تەنانەت کوردستان، لە بووە حەقیقەت و واقعی هەمییە دەسەاڵت زۆنییەی
کەسنییەگومانیلەوەهەبێکەزۆنیزەردلە.پەیوەندیەسیاسیەکانیئەودووزۆنەشدا

ڕوویئابوریوسیاسیوسەربازییەوەبەتوندیبەتورکیاوەبەستێاوەتەوەودەورو
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بەهێزە زۆر زۆنەدا لەو تورکیا لەگەڵ.نەخییدەوڵەتی زۆنیسەوز بەهەمانشێوەش،
بەهێزتێە سەربازیەکەی ب ێە و سیاسی و ئابوری پەیوەندی بە.ئێێاندا کە بەجۆرێك

ناوچەیژێێدەسەاڵتیپارتیدەوتێ ناوچەینفوزیتورکیاوبەناوچەیژێێدەسەاڵتی
بۆیەئەوەیکەهەمییەواقعیبووەواقعیەتیدوو!یەکێتیشبوتێ ناوچەینفوزیئێێان

ئاستی لە هاوبەش حکومەتێکی لەپاڵ بووە، پارتی و یەکێتی دەسەاڵتی دوو و زۆنی
لە بەر تا و نێوانیان ستێاتیژی رێکەوتنی دوای دەورانی لە دەسەاڵتدا سەرەوەی

 .یئۆکتۆبەرەوە٦١توندبوونەوەیکێیمەکێیینێوانیانلەدوایروداوەکانی
سەندنەوەیزۆنیسەوزلەیەکێتیلەالیەنپارتیەوەبەشەڕئەگەرێکیدوورەونامومکین

بەرچاو یەکێتیلەڕێ ایهاوپەیمانینێوانپارتیو.دێتە ئەگەریبنکۆڵکێدنیدەسەاڵتی
کاردانەوەی بەر دەکەوێتە هەن او یەکەم و هەیە خۆی کێیەی گۆڕانیش بزووتنەوەی
و بنکە هەڵپێچانی ئەگەر و گۆڕان بزووتنەوەی دژی یەکێتی سەربازی و سیاسی
بارەگاکانیپارتیلەزۆنیسەوزودوایئەویشدەرکێدنیبنکەوبارەگانییەکێتیلە

نەیەت ئەمئەگەرانەزیاتێفێسەتیشەڕیناوخۆدروستدەکەن،!زۆنیزەردیبەدوادا
 .کەئەوەشدیسانەوەلەبەرژەوەندیسیاسیوئابورییەکێتیوپارتیشنییە

لە هەریەکە بەرژەوەندی کە ئێستادا لە واقعیە و مومکین ئەگەرێکی کە ئەوەی کەواتە
و سیاسی شەراکەتی دەبێ پارتی کە ئەوەیە دەکات، مسۆگەر یەکێتی و پارتی
یەکێتیوەکوسەردارو دەسەاڵتدارێتییەکێتیقیوڵبکاتوئەوەندەیئیمتیازبداتێکە

بەاڵمگومانلەوەدانییەکە!خاوەندەسەاڵتیبەشێکیهەرێمیکوردستان،پێیڕازیبێت
یەکێتیەوە لەالیەن حکومەت و دەسەاڵت خاوەن و یەکەم هێزێکی وەکو دەبێ پارتی

بناسێ  بۆ!بەڕەسمی بارزانی نێچیێڤان هەڵیژادنی و نییە تازە ئەمەشدیاردەیەکی کە
جیاوازیەکی پۆستیسەرۆکیحکومەت، بارزانیبۆ مەسێور و پۆستیسەرۆکیهەرێم
بەبێ بەبەراوردبەدەورەیپێیوویحکومەتوکابینەکان، بنچینەییدروستنەکێدوە

!یئۆکتۆبەرپۆستیسەرۆکیهەرێمهەڵپەسێێدرا٦١ماوەیەکیکەمکەدوایڕوادوەکانی
وەکو بوون حکومەت سەرۆکی و هەرێم سەرۆکی بارزانیەکان هەر کاتەشدا لەو دەنا

 .ئێستا
دەکێ  ڕی ا دوو بە واقعیەتدیفاکتۆیە، گۆڕینیئەم ئیدارەییو بەاڵمچارەسەریدوو
کە ئەوەیە دوەمیان و کوردستان لە دەوڵەتە دروستیوونی یەکێکیان ب ات، بەسەرنجام
بەهێز سیاسیخۆیبەشێوەیەکی ئابوریو بتوانێدەسەاڵتی حکومەتیناوەندیعێێاق

فەرزبکاتەوە کوردستاندا هەیە.بەسەر خۆیان گێفتی  رێ ایە ئەم یەکەمیان.هەردوو
بەهۆیئەوەیکەپێسیدروستیوونیدەوڵەتبۆبۆرژوازیکورد،ئەگەرچیهیچکاتێك

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٤

 .. حزابی بۆرژوازی كێشی ئه بارودۆخی سیاسی كوردستان و كێشمه



چاویانلەشەراکەتیسیاسیو هەمییە و ستێاتیژێکیسیاسیپایەداریئەواننەبووە
بەهۆیشکستیپێۆژەیریفێاندۆموڕوداوەکانی ئابوریبووەلەگەڵحکومەتیناوەندا،

دواوە٦١ چوەتە نادیار ئایندەیەکی بۆ ئۆکتۆبەرەوە دەوڵەتی.ی زاڵیونەوەی دوەمیش
ناوەندیبەوجۆرەیکەدەسەاڵتیتەواویهەبێبەسەرهێزەکانیکوردستانوحکومەتی
هاوکات و عێێاقەوە دەوڵەتی خودی لەرۆزکی و ناجێ یێی واقعیەتی بەهۆی هەرێمدا،
بەهۆیدەستێوەردانیدەوڵەتانیئێێانوتورکیالەهەرێمیکوردستانەوە،کارێکیسەختە

نییە ئاسان واقعیەتیدوو.و لەم بنەرەتی ئاڵوگۆڕێکی مەوداینزیکدا لە النیکەم بۆیە
ڕوونادات ودوو.ئیدارەییەدا ئە لەدەرەوەی کە هەیە، دیکە گێن ی فاکتەرێکی بێ ومان

سەر هەلومەرجەکە دەتوانن کە کوردستانە، خەڵکی فاکتەری ئەویش تێدایە، فاکتەرەی
سەربەخۆ دەوڵەتێکی بنەماکانی و بهێنن ئیدارەیی دوو بە کۆتایی بکەنەوە قڵپ لەبەری
دابمەزرێنن،بەاڵمئەوەشپێویستیبەوەهەیەکەسەرەتائەوخەڵكەهێزیخۆیرێکخێاو
ئاسۆی بە کوردا بۆرژوازی میلیییایی دەسەاڵتی بەرامیەر لە بکات ئامادە و ساز و

 .سیاسیسەربەخۆیرادیکاڵوسۆشیالیستیەوە
 

لهباشه:دیدگایسۆشیالیستی باسلهقسههاوڕ موحسین تۆدا كهكهدەوهكانیدا ی
یدابكاتكهپهیهوڕێ هوجێ هتیئهكیبۆرژوازیكوردتوانیویهرهكهێزێكیسهپارتیوه

ك ێتووكێدنیربۆیهوڵدهكهێزێكیههموهبۆرژوازیبداتوالنیكهروسامانێكبهسه
ستخۆیبنوێنێوباسیدروستکێدنیحکومەتیبەهێزوپایەداربۆرژوازیوچینیبااڵده
کوردستان لە ڕوون.دەکات بۆ زیاتێ کەمێك بۆچوونەتانمان ئەو بنەماکانی دەکێ 

 .بکەنەوە
 :موحسینکەریم

بەڵێمنپێموایەکەپارتیتاڕادەیەكتوانیویەتیوەکونوێنەریسیاسیچینیبۆرژوازیو
بدات نییان خۆی کوردستان لە پارتی.سەرمایە کە نییە ئەوە من مەبەستی بێ ومان

بۆرژوازیوەکو.نوێنەریسەرجەمتوێژەکانیبۆرژوازیکورددەکات،یانئەتوانێبیکات
تێدایە ملمالنێی لە جۆرێك لەناوخۆیدا بێ ومان جیاوازەکانی.چینێك تویژە بەرژەوەندی

.سەرمایەوبۆرژوازیهەمییەلەچوارچێوەیکێیرکێدایەکااڵدەبێتەوەودەچێتەپێیەوە
چوارچێوەیهەمانبەرژەوەندیگیتی بۆچوونیجیاوازیئابوریشلە تەنانەتمەیلو

هەڵیدات سەر ڕەن ە بۆرژوایدا چینی ئابوری و. سیاسی بزووتنەوەی بۆرژوازی
لە تەعییێیسیاسی کە ئەحزابیجۆرواجۆریییهەیە و کۆمەاڵیەتیجۆراوجۆریهەیە
یەکتێییەوە بەرامیەر بکەونە هەندێكجار لەوانەیە و بۆرژوازیدەکەن .بەرژەوەندیەکانی
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هەیە دنیادا بۆرژوازیەکانی کۆمەڵ ا هەرەزۆری لەزۆربەی کە ئەوەی بەاڵم.وەکو
دەورەیەکی لە پارتێك چەند یان پارتێك و بزووتنەوەیەك و رەوتێك سەرەنجام
بکەن بۆرژوازی چینی گیتی بەرژەوەندی و سیاسی نوێنەرایەتی دەتوانن .دیاریکێاودا
لەسەرئەوبنەمایەشلەالیەنزۆربەیتوێژەکانیبۆرژوازیەوەوەکونوێنەریبۆرژوازی

بەبروایمنپارتیلەماوەیچەندینساڵیڕابێوودا،بەتاییەتیدوایئەوەی.قیوڵدەکێێن
 مێژوویەکەی و تەقلیدی نەیارە بنەماڵەی(تاڵەبانی)کە و پارتی یەکەمی پێ ەی بە دانی

بارزانیداناوەکوهێزیسەرەکیدەسەاڵتداروفەرمانرەوایکوردستان،ئەمپێۆسەیەی
 .دەستپێکێدووەوهەن اوبەهەن اوجێ یێیکێدووە
لەگەڵیەکێتیدادابەشدەکێد،(٠٥+٠٥)هەرئەوەیکەپارتیلەهێزێکەوەکەدەسەاڵتیبە

بۆئەوقۆناغەیکەدەسەاڵتبۆئەوبراوەتەوەئەوبریاردەداتچۆنیەکێتیوهێزەکانی
ماوەیەدا لەم پارتی کە مانایوایە ئەوە حکومەتدا، دەکاتلە دیکەیبۆرژوازیبەشدار

پێسیتەزویێو.توانیویەتیخۆیوەکونوێنەریسیاسیبەبۆرژوازیکوردقیوڵبکات
 پارتی بۆئەوەی بێت مەعقول پاکانەیەکی ناتوانێ کرین، و٥٠دەنگ بهێنێت کورسی

سااڵنێکیزۆردەسەاڵتیانبەیەکسانیلەنێوان٨٨یەکێتیش کورسیپەرلەمانلەکاتێکدا
چوونیبەشێكلەسیاسەتمەدارانیپلەیەکییەکێتیبۆالیپارتی!خۆیاندادابەشدەکێد

ناسیۆنالیستەی ڕۆشنییێە هەموو ئەو پەیدابوونی و پارتی الی بۆ گۆڕان هەروەها و
بەڵکو نییە، کێدن دەمچەور و دان بەرتیل هۆکارەکەی تەنها دەکەن، پارتی لە بەرگێی
بەشێكیئەوەیەکەئەمانەئومێدیسیاسیانبەوحزبەوەوەکوحزبیدەسەاڵتونوێنەری

 .سیاسیچینیبۆرژوازیکوردگێێداوەتەوە
وواڵتانی و ئەمێیکا و ناوچەکە دەوڵەتانی چ عێێاقو حکومەتی چ لەالیەکیدیکەشەوە،
بەپلەیسەرەکیپارتیوبنەماڵەیبارزانیوەکونوێنەریسیاسیوشەرعیو رۆژاوا
دەکەن لەگەڵدا هەڵسوکەوتی و دەکەن مامەڵە کوردستان لە دەسەاڵت و بریار .خاوەن
ژێێ هەولێێی لە وواڵتان کۆنسوڵخانەکانی هەموو وناوەندی هەرێم پایتەختی دەسەاڵتی

پارتیدایە وەکو.دەسەاڵتی بارزانیەکان و پارتی کە ئەوەن بەڵ ەی هەموویان ئەمانە
 .نوێنەرانیسیاسیبۆرژوازیودەسەاڵتیهەرێمقیوڵکێاون

بەاڵمئەوەیکەپارتیبان ەشەیدەکاتکەگوایەحکومەتێکیبەهێزدروستدەکاتولەو
دەیەو  بێ ومان کە بکات، رزگاری کەوتوە تێی بۆرژوازی دەسەاڵتی کە فەوزایەی
بەشێوەیەکیناڕاستەوخۆالیەنەکانیدیکەیوەکویەکێتیوگۆڕانبەسەرچاوەیالوازی
هاتووستێاتیژیئابوریسەربەخۆسەری ئەگەر حکومەتوفەوزایئیداریناوبەرێت،

بدات ئەنجام کارە ئەو دەیتوانێ و.ب ێتایە کێێکار خەڵكی لەبەرامیەر هەم لەمیارەدا

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٢

 .. حزابی بۆرژوازی كێشی ئه بارودۆخی سیاسی كوردستان و كێشمه



زەحمەتکێییکوردستانوهەملەبەرامیەرهێزەکانیدیکەیبۆرژوازیداپێ ەیەکیبەهێزی
سیاسیەکانی ئابوریو تاڕادەیەكکێیە و بۆحکومەتەکەیدروستدەکێد بۆخۆیو

بەاڵمئێستاشکەدوایشکستیئەوستێاتیژەی،ستێاتیژیتێکەڵیونەوە.کەمتێدەکێدەوە
ئەگەر لێکێاوە، پێیوازی بەغدادییەوە لەالیەن و گێتۆتەپێش بەغدا لەگەڵ رێکەوتنی و
خۆی ناوەندیدا حکومەتی لەگەڵ تەواوی بە  و بکات جێیەجێ ستێاتیژەی ئەم بتوانێت
سازبداتەوەولەڕوویئابوریوسیاسیەوەلێكهەڵپێکێێنەوە،دەتوانێبەشێکیگێنگلە
دیکەی هێزەکانی لەبەرامیەر و بکات چارەسەر ئێستای سیاسیەکانی و ئابوری کێیە

پێیرەویبکات هەمووشێوەیەكنێچیێبارزانیوەکو.بۆرژوایکورددا دەبینینبە بۆیە
دوا لە خۆینمایشدەکاتو بەغدا نوێنەریئاساییکێدنەوەیپەیوەندینێوانهەرێمو
پەیامیخۆیداوەکوسەرۆکیهەرێمووەکووتەیمااڵواییلەکابینەیپێیوویحکومەت،
دەرگایەکی وەکو و کێدەوە ناوەند و هەرێم نێوان فیدراڵی پەیوەندی سەر لە پێداگێی
پێداگێی عێێاقدا لە ژیان پێکەوە و سیاسی جێ یێی و کێیەکان چارەسەری بۆ ئومێد

 .لەسەرکێد
 

سۆشیالیستی له:دیدگای با دووركهرهبهئێستا بۆرژوازی بێینهوهوینهی رسهو
ئهكاری ه جۆرهری بنهبااڵدهلهم شێوازی لهماڵهستی كورد بۆرژوازی چینیسهیی ر

ریماوهجه.باتیانبۆباشكێدنیژیانیانشوخهریبێیهماوهكێێكاریكوردستانوجه
به وهسهبێسی خواستی زمان ئهد دهالنانی دهاڵتهسهم ناڕهربریوهیان كانتیهزایهو

،اڵتهسهودهڵكلهتیخهفێهتیونهزایهناڕهاڵمتائێستاهچشێوازێكلهبه.نمهواهیئهگه
نهوهیانهكهبۆرژوازیهكێتیوپارتیوئۆپۆزسیۆنهیهبه وخواستییئهوهئهییتۆتهگه،
ڵكیخهمخواستهیپارتیئهستیهمبااڵدهئهپێتانوانییه.یخۆیجێ هنێتهیهب هالنانهوه

 ؟وهچئاستێكهچێتهڵكئهاڵتوخهسهندینێواندهیوه؟پهوهخاتهیتێدوورئههێنده
 :موحسینکەریم

من بروای بە دەسەاڵت، و خەڵک نێوان پەیوەندی سەر دەگەڕێتەوە ئەوەندەی
و ئازادی بۆ زەحمەتکێش و کێێکار خەڵکی خەباتی و ژیان بۆ خێاپتێ هەلومەرجێکی

بەاڵمئەوەندەشئەوجەماوەرەیکە.یەکسانیوژیانێکیئاراموشکۆمەندپێكدەهێنێ
دوورتێ دەسەاڵتە لەو هەیە، ئازادی و هاوچەرخ و شایستە و باش ژیانێکی ئومێدی

بێ ومانهەرچەندەدەسەاڵتیبۆرژوازیکورد.دەخاتەوەوزیاتێدەکەوێتەبەرامیەریەوە
ئەوەندە چربێتەوە، سیاسیدا بنەماڵەیەکی بەتاییەتیش و بۆرژوازیدا گێوپێکی دەستی لە

ده یەکدەست کورد بۆرژوازی بێتەوەدەسەاڵتی و. بۆرژوازی یەکدەستیوونەوەی

٤٢ 

 ریم  ڵ موحسین که گه گفتوگۆ له 

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



چربوونەوەیدەسەاڵتەکەیلەبەرامیەرخەڵکدایە،لەبەرامیەرمافوئازادیەکانیکێێکارو
زەحمەتکێشوجەماوەریستەملێکێاووبێیەشکێاویکوردستاندایە،لەزیانیبزووتنەوەی

لەزیانی.ئازادیخوازیوئومێدەکانیجەماوەرەبۆژیانێکیئارامویەکسانوشکۆمەند
ژنانیکوردستانەکەدەیانەو لەکۆتوپێوەندیکۆنەپەرستیوپیاوساالریدەسەاڵتی

بیێت رزگاریان کورد بۆرژوازی کە.خێڵەکی کوردستانە گەنجانی و الوان زیانی لە
هەڵچنیوە ئازاد بەختەوەرو و روناك دوارۆژێکی لەسەر کە.ئومێدیان نا لەبەرئەوە

نمونەکانی لەگەڵ جەوهەریی و رییەیی جیاوازی کورد بۆرژوازی بنەماڵەیی دەسەاڵتی
دیکەیدەسەاڵتدارێتیبۆرژوازیداهەبێ،بەڵکولەبەرخاسیەتییەکدەستیوونەوەیناخۆیی
بێیەشی جەماوەری و کێێکار چینی بە دژ چربوونەوەیدەسەاڵتیبۆرژوازیکوردە و

گونجاوتێە،.کوردستان و لەبارتێ ناوچەیە ئەم بۆروژازی بۆ کە دەسەاڵتێك بەمەش
دەکات بەهۆی.جێ اپێیخۆیقایمتێ کە کوردستان لە ئازادیسیاسی لە پەراوێزە ئەو

بەرەو مابوەوە، خەڵك بۆ کوردەوە بۆرژوازی رێکخێاوەیی و سیاسی نائینسجامی
 .بەرتەسكبوونەوەونەماندەچێت

پۆستەسەرەکیەجێیەجێکارەکانیهەرێمدەمێکە وەکوپێیتێیشئاماژەمپێداوە، هەڵیەتە،
لەدەستیبنەماڵەیبارزانیدایەوگواستنەوەیپۆستیسەرۆكیهەرێملەمامەوەبۆبێازا
وپۆستیسەرۆکیحکومەتلەئامۆزاوەبۆئامۆزاشتێکیئەوتۆینەگۆڕیوە،بەاڵمدوای
پروپاگەندەی و دەسەاڵت بنەماڵەیی شێوازی دژی خەڵک ناڕەزایەتی لە دەورەیەك
دەسەاڵتی بۆ رەواجدان و بنەماڵەیی دەسەاڵتی دژی لە بۆرژوازی ئۆپۆزیسیۆنی
وەکو دانابوو، خەڵکیش بیێکێدنەوەی لەسەر کاری ەری تاڕادەیەك کە دامەزراوەیی،
بەم هێنان کۆتایی بە ئومێدەکانیان و خەڵک گیتی میزاجی لە گورزێك بەرکەوتنی

دەردەکەو  و.دەسەاڵتە بروات دەبێ بنەماڵەیی دەسەاڵتی پێیوابوو کە جەماوەرێك
لەجێ ایدادابمەزر ،ئێستاکەدەبینێبان ەشەکارانی)بۆرژوازی(دەسەاڵتێکیدامەزراوەیی

ئەوجۆرەبۆچوونەخۆیانبوونەتەبەشێكلەداسەپاندنوقایمکێدنیپایەکانیدەسەاڵتی
دەکات زیاد بێهیواییسیاسیلەناویاندا جۆرێكلە لەالیەکی.بنەماڵەییبۆرژوازیکورد،

بەمانایەکی دیکەشەوەئەمگواستنەوەیەیدەسەاڵتلەناوچوارچێوەیبنەماڵەیبارزانیدا،
دیکەمانایدرێژەدانەبەقۆرخکێدنیدەسەاڵتیسیاسیکوردستانبۆئەوانوشکستی
ئەوباڵەیبۆرژوازیکوردەکەباسیلەدەسەاڵتیدامەزراوەییوحکومیوپەرلەمانی

 .دەکێد.تاد...و
فەزایەکی کۆنەپەرستانەیپارتیکە دژیئازادیو خاسیەتیسەرکوت ەریو لە بێج ە
سیاسیخێاپتێوکۆنەپەرستانەتێوچەقیەستوتێدەخوڵقێنێ،خودیئینسجامیناوخۆیی

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٤٤

 .. حزابی بۆرژوازی كێشی ئه بارودۆخی سیاسی كوردستان و كێشمه



و بزووتنەوە دواکەوتوتێین لەگەڵ خۆگونجاندن بۆ تاییەتیەکانی تواناییە و حزبە ئەو
و کۆمەاڵیەتی نەریتی و کەلتور بۆگەنتێین و فکێی و سیاسی بۆچوونی و بیێوباوەڕ
بااڵدەستیوونیدا، لەحاڵەتی کۆنەپەرست، دەوڵەتی دڕندانەتێین لەگەڵ بەندوبەستکێدن
مەتێسیەکیزیاتێبۆبزووتنەوەییەکسانیخوازیوئازادیخوازیکۆمەڵ اوچینیکێێکار

 .وژنانوالوانیتامەزرۆیئازادیوژیانێکیشکۆمەنددروستدەکات
ئەوەڕاستەکەبەداخەوەهێیتاخواستیجەماوەریکێێکاروزەحمەتکێییکوردستان
بۆوەالنانیدەسەاڵتدارێتیمیلیییاییبۆرژوازیکوردبەئاکامنەگەییتوە،بەاڵمهۆکاری
نەگەییتنەکەیئەگەرالیەنێکیبێیتیبێتلەتوانایمانەوەیئەودەسەاڵتەبەهێزیچەك
ومیلیییاکانی،بەکۆنتێۆڵکێدنیسەرچاوەکانیژیانیخەڵکوناچارکێدنیبەشێكیانبۆ
ئومێدی و خواست ڕووبەڕووی و گێێیدەنەوە هێزانەوە بەو خۆیان ئایندەی ئەوەی
ئابوری و سیاسی لەبارودۆخی بنەڕەتی گۆڕانکاری بۆ کۆمەڵ ا زۆری هەرە زۆربەی
بە بەاڵمبەشێکیدیکەشیبەستنەوەیئەوئومێدەیخەڵکبووە، کوردستانبوەستنەوە،

بەداخەوەخەڵكبۆ.ناڕەواوتاڕادەیەکیبەرچاو،بەهێزەکانیئۆپۆزسیۆنیبۆرژوازیەوە
دەورەیەكپێیانوابووکەدەتواننلەڕێ ایئەوهێزانەوەکۆتاییبەمدەسەاڵتەبهێننوبە

بەاڵمئەوەبێج ەلەخۆشخەیاڵیەکیکوشندەهیچیدیکەی!بەهەشتیداواکاریەکانیانب ەن
نابێ سەوز لێی هەرگیز وە نەبوو سەوز لێ بە. بۆرژوازی ئۆپۆزسیۆنی کاری

ناسیۆنال و ئیسالمی و لە-ناسیۆنالیست خەڵك ناڕەزایەتی کە ئەوەیە بۆ لییێاڵەکەیەوە،
مێزی لەسەر خۆیان سیاسی دەستمایەی بکەنە دەسەاڵتدار حزبی دوو دەسەاڵتی
دانییتنەکانیانلەگەڵدەسەاڵتبۆبەدەستهێنانیئیمتیازاتیسیاسیومادیبۆخۆیانو

و٨٥٦١و٨٥٦١یشوباتودواتێیشخۆپییاندانەکانیساڵەکانی٦١ئەزمونی.هیچیتێ
 .ئەمسیاسەتەقازانجپەرستانەیەیئەوهێزانەیبەڕۆشنیبۆجەماوەرخستەڕوو٨٥٦٨

بەاڵمئایائەمخواستەیخەڵكچدوایئەوکاڵولەسەرنانەیئۆپۆزسیۆنیبۆرژوازیوچ
میلیییاییبۆروازیکورد،-دوایزاڵیوونوسەقام یێبوونیزیاتێیدەسەاڵتیبنەماڵەیی

منپێموانییە دواوە؟ بروایمن..دەچێتە وبە جێ ایخۆیماوەتەوە خواستیخەڵكلە
هیچ ئیتێ دەسەاڵتە ئەم کە کێد ئەوەی ئەزمونی یەکجار بۆ خەڵك چونکە دەمێنێتەوە،

نەماوە ئەواندا لەگەڵ هاوبەشی خواستی.شتێکی کە بروایەی ئەو دەگاتە خەڵك کاتێك
پێموانیەکەگەڕانەوەیەكبۆدواوەلەمخواستەمومکین نەمانیدەسەاڵتێكبەرزبکاتەوە،

ئەویشئەگەرئیمکانیریفۆرم)بێت،تەنانەتڕەن ەریفۆرمێکیناوخۆییئەودەسەاڵتەش
بەاڵمئەوەیکەئایائەمخواستەتاچڕادەیەكدەتوانێ.ئەوخواستەکاڵنەکاتەوە(هەبێت

و دیکەیە مەسەلەیەکی ئەوەیان دەربخات، خۆی جەماوەریدا پێاتیکی و کار شێوازی لە

٤٢ 

 ریم  ڵ موحسین که گه گفتوگۆ له 
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بەبروایمنڕەن ە.هەیەپەیوەندیبەهاوسەن یهێزینێوانخەڵکوئەودەسەاڵتەوه
ئەوبارودۆخەخێاپەوئەوجۆرەلەبێیرواییوبێئومێدیەیکەئۆپۆزسیۆنیبۆرژوازیبۆ
ناڕەزایەتیەکانیخەڵکیدروستکێدوئەمجۆرەلەیەکدەستیوونەوەیبۆرژوازیکوردو
بۆ کە دابنێ ئەوە لەسەر کاری ەری بارزانیدا، بنەماڵەیی دەسەاڵتی لە بەرجەستەبوونی
بەاڵم ماوەیەکیدیاریکێاوجەماوەریخەڵكهاتنەدیئەمخواستەیانبەناعەمەلیبزانن،
دڵنیامکەئەوەدەورەیەکەوتێدەپەڕ ،ئەزمونیوواڵتانوخەڵکیکێێکاروزەحمەتكێیی

داوین نییان ناوچەکەشئەوەی و .جیهان دوای سودان دەسەاڵتی١٥خەڵکی لە ساڵ
واڵتە ئەو بۆرژوایی دەسەاڵتی کۆتاییهاتنی خواستی بەشیێ، عومەر ئیسالمی سەربازی

منپێموایەخەڵکیکوردستانبە.بەرزدەکەنەوەبەکێدەوەدێنەمەیدانبۆجێیەجێکێدنی
بێوات دەبێ دەسەاڵتە ئەو کە بێوایەی ئەو نەگەییتونەتە سادەیی بە و ئەوە.ئاسانی

بەو خەڵکی کە بووە هوشیاریسیاسی تەکامولی و دوورودرێژیسیاسی پێۆسەیەکی
ئاکامەگەیاندووە،بۆیەبەساناییدەستیەردارینابن،بەاڵمئەوەیئەوهوشیاریەسیاسیە
بکات، پەیدا یاخود هەڵیژێێ  وەاڵنانە ئەو بۆ دروست رێ ای رادەیەكتوانیویەتی چ تا

 .ئەوەیانپێسێکیدیکەیە
 

ئەووایهكه:دیدگایسۆشیالیستی و بەرەوپیشبەرین ناڕەزایەتیانە ئەو دەکێ  چۆن
بی ێنەپێشبۆ کوردستان بێیەشی و کێێکار خەڵکی دەبێ کە چین شێوازانەیخەبات

 ؟!؟لەکامرێ اوەئەممەسەلەیەبەئاکامدەگاتاڵتهسهودهالنانیئهوه
 :موحسینکەریم

چ نییەکەخەباتلەدژیئەمدەسەاڵتەمیلییاییەیبۆرژوازیبەردەوامە، گومانلەوەدا
..بەشێوەیچاالکیسیاسیجەماوەریلەشێوازیمان ێتنوخۆپییاندانوپەناگیێیو

ناڕەزایەتیدا.تاد دیکەی شێوازی لە جەماوەرێکی..چ بەشدارینەکێدنی بۆنمونە؛ لەوانە
فێاوانیخەڵکیکوردستانلەهەڵیژاردنیدەورەیئەخیێیپەرلەمانیکوردستاندا،یانبە
بۆیان کە فێسەتكیدا و بۆنە هەموو دەسەاڵتلە توڕەییخەڵكلە نەفێەتو دەربرینی
کەبەجۆرێكکەمکۆڕودانییتنیخەڵك ڕێدەکەو ،یانلەناوکۆڕوکۆمەڵیخۆیاندا،

ئەوە.هەیەدژیئەودەسەاڵتەقسەنەکێ وباسلەزەرورەتیکۆتاییپێهێنانینەکێ 
زەحمەتکێش خەڵکی و خوێندکاران و لەوێیکێێکاران و لێێە سەرەڕایناڕەزایەتیەکانی
و ژیان وێێانکێدنی لەسەر دەسەاڵت کارکێدی و گوزەران و ژیان بارودۆخی دژی

بەاڵمبۆئەوەیئەمناڕەزایەتیوخەباتەب ۆڕدرێتبۆ.پایەماڵکێدنیئازادیەکانیانوتاد
دەبێ من بەڕای فێاوان جەماوەری سیاسی کێدەی و ناڕەزایەتی چاالکی شێوازێکی
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چاالکیە سازدانی شێوازەکانی و رێکخستن و سیاسی لەڕووی ناڕەزایەتیەکان
خەباتیسیاسیوئابوری.جەماوەریەکانەوە،شێوازەکانوبارودۆخیتائێستایتێپەڕێنێ

جەماوەریکێێکاروزەحمەتکێشبۆباشکێدنیژیانوگوزەرانودەستراگەییتنیانبە
مافوئازادیهەرچیزیاتێوسەرەنجامبۆگۆڕانکاریبنەڕەتیلەپەیوەندیەئابوریو
پێۆسەیەکی شوراکاندا، لە جەماوەری دەسەاڵتی دامەزراندنی و کۆمەڵ ا سیاسیەکانی
بەردەوامەوهەرلەرێ ایئەمخەباتەوفێاوانکێدنەوەورێکخستنویەک ێتووکێدنیەوە

 .مەیسەردەبێ
بۆسەرخستنیئەمپەیامەش،بەبروایمنیەکەمدەبێلەڕوویسیاسیەوەناڕەزایەتیەکان
ئۆپۆزسیۆنی هێزەکانی سیاسی ئاسۆی و سیاسەت داروپەردوی و کاری ەری لەژێێ

دەبێهەڵسوڕاوانیبزووتنەوەیناڕەزایەتیجەماوەریهەرچی.بۆرژوازیدادەربازیبیێت
بتوانن کۆمۆنیست و چەپ هەڵسووڕاوانی یاخود وەربچەرخێن، چەپ الی بەرەو زیاتێ

هەبێ ناڕازیدا جەماوەری لەناو فکێییان و سیاسی نفوزی دیاریکێاو بەبێ.ئاستێکی
رادیکاڵیوونەوەیناڕەزایەتیەکانوجێ اپەیداکێدنیڕابەرانوهەڵسوڕاوانیسۆشیالیستو
لەوەی باشتێی ئاکامێکی بەاڵم پێیکەنەوە، دەست ناڕەزایەتیەکان دەکێ  کۆمۆنیست،

 !تائێستاهەییوە،نابێت
مەسەلەیەکیگێن یدیکە،پێسیرێکخێاوبوونیخەڵکیناڕازیوبەدەستهێنانیئاستێكلە
رێکخستنیجەماوەریەلەهەمووجێ اکانیکارکێدنوژیانیاندا،وەکوکارگەوفەرمان ەو

ڕابەرانی.گەڕەکەکان و هەڵسوڕاوان کۆمەڵەکانی و کۆڕ جێ ایانە ئەو لەهەموو دەبێ
و هەبێت ئینسجامیان لە رادەیەك سیاسیەوە لەڕووی و پێكیێن جەماوەری ناڕەزایەتی

رێكیکەون عەمەلی کاری و پێاتیك لەسەر و.بتوانن کێێکاران گیتی کۆبونەوەی
فەمانیەرانوژنانوالوانیناڕازیلەوشوێنانەسازبدەنوئەمکۆڕوکۆمەڵوکۆبونەوە
گیتیانەبەوئاقارەدابرۆنکەبتواننلەپێۆسەیەکیدیاریکێاوداب ۆڕدرێنبۆجۆرێكلە
رێکخێاویجەماوەری،لەبابەتیشوراوئەنجومەنەرادیکاڵوشۆرش ێرەکانیکێێکارانو

 .زەحمەتکێیانوژنانوالوانیناڕازی
هەبێ ڕوونیان و عەمەلی و سیاسی ئاسۆیەکی پێویستە کۆمەاڵنە کۆڕو ئەو هەروەها
چۆنئاراستەیدەکەن، سەبارەتبەوەیکەدەیانەو ناڕەزایەتیەکانبەرەوکو بەرن،
چۆن و دەدەنەوە تاکتیکیەکانیان و رێکخێاوەیی و سیاسی پێداویستیە بە وەاڵم چۆن
ئۆپۆزسیۆنەکان حزبە دەاڵڵی دەوری و هەلپەرستی و دەسەاڵتدارەکان حزبە پیالنەکانی

بەبێوایمنئامانجهەرئەوەنییەناڕەزایەتیەکاندەستپێبکەنەوە،.پووچەڵدەکەنەوە
 ؟!ئامانجئەوەیەکەدەستیانپێکێدەوەبەرەوکو دەڕۆنوچیدەکەن
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و ئابوری سەربەخۆی خواستی بە کوردستان کێێکارانی ناوەوەی هاتنە من بەبروای
بە الوان بەشداریژنانو هەروەها بزووتنەوەیجەماوەریو بۆناو سیاسیخۆیانەوە
و رادیکاڵکێدن بۆ گێن ە فاکتەرێکی جەماوەری بزووتنەوەی ناو بۆ فێاوان ڕیزێکی
و سەقام یێی لە جۆرێك بەخیینی و ناڕەزایەتیەکان هەمەگیێکێدنی و قایمکێدن

بەشداربووانی.بەردەوامی و خۆپییاندەران هەرەزۆری بەشی کە نییە لەوەدا گومان
ناڕەایەتیەکانژنانوالوانوکێێکارانبوون،بەاڵمکاتێكئەودووتوێژەیدیکەدەتوانن
دەوریشایستەیخۆیانب ێێنکەچینیکێێکاروکێێکارانلەکوردستانبەدروشمو
خواستوپالتفۆرمیسیاسیوئابوریخۆیانەوە،بەڕادەیەكلەرێکخێاوبوونیخۆیانەوە

بەبێهاتنەناوەوەیچینیکێێکار،بەشێوەیسەربەخۆچلەڕوویسیاسی.بێنەمەیدانەوە
ئیمکانی لەڕوویڕوونوڕاشکاوبوونیخواستەکانیەوە، ڕوویرێکخێاوەییوچ وچلە
 .سەرکەوتنیبزووتنەوەیناڕەزایەتیجەماوەریزۆرالوازەوب ێەدەتوانمبڵێمئەستەمە

هاندەری و کێۆك بینە هەر نەك دەتوانن کێدن باسم فاکتەرانەی ئەو پێموایە من
کەرەستەیەکی دەبنە بەڵکو کوردستان، بێیەشی خەڵکی ناڕەزایەتیەکانی سەرهەڵدانەوەی
بۆرژوایە هێزە هەلپەرستی لە پاراستنیان  و رادیکاڵکێدن و رێکخستن بۆ گێنگ
ئۆپۆزسیۆنەکانوقایمکێدنیهەن اوەکانبەئاراستەیبەدیهێنانیخواستەکانیانوبەرەو

 .کۆتاییهێنانبەدەسەاڵتیمیلیییاییبنەماڵەییبۆرژوازیکورد
بەاڵمهەن اوەکانیداهاتوویخەباتدەبێهەرلەوجێ ایەوەدەستپێیکێێتەوەکەخەڵك
بکات چارەسەری و پربکاتەوە کەموکەڕیەکانی ووتم وەکو وە گەییتوە پێی .تائێستا
بۆئازادی شێوازەکانیخەباتدەکێ لەخۆپییاندانومان ێتنبۆخواستەئابوریەکان،
سیاسی،بۆخزمەت وزاریگیتی،ئاووکارەبا،تەندروستی،بۆمافەفەردیومەدەنیەکان،
مافەکانی بۆ ژنان، کوشتنی و توندوتیژی و سوکایەتی بە دژ کۆمەاڵیەتیەکان، بیمە بۆ
زاڵیوونیدەسەاڵتیمیلیییا دژیبێیاساییو منااڵنوخوێندنیخۆڕاییوهاوچەرخ،
و گوزەران ئاستی سەر بۆ حکومەت بەردەوامەکان هێێشە تا و خەڵکدا ژیانی بەسەر

بەناوی کەمدەرامەتدا خەڵکی بەسەر جۆراوجۆر خەراجی و باج چاکسازی"سەپاندنی
تاد....یەوە"ئابوری و. کار ناوەندەکانی لە بکێێنەوە، بەرین و پێیکات دەست

و ناوەند چەندین لە گیتیەوە مان ێتنی شێوازی لە گەڕەکەکان، تا خزمەت وزاریەکانەوە
تا....تاخۆپییاندانویاخییوونیمەدەنیو.فەرمان ەتائاستیشارەکانوشارۆچکەکان

دامەزراندنیدەسەاڵتیشوراکانی...هەڵسانیشۆڕش ێرانەیجەماوەری دەستیێدنبۆ و
 ......کێێکارانوخەڵکیزەحمەتکێش
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بوونیتیكۆمۆنیستیچینیكێێكار،واتهیسیاسهوهپێیهبێدنه:دیدگایسۆشیالیستی
یوهاڵتیبۆرژوازیكوردوجێ ێتنهسهالنانیدهیوهبۆپێۆسهكیسۆشیالیستانهدیدگایه

اڵتهسهمدهمئهههچیبكێ كهڕاستیپێویسته؟بهویچیدایهگێهاڵتێكیتێلهسهدهبه
 ؟وهیشوراییداجێیی یێێتهشێوهریلهماوهاڵتێكیجهسهدهمبهوههالوهبخێێته

 :موحسینکەریم
بەبروایمن،گێن تێینفاکتەرلەپێسیوەالنانیدەسەاڵتیبۆرژوازیکورددا،ئەوەیەکە
حزبێکیسیاسیکۆمۆنیستیلەئارادابێتکەهەمپێ ەیلەناوچینیکێێکاروناڕەزایەتی
کێێکارانداهەبێوتوانییێتیبەشێكیکاری ەرلەرەوتیسۆشیالیستیناوچینیکێێکاری
لەئاستی هەم و دابێتەوە گێێی بەخۆیەوە و کێدبێتەوە نزیك لەخۆی و رێکخستیێت

 و ناڕەزایەتی دەن ی نوێنەرایەتی لەم(نا)کۆمەڵ ادا وەتەن هاتوو و ناڕازی خەڵکی ی
و کێێکار جەماوەری لەناو هەبێ بەرچاوی تاڕادەیەك بنکەیەکی و بکات دەسەاڵتە

 .کەمدەرامەتیکوردستاندا
ئاڵوگۆڕیسۆشیالیستیانەیکۆمەڵ ایکوردستانپێویستیبەئامادەییفکێیوسیاسیو
بزووتنەوەی فکێیی و سیاسی نفوزی لە رادەیەك و کێێکار چینی رێکخێاوەیی

دابینکێدنومەیسەرکێدنیئەمکارەشبەندە.سۆشیالیستیکێێکاریهەیەلەناوچینەکەدا
بەبوونونەخشورۆڵیچاالکانەیحزبیکۆمۆنیستیچینیکێێکارەوەلەناوکێێکاراندا
و کێێکار چینی هەڵسوڕاوانی و ڕابەران بە حزبە ئەو خەباتکارانەی پەیوەندیەکی و

 .بزووتنەوەیناڕەزایەتیتوێژەزەحمەتکێشوچەوساوەکانەوە
سەرەڕای هەربۆیە جدیە گێفتی کۆمەڵێك گیێۆدەی کوردستان کێێکاری چینی
بەشداریکێدنیلەناڕەزایەتیەکاندا،هەرچەندەبەشیزۆریبێمافیەکانیەخەیئەودەگێێت
وبارودۆزیژیانوگوزەرانیئەوتێكدەداتوبەرەوخێاپتێبوونیدەبات،بەاڵمنەكهەر
ئاسۆی تاڕادەیەك بەڵکو بیینێ، جەماوەری بزووتنەوەی ڕابەری دەوری نەیتوانیوە
و بەستووە ئۆپۆزسیۆنەوە بۆرژواییەکانی تاقمە و هێز بە بەدیهاتنیئومێدەکانیخۆشی
بەڕوونی خۆی سەروسیمای چینایەتی سەربەخۆی بزووتنەوەیەکی وەکو هێیتا

 .دەرنەخستوە
کێێکاری هێیتا کە؛ ئەوەیە هەیەتی بزووتنەوەکەی و کێێکار چینی گێفتانەی ئەو
و کورد بۆرژوازی سیاسی ئاسۆی و فکێ و بۆچوون کاری ەری لەژێێ کوردستان
ئەنجام ناسیۆنالیزموکوردایەتیدایەونەیتوانیوەجیابونەوەیەکیبنەڕەتیویەکالکەرەوە

بزووتنەوەیکێێکارییکوردستانگیێۆدەیالوازیوناڕۆشنیسیاسیوفکێیەو.بدات
کوردستان کێێکاری چینی خەباتی رێکخستنی بۆ ئەوتۆی توانایەکی عەمەلیەوە لەباری
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گێتوە جێ ای کۆمەڵ ادا پەراوێزی لە و نەداوە بێکاری ەریەی.نییان ئەم هۆکاری
مەیلی و کێێکاری سۆشیالیستی بزووتنەوەی کە ئەوەیە کێێکارییش بزووتنەوەی

الوازە کوردستان کێێکارانی لەناو کێێکاری رابەرانی.سۆشیالیستی لە ریزێك بوونی
سۆشیالیست، کێێکارانی کۆمەڵەکانی و کۆڕ بوونی کێێکاراندا، لەناو سۆشیالیستی
بزووتنەوەیسۆشیالیستیکێێکاریخاوەنی ئەوەیکە بۆ سەرەکیە مەرجێکیگێنگو
نەخشوپێ ەیخۆیبێتلەناوبزووتنەوەیکێێکاریوچینیکێێکاردا،بۆئەوەیدەوری
و ئاسۆ بە رەواجدان و کۆمۆنیزم و سۆشیالیزم الی بۆ کێێکاران راکێیانی لە هەبێ
بۆچونەکۆمۆنیستەکانوکاڵکێدنەوەونەهێیتنیکاری ەریبۆچوونوئەفکاروسونەتە

کێێکار چینی لەسەر بۆرژوازیە فکێیەکانی و رەوتی.سیاسی بەهێزبوونی ئاکامی لە
ئەوە توانای کێێکاران دەکێ  کوردستانەوە کێێکاری چینی خودی ناو سۆشیالیستی
بەدەستیێننکەدەوریکاری ەریخۆیانبییننلەڕەوتیخەباتیخۆیاندادژیبۆرژوازی
شلکێدنەوەی و خواستەکانیخۆیان مافو بەدەستهێنانی بۆ رەن اوڕەن ەکانی، هێزە و
دەسەاڵتیمیلیییاییبۆرژوازیکوردوهەروەهاگێرانیدەوریڕابەریبۆبزووتنەوەی

 ..جەماوەری
زەمینەی کێێکاردا، چینی لەناو سۆشیالیستی رەوتی بەرەوسەرچوونی و گەشە پێیەپێی

دەکات زیاد کێێکاراندا لەناو رێکخێاوبون مەیلی سۆشیالیزمی.بەهێزکێدنی تەنها ڕاستە
و خەبات رێکخستنی ب ێە و کێێکاران رێکخستنی لەسەر دەکات کار کە نییە کێێکاری
لە کەم النی بەاڵم مافەکانیان، و خواست لە هەند  بەدەستهێنانی بۆ ئەوان ناڕەزایەتی
تەنانەت تاڕادەیەكبەهێزیسۆشیالیستی، و بەبێبوونیرەوتێکیکاری ەر کوردستاندا،
سەرکەوتنیکێێکارانلەممەیدانەشداکارێکیئاساننییە،چونکەلەکوردستانیعێێاقداتا
و نییە بەهێز کێێکاراندا لەناو بەوشێوەیە سەندیکالیستیش و نەقابەگەری رەوتی ئێستا
سەندیکا لە بێج ە الوازە، زۆر یان نییە یان هەڵسوڕانی سونەتی و کۆمەاڵیەتی پێ ەی
کوردستاندا کێێکارانی خەباتی لەناو پێ ەیەکیان هیچ کە بۆرژواییەکان زەردەکانیحزبە

 .نییە
کارێكکەدەبێحزبیکۆمۆنیستیکێێکارییکوردستانبیکات،کۆمەكکێدنەبەشکڵ ێتن
و چینیکێێکار لەناو سۆشیالیستیە ڕەوتە و مەیل ئەو بەهێزکێدنی رێکخێاوکێدنو و

کوردستاندا دەست.کێێکارانی بەوە یەکەمی هەن اوی کێێکاری، شۆڕشی ستێاتیژی
هەبێ بزووتنەوەیەکیتاڕادەیەكبەهێزیسۆشیالیستیلەناوچینیکێێکاردا پێدەکاتکە
کەئامانجیدامەزراندنیدەسەاڵتیسیاسیچینیکێێکاروحکومەتیکێێکاریبێت،یاخود

ئەوەپایەیکۆمەاڵیەتی.بەمانایەکیدیکە،هەڵوەشاندنەوەیسیستەمیکاریبەکێ بێت
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کێێکاریە شۆڕشی مادی قایمکێدنی.و و پتەوکێدن بەبێ کێێکاری کۆمۆنیستی حزبی
ناتوانێدەوریرابەریبیینێبۆ لەناوچینیکێێکاردا بزووتنەوەیە ڕەوتو پێ ەیئەو

 بەاڵمئەمەچۆندەکێ ؟.کۆتاییهێنانبەدەسەاڵتیمیلیییاییکوردایەتی
و رێکخستن وردی کاری خەریکی تەنها حزب کە بەوجۆرەیە مەسەلەکە ئایا
و کۆڕ باڵوبکاتەوەو کۆمۆنیستی ئەدەبیاتی کێێکاراندا، لەناو بێت هوشیارکێدنەوە
و رادیکاڵ و سۆشیالسیت کێێکارانی لەگەڵ و سازبکات کێێکاران کۆبونەوەی
هەڵسوڕاوانیبزوتنەوەیکێێکاریداوپەیوەندیەکیتوندتۆڵوخەباتکارانەیهەبێ،دەوری
و کێێکاراندا ڕۆژانەی خەباتی رێکخێاوکێدنی و ئاراستەکێدن لە هەبێت کاری ەری
وەکو حزب دەبێ یان هەبێ، سۆشیالیستیدا کێێکاریو ڕابەرانی لەناو باشی پێ ەیەکی
سیاسیەکاندا روداوە و کۆمەڵ ا ئاستی لە کۆمۆنیستی و حزبێکیسیاسیسۆشیالیستی

پێویستە و گێن ە کارەکە هەردوو من بروای بە هەبێت؟ نەخیی و پێ ە هەم.
هوشیارکێدنەوەیسۆشیالسیتیکێێکارانوتوندکێنەوەیپەیوەندیوکۆوبونەوەلەگەڵ
بەستنەوەی و پەیوەندیەکان تۆڕی دامەزراندنی و کێێکاری ڕابەرانی و هەڵسوڕاوان
هەمحزبوەکوهێزێکیسیاسی بەحزبەوەگێن ە، بەشێکیبەرچاویئەوهەڵسوڕاوانە

كاری ه ودەبێ جێ ا هێزەکاندا لیستی لەناو و هەبێ کوردستان ڕوداوەکانی لەسەر ری
 .پێ ەیهەبێولەئاستێکیبەرچاودانوێنەرایەتیدەن یناڕەزایەتیخەڵكبێت

و سیاسی لەڕووی کێێکار چینی کە ئەوەیە یەکێکیان دوالیەنەیە؛ مەسەلەکە سەرەنجام
نارەزایەتی بزووتنەوەی ڕابەرایەتی بتوانێ کە بێت ئەوەندە تواناییەکانی رێکخێاوەییەوە
جەماوەریوخواستیکۆتاییهێنانبەمدەسەاڵتەلەئاستیجەماوەریدابکات،وهەمدەبێ
و رێکخێاوەیی و سیاسی و فکێی توانای و هێز ئەوەندە سۆشیالیستی بزووتنەوەی

خەباتکارانەکانیهەبێلەناوچینیکێێکارداتائەوتواناییەبیەخیێبەجێکەوتەییسونەته
ئامادەکێدنی کەنەخییمێژووییخۆیبیینێلە چینیکێێکاروبزووتنەوەیکێێکاری،
ڕابەریی دەوری رێرەوەشدا لەم و بەرپارکێدنیدا و کێێکاری شۆڕشی پێداویستیەکانی
دەسەاڵتی بە هێنان کۆتایی بۆ زەحمەتکێشبیینێ بێیەشو جەماوەری گیتیی خەباتی

رێکخێاوەیی.کوردایەتی-میلیییایی ئەرکێکیسیاسیو وتماندەبێوەکو ئەوەشوەکو
 .حزبیکۆمۆنیستیکێێکارییبەئاکامب اتومەیسەربکێێت

بۆیەجێێخۆیەتیکەهەرلێێەوەبان ەوازیسەرجەمئەوڕابەروهەڵسوڕاوەکێێکاری
وسۆشیالیستانەیکوردستانوهەمووکۆمۆنیستەکانویەکسانیخوازانیکوردستانبکەم
نایەکسانیکێێکارانو بێمافیو ژیانیکۆیالیەتیو بە ڕاستیدەیانەو کۆتایی بە کە
ئەم مێۆڤی شایستەی ژیانێکی و بهێنن کوردستان بێیەشی و زەحمەتکێش جەماوەری

٤٠ 

 ریم  ڵ موحسین که گه گفتوگۆ له 
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کۆمەڵ ای دەیانەو  کە ئازادیخوازانەی ئەو هەموو بکێ ، فەراهەم بۆ سەردەمەیان
و ئارامی لە کەسێك هەموو و دانییتوانەکەی بۆ بێت ئازاد کۆمەڵ ایەکی کوردستان
حزبی لەناو خۆیان خەباتی و بێن با بەرێت، بەسەر ژیان خۆش وزەرانیدا ئاسایشو

ناڕەزایەتیلێێەولەو وناڕێکخێاووبێ.کۆمۆنیستیکێێکارییکوردستاندابەرنەپێیەوە
گۆڕانکاریبنەرەتیلە.ئاراستەوبێئاسۆوئامانجیسیاسیڕوونبەهیچشوێنێكناگات

بێیەشبەبێحزبێکیسیاسی ژیانیئابوریوسیاسیخەڵکیکێێکاروزەحمەتکێشو
کۆمۆنیستوخاوەنئاسۆوستێاتیژیشۆڕشکەئامانجیخۆیبەرپاکێدنیشۆڕشی

نابێت ئیمکانی کوردستان، لە کێێکاریە حکومەتی دامەزراندنی و ئەزمونی.کێێکاری
و سەرجەمخەباتوناڕەزایەتیەکانوشۆڕشەکانیخەڵکیزەحمەتکێشوبێیەشیدنیا

 .ناوچەکەئەوەیچەندینجارپیتراستکێدۆتەوە
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 نگ و  زای جه ری فه وه ته

 مریكا و كانی ئه شه ڕه هه

 ڵ ئێراندا،  گه ملمالنێكانی له 
 

 :ڵ  هاوڕیان  گه گفتوگۆ له

 ریم عوسامنی حاجی مارف    و  سامان كه 

 

ر  مریكا و ئێران هه كێش و ملمالنێی نێوان ئه كێشمه:  دیدگای سۆشیالیستی
  وه خۆۆیۆه  كتری شێوازی جیاجیا به یه  كانیان له شه ڕه و هه  دایه وه توندبوونه  له
  یۆنۆه بخۆه  یه له سه م مه ئه  وه كه و الیه  ند گۆشه چه  وێ له مانه ئه  ئێمه.  گرێ ئه
 . ر سه  ینه ر باس و تیشكی بخه به

  

 عوسامنی حاجی مارف 
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 ریم سامان که



چوونهرهسه بۆ گفتوگۆكهتا لهوهنێو بكهدهوهپێسیارێكهبا ستیوهپهینكهستپێ
ههیهاوبهیاننامهبهبهوهبێتهئه وشی كوردستان كێێكاریی كۆمۆنیستی سێحزبی ر

یوهرباریئهسهكهداهاتووهیهیاننامهوبهله.سمیتیڕهتیستخهعێێاقوئێێانحكمه
مێیكابهیئهشهڕهاڵمملهوڕیوههبهیهیههرستانهپهڕۆكێكیكۆنهكۆماریئیسالمیناوه

پاساوێكههه زۆردارانهوهر مهیهبێ، ئه.حكومهو ئیسالمیشبهیه،وهپێسیار كۆماری
ئهندازهئه كۆنهی ملهوڕهپهمێیكا و گهكهناوچهلهرست نهدا زیاتێیش هاتنی.بێر
 ؟وهڕێتهگهدابۆچیئهكێیهمكێیمهحكومكێدنیئەمێیکالهنهامهوتهمجۆرهبهكهلهسهمه

 :عوسمانحاجیمارف
ڕۆژهەاڵتی ناوچەی بەسەر ئێستا تا کە سیاسی ناجێ یێییەکی و گێژاو و بارگێژی

هێزە ئامادەکاریی هەمانکاتدا لە هەیە، بەردوەامی و کێدوە سایەی ناوەڕاستدا
سەربازییەکانیئەمێیکاوتوندکێدنەوەوفێاوانکێدنیئابڵوقەیئابووریبەسەرئێێانداو
خوڵقاندنیبارودۆخیجەن ێکیمەتێسیدار،وەهاپێییینیدەکێێتکەئەگەریئەوەهەیە

بەاڵملێێەدادەتوانینپێسیارێك.شەڕێكلەناوچەکەدالەنێوانئەمێیکاوئێێانداڕووبدات
ئەمبارگێژیوفەزایشەڕه ئایا کەئێستابێنینەپێیەوەشەڕڕووبداتیانڕوونەدات،

تەنها ئایا کە دەکێێت دەستنییان بەوە ڕاستیەکەی ناوچەکەدا، لە کێدووە سایەی
کێیمەکێشوشەڕێکەکەلەنێوانئەمێیکاوئێێاندایە؟یانئەمهەلومەرجەلەڕەخساندنی

 فەزایشەڕومەتێسییەکانیدائەبعادوئاکامێکیتێیانهەیە؟
بۆوەاڵمیئەوپێسیارەیکە لێکدانەوەیئەمهەلومەرجە زیاتێ ناو پێشئەوەیبچینە

دەکەین ئەمێیکا دەوری سەرکۆنەی ڕاشکاوی بە بۆچی بەیاننامەکەماندا لە ئەگەر.ئێمە
دەوڵەتی هەردوو نێوان بارگێژی چوارچێوەیکێیمەکێشو لە تەنها شەڕە ئەم فەزای
لەواقعیەتی لێکیدرێتەوەکەداماڵێاوە واتەوەها بیینێ ولێکیدرێتەوە، وئێێاندا ئەمێیکا
شەڕوکێیمەکێییواڵتانیزلهێزیدنیاوجەمسەرەئمپێیالییەکانوواقعیەتێكکەدوو
دەیەزیاتێەکارەساتباڵیتاریکیبەسەرناوچەکەداکێیاوە،لەوحاڵەتەدادەتوانینبڵێین

ناتەواوییەکیتێدایە بەڕووکەشی!ئەوهەڵوێستەیئێمە تەنها ئەوەیە بەاڵمهەڵەیگەورە
و بهێنێ بەرهەم ئەتۆم دەخواز  ئێێان کە لێکیدرێتەوە و بیینێ  لەوەدا مەسەلەکە
پیتیوانیلەتیێۆریزمدەکات،بەممانایەشئێێانمەتێسییەبۆسەرجیهانوئەمێیکالێی
دەکاتو کۆنەپەرستسەرکێیی ئێێانوەكڕژێمێکی تێییەوە الیەکی لە ناکات، قیوڵ
نێوان وێێانکاری شەڕێکی دەبێتە تەنها ئاکامەکەی نابێت، ئەمێیکا مەرجەکانی ملکەچی
دەکێ لێکدانەوەی هەمانکاتدا لە ڕووکەشیە و بۆچوونێکیسادە ئەمە ئێێان، و ئەمێیکا
دەسەاڵتی بە کۆتایی ڕێ ایەوە لەم ئەوەدان چاوەڕوانی لە کە بن الیەنێك و کەسان

٢٤ 
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دەستکەوتێکی بیێتە ئێێانە بوونی وێێان کە ئاکامەکەی و بهێنێێت ئیسالمی جمهوری
سیاسیوبینەهاوبەشیئەمێیکاوناوچەیەكبەدەستەوەب ێن،بەمجۆرەشدەبنەالیەن ێ
فەرامۆشی بە مەسەلەکە بنەڕەتی هۆی هەربۆیە سیاسەتەکانی، و ئەمێیکا پیتیوانی و
دەسپێێن،وەهەلومەرجیسیاسیناوچەکەبەرەوڕوویهەرتێاجیدیاوبەاڵیەكدەبێت
هەر جێ اینابێتەوە، سیاسیەکانیاندا هەڵوێستە بیێکێدنەوەیبەرژوەندیو حساباتی لە
 .کارەساتودەردیسەرییەكبەسەردانییتوانیئێێانوناوچەکەدادێتبۆیانگێنگنیە

و جیهان لە ئەمێیکا دەوری مێژووی لە تێروانین بۆ دواوە کەمێكب ەڕێینەوە ئەگەر
وەكهەمان دووبارە ئێمە بۆچی کە دەستەوە بە بدەین ئاکامە ئەو دەتوانین ناوچەکەدا
دەخالەتی و دەور بەعسو ڕژێمی ڕووخانی و کەنداو جەن ی لەبەرامیەر هەڵوێستمان

سوریادا سیاسی هەلومەرجی لە بارودۆخەی.هتد...ئەمێیکا خوڵقاندنی ئەم بەرامیەر لە
شەڕیئێستایئەمێیکاوئێێانداسەرکۆنەکێدنیئەمێیکاماندووبارەکێدەوە،واقعیەتەکەی
دەبێد، بەڕێوە کەنداوی جەن ی سەرکێدایەتی و پیادە ئەمێیکا دەوڵەتی کاتێك ئەوەیە

بووکەبۆچەندیندەیەبەجەنجاڵی"ئەمێیکاوسۆڤیەت"دەورانیکۆتاییدووجەمسەری
ودابەشکێدنیجیهانلەنێوانئەمدووجەمسەرەداشەڕێکیساردجیهانیداگێتیوو،بەاڵم
بەدوایداڕمانیسۆڤیەتوکۆتاییهاتنیجەن یساردوکۆتاییهاتنیبلۆکیڕۆژهەاڵتو
کێایەوەکەوەك دەرگایدنیایەکیتەواوجیاوازوئاسۆیەكبەڕوویئەمێیکادا ڕۆژئاوا
بەرێتە سیاسەتەکانی و نەخیە دەیتوانی خۆی بااڵدەستی سەپاندنی بۆ زلهێزێك تاکە
پێیەوە،هەربۆیەدەورانیجەن یکەنداوتاڕوخانیڕژێمیبەعسبەدەورانێکیئاڵتونی

 .بۆبااڵدەستیئەمێیکائەژماردەکێێت
ئەونەخیەوپالنوشەڕانەیئەمێیکابەدوایکۆتاییهاتنیدووجەمسەریڕۆژهەاڵتو

ئەمێیکاپیادەیدەکێدج ەلەهەن اوێكوەكچنینەوەیئاسەواریسەرکەوتنی ڕۆژئاوا
لەجەن دابۆزیادکێدنیبەرژەوەندینفوزوسەپاندنیبااڵدەستیئەمێیکامانایەکیتێی
پاراستنی و سەپاندن هەوڵی وەرب یێێت بنەما بە دەبێت ئەوەی مانایەك بە نەبوو،
بااڵدەستیئەمێیکایەبەسەرجیهاندا،بۆیەفەزایشەڕوشەڕخوازیلەهەرجێ ەیەکیدنیا

بەڕۆشنتێئەوە.بەدەورونەخییئەمێیکاپیادەبکێایەدەبوایەئەمێیکاسەرکۆنەبکێایە
هێزەکانیعێێاقلەکوێتدابەئامانجیڕزگارکێدنیبڵێینکەجەن یکەنداوودەرپەڕاندنی

کوێتوتەمێکێدنیسەدامنەبوو،بەڵکوداگیێکێدنیکوێتبووەبیانوویەكتائەمێیکالە
ڕێ ایەوەبەدوایئامانجەکانیخۆیداب ەڕێت،ئامانجیسەرەکیئەمێیکالەوجەن ەدائەوە
و سیاسەت و نەخیە کۆنتێۆڵی ژێێ بخاتە دنیا واڵتانی تەواوی دەیویست کە بوو
بەرژەوەندییەکانیخۆیەوە،ئاکامەکەشیئەووێێانکاریوکاولکارییەبوونکەدانییتوانی

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 ریم ڵ عوسمانی حاجی مارف، سامان که گه گفتوگۆ له



 .عێێاقبەرەوڕوویبووەوە
 بەدوایڕووداوەکانی بەتاییەتی هەلومەرجەدا ئەو درێژەیهەمان و٦٦لە یسێیتەمیەر

و بەردەوامیودرێژەیهەمانجێ ەوڕێ ا شەڕیئەفغانستانوڕوخانیڕژێمیبەعس،
جیهاندا لە بنەڕەتی مەتێسی بەمانایەك جیهاندا، لە بوو ئەمێیکا بااڵدەستیی دەوری
هەر لە دەگێرا ڕۆڵی وە کێدبوو، سایەی ئەمێیکا بااڵدەستی دەوری ئاڕاستەیەکە
دەکێد، پیادەی جەمسەرێك تاکە وەك ئەمێیکا کە سەربازی و سیاسی نەخیەیەکی
و دەکێیا بۆ نەخیەی ئەمێیکا ئاژاوانەی جەنگو کێیمەکێشو هەموو ئەو بەرامیەر

بکێایە بەرەن اری و سەرکۆنە توندی بە دەبوایە لەسەردەدا وەك.بریاری ئێمەش
 .کۆمۆنیزمیکێێکاریئەوهەڵوێستانەمانلەهەردەورەیەکدابەدروستیپیادەکێد

 ڕووداوەکانی کەبەدوای بەبیێبهێنینەوە مەسەلەیەك بۆ٦٦ئەگەر ئەمێیکا یسێیتەمیەر
بەڕێوەبێدنونەخیەوبەرژەوەندیوسیاسەتەکانیئەوەیڕای ەیاندکەلەبەرنامەیدایە
بەدوایشەڕی بەاڵم ئێێان، و وکۆریا عێێاقوسوریا ئەفغانستانو هێێشبکاتەسەر
ئەفغانستانوعێێاقدائاڵوگۆڕێكلەواڵتانیعەرەبیوڕۆژهەاڵتیناوەڕاستداپێیهات،بە
تاییەتیلەسوریادانەكبەویستینەخیەوسیاسەتوبەرژەوەندییەکانیئەمێیکانەچوە
و کێد ئەمێیکا سیاسەتەکانی ستێاتیجی بە گەورەی پاشەکیەیەکی بەڵکو پێیەوە،
کەدواتێیشهاتنەکایەی بەرەوڕوویئەمێیکاکێدەوە، شکستێکیگەورەیلەناوچەکەدا
تێ سەرمایەداری واڵتانی جەمسەری بەرزبوونەوەی و جیهاندا لە ئابووری قەیێانی
شەڕەکانی کێیمەکێشو چوارچێوەی چین، و نموونەیڕوسیا لە ئەمێیکادا لەبەرامیەر
ناوچەکەیبێدەئاستوشێوازودەورانێکیتێومەتێسیدارتێەوە،دەتوانیننموونەکەی

مەبەستمئەوەیەتەواویئەو..لەشەڕیبەرامیەرداعشوناوخۆیسوریاویەمەندابیینین
تا شەڕانەزۆرانیازیوکێیمەکێشوشەڕینێوانبەرژەوەندیواڵتانیزلهێزیجیهانە،
مانایەش بەو هەر بێ، ئەسەد حکومەتی ڕوخاندنی یان داعش پاککێدنەوەی ئەوەی
فەزای دەخاتەسەر، ئابووری ئابڵوقەی و دەکات ئێێانی لە ئەمێیکا کە هەڕەشەیەك
نە دایە، یۆرانیۆم بەرهەمهێنانی لەبەرامیەر نە دەخوڵقێنێ، ناوچەکەدا شەڕلە مەتێسی
فەزای هەمان درێژەی بەڵکو تیێۆریستە، هاوپیتی ئێێان کە ئەوەدایە لەبەرامیەر
کێیمەکێشوشەڕیواڵتانیزلهێزیجیهانەکەلەناوچەیڕۆژهەاڵتیناوەڕاستداچەقی
و تورکیا بەرامیەر لە و ناوچەکەدا عێێاقوسوریاو لە ئەمێیکا بەردەوامە، و بەستووە

ییووپاشەکیەیپێکێاوەولەدەستیداوە،بەمهەن اوەیئێێاندامەوقعیەتێكکەپێیتێهه
ونییاندانیهێزیسەربازیوخوڵقاندنی بۆسەپاندنیئابڵوقەیئابووریبەسەرئێێاندا

هەڕه و قەرەبووکێدنەوەیفەزایشەڕ بۆ هەوڵێکە لەالیەکەوە ناوچەکە، ئەمنیەتی لە شە

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٢٣

 ..مریكا و كانی ئه شه ڕه نگ و هه زای جه فه



دەستی لە گەڕاندنەوەیجێ اوڕێ ایەكکە بۆ هەوڵێکە لەالیەکیتێییەوە ناکامیەکانیو
وەستاونەتەوە، بەرامیەری جەمسەرانەی بەو پاشەکیە بۆ هەوڵدانە و ناوچەکە لە داوە
واتەئەمفەزایشەڕەکەجێ ایمەتێسییەکیگەوەرەیەبەهەرکۆنەپەرستیودەورێكکە
ئێێانهەیەتیلەناوچەکەدابەاڵمفەزایەکەنەخیەوسیاسەتەکانیئەمێیکادەیچەرخێنێو
وێێانکەرتێ و کارەساتیارتێ سوریا شەڕی و عێێاق شەڕی هەلومەرجی لە ئاکامەکەی
وبارگێانتێدەبێت،بۆیەدەبێتئەمفەزایەیئەمێیکاخوڵقاندوویەتیبەتوندیسەرکۆنەو

 .بەرەن اریبکێێت
 

نهكههاتووهوهڕۆشنیئهمێیكادابهكانیئهرمیهفهیاندنهڕاگهله:دیدگایسۆشیالیستی
داتامدواییانهكاتێكدالهله.نوهن هشوێنجهبهئێێانونهنلهوهشوێنگۆڕینیڕژێمهبه

وهردایهمێیكیبهوانیئهكیبێفرۆكهیهئێێانفرۆكهڕۆییتكهكهلهسهنگمهلێواریجه
تێه لهو بهدواساتهمپ دا بریاری شههێزهكاندا نهكانی ئێێانیشهه.نكهڕ رهاوكات
نگونهجهنهكهلهسهرمهگهئهباشه.گفتوگۆكێدنداجدینییهمێیكالهئهنێتكهیهگهڕایئه

 ؟رچییهسهله،ئایاملمالنێكهگۆڕینیڕژێمه
 عوسمانحاجیمارف

و جیهانی ملمالنێی لە بەجیا ئێێاندا، و ئەمێیکا نێوان ملمالنێی لە میحوەری مەسەلەی
پاشان و ناکامیسیاسیئەمێیکا و بەدوایدۆخیسوریا کە کێیرکێیجەمسەریتازە،
شکستیسەربازیداعشهاتەپێیەوە،هاوکاتپەیوەندیبەڕۆڵوجێ اوڕێ ایئێێانەوە
بەرژەوەندیەکانی بە دژ ئێێان کە گەیاندووە، ڕایان بەڕۆشنی ئەمێیکا وەکو هەر هەیە،
دەیەوێت ئەمێیکا نەخیەکانیەتی، کۆسپێکیبەردەمسیاسەتو و ناوچەکە لە ئەمێیکایە
دابنێتوالنیکەم ناوچەکەدا سنورێكبۆدەستێوەردانەکانیئێێانوپێیرەوییەکانیلە
بێت ئەمێیکا ڕەزامەندی بە کە چوارچێوەیەکەوە بخاتە دەستێوەردانەکانی و .تواناکانی
لە خۆی ئامادەییەکانی و تێوەردان دەست دەیەوێت ئێێانە، کە بەرامیەریش الیەنی
بەفەرمی ناوچەکەدا، ئمپێیالیستی لەچوارچێوەیسیاسەتی بکاتو بەیاسایی ناوچەکەدا،
چۆن ناوچەکەدا، پێناسەکێدنەوەی دوبارە پێۆسیسی لە واتە بنێێت، بەڕۆڵەکەیدا دان
ناکامیەکانیقەرەبووبکاتەوەوبااڵدەستیبێڕەقیییخۆی دەیەوێتلەالیەکەوە ئەمێیکا
پێسیپیتاندنییۆرانیۆموچەکی ئێێانیشدەیەوێتڕۆڵیبەفەرمیبناسێێت، ب ێرێتەوە،
ئەتۆمی،تەنهاڕێ ایەکەوپروپاگەندەیەکیناوکەشێکیجەن ییەبۆملدانیئێێانبەگفتوگۆ

 .ودانوساندن،لەسەرپێسەسیاسییەکانیناوچەکەوئایندەکەی
هاوپەیمانەکانیخۆیانخاوەنیگەورەتێینعەمیاریچەکیوێێانکاری و خودیئەمێیکا
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ئەتۆمین،ئەوەئیسێائیلوتادەگاتەهیندستانتواناییسەربازیوچەکیئەتۆمییانهێندە
 .هەیەکەلەتوانایئێێاندانییەبەچەندیندەهەش،کێیرکێیانبکات

پێسەکانی لەسەر بەڵکوکێیە ئێێانیشکێیەیانگفتوگۆکێدننیە، وچ چئەمێیکا دیارە
لەم.گفتوگۆکەیە بکات، ئێێان لەگەڵ گفتوگۆ بە دەستی ئەوەیە هەوڵێکی هەموو ئەمێیکا

بکات، ناوچەکەدا لە بەرژەوەندییەکانی و ئێێان لغاوی ڕادەیەك تا بتوانێت ڕاستایەشدا
ئێێانیشبەهەمانشێوەدەیەوێتکاتێكبچێتەپایگفتوگۆکەفایلەکانیڕۆڵیهێیتنەوەی
نەخیەی نەكلە ئێێان ئاڵوگۆڕیڕژێمی باسلە بناسێێت، بۆ ناوچەکەدا لە فەرمی بە
پێ ەیئێێان بەڵکوپێداویستیەکانیوەکونەخیەیەکیشجێ ایباسنییە، نییە، ئەمێیکادا

نییه ئەفغانستان چۆن ملمالنێیهەروەکو لە چاالك کاراکتەرێکی ئێێان نییە، عێێاقیش
لوبنانو بۆ لەسوریاوە یەمەن، بۆ عێێاقەوە لە تەنانەتسەربازیناوچەکەیە سیاسیو

بۆیەهەرئاڵوگۆڕێكلەسیستەمیسیاسیوستێاکتۆری.کەرتیغەزەوپێسیفەلەستین
وبۆرژوازیلە توانایئەمێیکا لە بەتەواوەتیدەگۆڕێتو هەلومەرجیناوچەکە ئێێاندا،

نییه جیهانیدا لەهەرئاستی لەوەی بەجیا ئەوە بکەن، دەرچوونی لەدەست کۆنتێۆڵی
هەوڵێکدابۆگۆڕینیئێێان،ئەوروپابەگیتیوڕوسیاوچینبەتاییەتی،دەبنەکاراکتەری

 .وهیتێگەورەبکاتهدەتوانێتناکامییەکانیئەمێیکاهێندهجدیوکۆسپێكکە
ئەوەدروستەکەئەمهەلومەرجەیئێستالەناوچەکەداشێوازەکەیئەوەڕادەگەیەنێتکە
بەمانایەك بیێت، بەرپا ئێێاندا و ئەمێیکا لەنێوان گەورە شەڕێکی هەیە ئەوە ئیمکانی
خەڵکدا زوربەی زهنیەتی لە کە مەتێسیدار هەلومەرجێکی بوەتە شەڕ فەزای نییاندانی
ئەوەچاوەڕواندەکێێتئەمشەڕەدرەنگیازوودەستپێیکات،هەرچەندەئەمێیکائەوە
دەیەوێت نە شەڕبکات دەیەوێت نە هاتووە ئێوەشدا پێسیارەکەی لە وەك ڕادەگەیەنێت
دەسەاڵتیسیاسیلەئێێانداب ۆڕێت،هەروەهاچاوەڕوانییەکیشکەلەجمهوریئیسالمی
نییاندەداتکەئامادەیەبۆشەڕ، ئەوە هەیەلەبەرامیەرهەڕەشەکانیئەمەریکادا، ئێێاندا
فەزای نییاندانی تەنها هەلومەرجە ئەم کە بەدەستەوە وێنایەكئەدا هەمانکاتدا لە بەاڵم
شەڕە،بەجۆرێكئێێانفەرامۆشیهەڕەشەکانیئەمێیکادەکاتودڵنیایەلەوەیکەبەرەو
ڕوویشەڕنابێتەوە،بەاڵمئەوەیپێویستەلەمهەلومەرجەداسەرنجیبدەینئایاپێییینی
و سەربازی هێزە ئەم ئامادەکێدنی چۆنیەتی نا، یان بەرپادەبێت شەڕ کە دەکەین ئەوە

و موشەك و جەن ی فرۆکەی و دەریایی ئستوڵی ئامادەکێدنی و هتد،...لەشکێکێیی
لە گەورەیە شەڕێکی نییانەکانی لە ئێێان، ڕووبەڕووبوونەوەکانی جۆری هەروەها
شتێك پێشهەمو کە واقعیەتەکەیئەوەیە فەزایشەڕە ئەم نییاندانی بەاڵم ناوچەکەدا،

نییه شەڕێك بزانین ئەوە وپێویستە وەستانەوە و هەڕەشە بەڵکو ئێێاندا، بەرامیەر لە
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مانۆڕێکیسەربازییەلەبەرامیەرجەمسەرەئمپێیالییەکانیوەكڕوسیاوچینوبەشێك
 .لەواڵتانیئەوروپایڕۆژئاوادا

بەم ئاکامیئەوپاشەکیەوشکستانەیکەئەمێیکالەعێێاقوسوریادادەرگیێیانبوو،
شکستەکانی قەرەبووی و ب ۆڕێت ڕەقییەکانیدا لەبەرامیە هاوسەن ی هەوڵدەدا مانۆڕە

بی ێرێتەوە داوە لەدەستی نفوزەی ئەو و بکاتەوە پێویستە.لەناوچەکەدا مەسەلەیەكکە
ئاماژەیپێیکەینئەوەیەکەبەرپابوونیشەڕئەگەرێکیدوورەچونکەئەمێیکانەدەتوانێت
ئەمێیکا ئەگەر بەقازانجیەتیبرواتەمەیدانیئەوشەڕەوە، ئێستادا لە بکاتنە ئەوشەڕە

یەکەم بکات، ئێێاندا لەگەڵ ئەوشەڕە نییه:بیەوێت ئیمکانیەتەی و توانا بتوانێئەو کە
هێزێکیسەربازیگەورەبخاتەناوخاکیئێێانەوە،بۆنموونەمەزەندەیئەوەدەکێێتکە
دووەم ئێێان، خاکی چوونەناو بۆ سەربازە هەزار سەدوبیست بە پێویستی :ئەمێیکا
بەڵکوجەمسەرە نەكهاوپەیمانییەکیگەورەیجیهانیوبااڵدەستیلەدەستداوە، ئەمێیکا
سێهەم بکەن، بوەستنەوەوشەڕیلەبەرامیەردا ئامادەنلەبەرامیەریدا :ئمپێیالیەکانیتێ
ئیسالمی جمهوری ڕوخانی و ئێێان لەگەڵ بۆشەڕ دەرەکی هەوڵێکی هەر لەئێستادا
ئاکامێکینەرێنیوەهایلێدەکەوێتەوەکەئێێاندەکاتەپارچەپارچەودەسەاڵتداریەتیهێزە
عێێاق، هەلومەرجی لە قات سەدان سیاسی هەلومەرجێکی فەراهەمهێنانی و میلیییاکان
ئەمێیکا بەقازانجی نەك مانایەش بەم دەبێت، خێاپتێ و وێێانتێ یەمەن و سوریا لیییا،

دەبێتەنییه و ئەمێیکاوە شکستەکانی هەمان پاڵ دەچێتە تێ شکستێکی وەك بەڵکو
 .ئایەندەیەکینادیاربۆدەورومەوقعیەتیئەمێیکالەناوچەکەدا

 
مێیكاوئێێاندانێوانئهنهالهتهكههاوڕ عوسمانكێیهوایهكه:دیدگایسۆشیالیستی

 ؟نییه
 :عوسمانیحاجیمارف

هەروەها سوریا لە و موسڵ داعشلە بە دژ شەڕی هەروەكلە واقعیەتەکەیئەوەیە
دنیا زلهێزی واڵتانی چۆن کە دیمان، سوریا ناوخۆی کێیەکانی بەرامیەر لە دواتێ
بەتاییەتیوەکڕوسیاوئەمێیکاهەرالیەکیانبەقازانجیخۆیلەمەیدانیئەوشەڕانەدا
کێیمەکێیەکانیخۆیاندەبێدەپێیەوە،هەڵیەتەلەئێستاداسەرکەوتنودەستکەوتێكکە
لە تورکیای پاراست، ئەسەدی دەسەاڵتی بەوەی ناوچەکەدا لە هێناوە بەدەستی ڕوسیا
ئەو وەستاوەتەوە، ڕوسیا بەهێزی بەرەیەکی وەك ئێێان و کێدەوە نزیك خۆی
دەستکەوتانەیەکەهاوسەن یوهاوکێیەیسیاسیبەزیانیئەمێیکاگۆڕی،پێکهێنانیئەم
گەورەی پەلهاوییتنی و جدی هەوڵێکی ئێستا سیاسییەی هەلومەرجە شەڕو فەزای

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٢٠

 ریم ڵ عوسمانی حاجی مارف، سامان که گه گفتوگۆ له



و دانوستان و گفتوگۆ پای بێنە دنیا زلهێزی واڵتانی لە بۆئەوەیڕەقییەکانی ئەمێیکایە
ملدانبەسیاسەتەکانی،چونکەلەڕاستیداگۆڕانیفەزایشەڕبەپێکدادانوشەڕێکیواقعی
کارەساتووێێانکارییەکیوەهادێنێتەئاراوەکەبەزیانێکیگەورەبۆهەموالیەکیانتەواو
کێیمەکێیینێوانجەمسەرە فەزایئەمشەڕە ڕۆشنبێتکە دەبێتئەمە واتە دەبێت،

 .کانەنەكئەمێیکاوئێێانئمپێیالیەکانوزلهێزە
بەاڵم دەبینێێت، دوور بە شێوەیە بەم شەڕێك خوڵقاندنی بۆ ئامادەکاری بۆیە

و وێێانکاری و شەڕ بیێتە توندپێچیەکدا لە هەیە ئەگەری شەڕ فەزای فەراهەمهێنانی
هۆکاریتێوکێیەیتێبێنەپێیەوەوئەمفەزایشەڕەلەویستونەخیەکانیئەمێیکا

 .دەرچێتوشەڕڕووبدات
 

رسهتۆباسیكێیركێینێوانواڵتانیزلهێزیدنیاتكێد،بابێینه:دیدگایسۆشیالیستی
ندزلهێزێكیكچه؟ئایاوهرچییهسهوانلهتداكێیركێوملمالنێیئهڕهبنهلهیكهوهئه

 ن؟وهرمییهینافه"داگیێكاری"یبازاڕوجۆرێكلهوهشوێنفێاوانكێدنهئیمپێیالیستیبه
 :عوسمانحاجیمارف

لەواقعیەتیمێژوویگەشەیواڵتانیسەرمایەداریدالەدەورانیناردنەدەرەوەیسەرمایە
وئامرازوهۆکانیبەرهەمهێنانبۆناوچەوواڵتانیتێ،مانایهەن اونانیسەرمایەدارییە
جیهانی و فێاوانتێ ئاستێکی سەرمایەداری فێاوانیوونەوەی شێوەیە بەم ئمپێیالیەت، بۆ

لەهەمانکاتدادەبێتەهۆیگەشەیئابووریوکەڵەکەیزیاتێیسەرمایە،دەڕەخسێنێتو
سەرمایەکەیان بازاڕی ساغکێدنەوەی و نفوز ناوچەی لەسەر کێیمەکێش و ڕکابەری
 .دەکەونەبەرامیەریەکتێبۆدامەزراندنوجێکەوتنیئەوسەرمایەیەیدەنێێدرێتەدەرەوە

مێژوویزیاتێلەسەدساڵەیسەرمایەداریمۆنۆپۆڵیدووجەن یجیهانیگەورەودواتێ
جەن یساردیکێدۆتەئەمێیواقعوبەردەوامییکێیمەکێییانسەلماندنیواقعیەتیئەو
ئیمکانی هەرگیز ئمپێیالیەکانوڕکابەرییاندا لەسایەیواڵتانیبلۆکە کە سەرمایەدارییەیە

ئارامیوجێ یێیبرەخسێنێت،هەربەومانایەئەمواقعیەتەیئێستالەڕۆژهەاڵتیئەوەنییه
 جیهانییەی ئابوورییە قەیێانە ئەو بەدوای هەمانکاتدا٨٥٥٨ناوەڕاستدایە لە داو

ڕۆژهەاڵتی ناوچەی نەخیەی واقعیەتی چین و ڕوسیا جەمسەرەکانی بەرزبوونەوەی
دووبارە هەوڵی لە زلهێزیدنیا مانایەیواڵتانی بەو پێسیارەوە، ژێێ ناوەڕاستیخستە

جیهاندان و ناوچەکە لە.دابەشکێدنی بەجیا دەورانە ئەم کێیمەکێیی شەڕی تەواوی
کە بۆئایندەیەکە نییاندانیتوانایسەربازیوهەوڵدانبۆفێاوانکێدنینفوزیسیاسی،
بکات، وجێ ەیخۆیجێ یێ پێ ە لەباریئابوورییەوە واڵتانیزلهێزیدنیا هەریەكلە

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٢٤

 ..مریكا و كانی ئه شه ڕه نگ و هه زای جه فه



هەربۆیەبەڕوونوئاشکێابینیمانکەئەمێیکالەپاڵخوڵقاندنیئەمفەزایشەڕەداچۆن
فێاوانبوونەوەیکۆمپانیای بۆ سنوور دابنێت"هواوی"هەوڵدەدا لەئاستیجیهاندا ،چین

 ویان عێێاق لە ڕوسیا نەوتییەکانی و گاز کۆمپانیا گێێیەستی بەرامیەر وەستانەوەی
ئێێاندا،وڕێ ێیلەناردنەدەرەویسەرمایەوبازرگانیواڵتانیئەوروپالەناوچەکەداچ

 .دەورێكدەگێرێت
ناوچەی لەسوریا، مانەوەیدەسەاڵتیئەسەد موسڵو داعشلە بە بەدوایجەن یدژ
ڕۆژهەاڵتیناوەڕاستپێویستیبەڕێکخستنەوەوسەقام یێییئابووریهەیەوهەریەك
لەم سەرمایەکانیانەوەن دامەزراندنی پاراستنی و بەش بەدوای دنیا زلهێزی واڵتانی لە

هەیە ئامن و ئارام ناوچەیەکی بە ئەمەشپێویستی لە.ناوچەیەدا، واقعیەتەکە لەئێستادا
ناوچەکەدا لە ئەمێیکا ئابوورییەکانی بەرژەوەندییە کە نییاندەدا ئەوە باریئابوورییەوە
لەئاستێکیزۆرنزمدایە،واتەبەگیتیفەزاکە لەبەرامیەرڕەقییەکانیدا بەتاییەتیلەئێێاندا
بە پێویستی بۆیە ئەمێیکایە، بەقازانجی کەمتێ نفوزەوە ناوچەی و ئابووری باری لە
فەراهەمهێنانیفەزایئەمشەڕەونییاندانیبۆئامادەییبۆشەڕتاڕکابەرەکانیدانوسان

هەربەدوایڕەخساندنیئەمفەزایشەڕەوەئەمێیکاچووەناو.وڕێکەوتنیلەگەڵدابکەن
 .کۆبوونەوەکانیبیستواڵتانیسەرمایەداریگەورەیجیهانەوە

 
نگیانویشجهئهكهلهسهكیتێیمهڕوویهنێتبهیهمان هئهمهئه:دیدگایسۆشیالستی

پێسیاره.ن ییهزایجهرپاكێدنیفهبه بۆچی.ینییتێبكهمانبرێكگیت یێوڕییهكهبا
یدواییومسااڵنهمێژووداوچلهچلهمواڵتانیزلهێزهردهكیبهیهبژاردهمییهنگههجه

٨٥٥١ربازیساڵینداووهێێشیسهكودوویكهن ییهڕۆینجهردوورنه،گهئێستادا
اڵتیڕۆژههتیلهتاییهیدوایینبهیهمدووسێدهیئهتێیننموونهرعێێاقتازهبۆسه
لێواریییتنبهنولیییاوگهمهسوریاویهڕلهكانیشهنموونههالهروهڕاستداوههناوه
لهشه باكورداگهڕ كۆریای جه...ڵ خزمههتد؟ بهنگ سیاسهت بنهچ چ و كیمایهتێك

 كات؟ئابووریئه
 :عوسمانیحاجیمارف

باسبکێێتکەشەڕهەمییەهەڵیژاردەیەکیواڵتانیپێموانییه جەنگلەوچوارچێوەیەدا
و سەرمایە کەڵەکەی و قازانج بۆ سەرمایەداری خودی چونکە بێت، دنیا زلهێزی
بەاڵم جەنگ، نەك ئاساییە و ئارامی بە پێویستی لەبنەڕەتدا سەرمایە دامەزراندنی
واقعیەتیناکۆکییەکانیکۆمەڵ ەیسەرمایەداریوکێیمەکێشوڕکابەریینێوانواڵتانی

ئابووری، قەیێانی بەردەوامی پێیهاتەی و بۆسەرمایەداری  هەوڵدان هەمانکاتدا لە

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٢٠
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پێۆسەیەکیئاڵۆزوپێچاوپێچە،کەنەكدامەزراندنوساغکێدنەوەوجێکەوتنیسەرمایە،
کێیمەکێشو ئەو قووڵکێدنەوەی بەڵکو بکات، ئاسایشدابین و ئارامی ناتوانێ هەرگیز

 .ناکۆکییانەبەناچاریدەیان ەیەنێتەئاستیجەن ێکیوێێانکەر
چینە کە سیاسییە، کێیمەکێیی و سیاسەت درێژکێاوەی جەنگ تێ بەمانایەکی
کۆمەاڵیەتییەکانبەگوێێەیپێداویستیبەرژەوەندیەکانیانبەرەوڕوویدەبنەوەوپیادەی

 .دەکەن
واقعیەتی لە تەعییێ جەن ەکان دیاریکێاودا کاتێکی و سەردەم لەهەر تێەوە لەالیەکی

 .بەرژەوەندیچینەکۆمەاڵیەتییەکانوهێزەسیاسیودەوڵەتەکاندەکەن
گەربێینەسەرباسیجەن ەکانیکەنداودەتوانینلەدەورانیهەوڵیهەژمونیبااڵدەستی
کە بکەین، پێناسەی جەن انەدا لەو جەمسەرێك تاك وەك جیهاندا بەسەر ئەمێیکا
لەبەرامیەرتەواویواڵتانیزلهێزیدنیادا ئابووریوسیاسیەکانیئەمێیکا بەرژەوەندییە
ژێێڕکێفوچوارچێوەینەخیەسیاسیەکانیەوە، ودەیخاتە دەچێتەڕیزبەندییپێیەوە
جیهان سەرمایەداریی زۆریواڵتانی بەشی کەنداودا لەجەن ی ئەمێیکا وەكدیمان هەر
بەناویهاوپەیمانییەوەکێیکێدەناوئەوجەن ەوەوملکەچیمەوقعیەتیخۆیکێدنوبە

 .بەڕێوەبەرایەتیوسەرکێدایەتیبااڵدەستیئەمێیکائەوجەن ەبەرپاکێا
ئەوئاڵوگۆڕانەیهاتنەپێیەوەوەكقەیێانیئابووری بەدوایجەن یکەنداودا هەروەها

چین و ڕوسیا نموونەی لە تێ بلۆکی و جەمسەر دەرکەوتنی و سەرهەڵدان و جیهانی
واڵتانی کێیمەکێیی واقعیەتی لە بوون تێ وەرچەرخانێکی ئەمێیکادا، لەبەرامیەر
دانا، کەنەكکاری ەرییلەسەرکەمکێدنەوەیبااڵدەستیئەمێیکا سەرمایەدارییجیهاندا،
ئەمێیکادا سیاسەتەکانی و نەخیە گەورەیلە شکستی و پاشەکیە هەمانکاتدا لە بەڵکو

واقعیەتێکیبەرجەستە بووبێلە.کێدە تەعییێ جەن یکەنداو بڵێینئەگەر دەتوانین بۆیە
بەاڵمبەدوایئەوکێیمەكێیانەیلەسەر بەسەرجیهاندا، هەژمونیوبااڵدەستیئەمێیکا
ئۆکێانیاهاتنەپێیەوە،هەروەهائەوهەلومەرجەیلەواڵتانیعەرەبیبەتاییەتیسوریاو
لیییاپێیهات،تادەگاتبەشەڕدژیداعش،دەتوانینلێکدانەوەیەکیتێیبۆبکەینتائەو
ناوەڕاستدا، ڕۆژهەاڵتی مەیدانی لە جیهانی شەڕێکی نموونەی بە بکەین وێنای ئاستەی
چونکەبەئاشکێابینیمانکەچۆنئەوشەڕەبۆتەمەیدانیڕکابەرییهێزەسەربازییەکانی

واقعیەتیڕاستەقینەی.ڕوسیاوئەمێیکاتائەوەیهاوپەیمانێتیبێتبۆدەرپەڕاندنیداعش
تا لەبەرامیەریەکدا خستەڕوو دنیای زلهێزی واڵتانی نێوان ئاشکێای شەڕی شەڕە، ئەو

 .ئەوەیشەڕبێتدژیداعش
لەچوارچێوەیهەمان بەرامیەرکۆریادا لە ناکۆکیوکێیمەکێییئەمێیکا لەهەمانکاتدا

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٢٢
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جیهاندا بەسەر دەخواز  ئەمێیکا کە سیاسەتێکە و نەخیە و بااڵدەستی دەورەی
 .بیسەپێنێتولەوڕێ ەیەوەبەربەگەشەوهاوپەیمانیجەمسەرەکانیبەرامیەریب ێێت

 
ڵگهنگبكاتلهو جهمێیكانایهئهكهیهههوهلێدوانیئهندهرچههه:دیدگایسۆشیالیستی

كانیئیسێائیلوئاگێینییهمپولێدوانهكانیتێهركێییهسهپێیانوایهنكهاڵمههئێێان،به
وچینلهیڕاشكاوانهوهستانهتوندییئێێانوڕاوه رەوەنکەگهوئهپیتئهیڕوسیا

دژینگلهجهوئایاپێتانوایهوهرئهسهلهچییهیئێوهوهلێكدانه.وهكاتهنگنزیكئهجه
 دات؟ئێێانڕووئه

 :عوسمانیحاجیمارف
ڕووکەشدا لە پێش هاتۆتە هەلومەرجەی ئەم لەوەی بەدەر پێدا ئاماژەم پێیتێ وەك
کە ڕادەگەیەنن وا یەکتێدا بەرامیەر لە ئێێان و ئەمێیکا پەرچەکێداری و توندبوونەوە
ئەگەریئەوەهەیەدرەنگیازووئەوشەڕەڕووبدات،بەاڵمبەهەرخۆدەرخستنومانۆڕ
هەوڵدەدات و بیسەپێنێت ئێێاندا بەسەر دەیەوێت ئەمێیکا کە مەرجێك و هەڕەشە و
هاوپەیمانیبۆپەیدابکاتولەڕێکخێاوینەتەوەیەک ێتووەکانداشەرعیەتبەمەرجەکان
و ئاڕاستە ئەم ئێستای واقعیەتی سەرنجە جێ ای ئەوەی بدرێت، بریارەکانی و
داعشو بە دژ شەڕ لەبەرامیەر چۆن هەروەك ئێێان، بەرامیەر ئەمێیکا کێیمەکێیەی
نەكنەیتوانیهاوپەیمانیبەقازانجینەخیەوسیاسەتەکانیپێکیهێنێ، ناوخۆیسوریا،
دەوری بەتاییەتی دنیاوە، زلهێزی واڵتانی توندی ڕکابەرییەکی بەرامیەر کەوتە بەڵکو

 .روایهشداههیهلهسهممهڕکابەریهێزەسەربازییەکانیڕوسیاوە،له
هەمان درێژکێاوەی نەك ئێێان بە بەرامیەر ئەمێیکا ئێستای پالنەی و نەخیە ئەم
بەدوای ناوچەکەدا لە واڵتانیزلهێزیدنیایە کێیمەکێیی ڕکابەریو بەڵکو هەلومەرجە
کۆتاییهاتنیشەڕیداعیدا،لەئاستێکدایەئاڵۆزتێوتوندتێوڕاشکاوانەتێڕووبەڕووی
چوارچێوەیهاوپەیمانی لە ئەمێیکا مەرجەکانی سیاسەتو بۆیە هەر بوونەتەوە، یەکتێ
هەلومەرجە لەم جەن ە ئەم چوونەناو ئەمێیکا بۆ شێوەیە بەم الوازدایە، زۆر بلۆکێکی
و فێاوان مانۆڕە ئەو لەپاڵ خۆشی بۆ بۆیە هەر سەرنەکەوتووە، سەختەدا و دژوار
جمهوری نە و هەڵدەگیێسێنێت شەڕ نە کە ڕادەگەیەنێت ئەوە نییانیداوە گەورەیەی

 .ئیسالمیدەگۆڕێت
تەواوی لە فێاوان جەن ێکی بەمانای ڕاستەوخۆ ئێێاندا، لەبەرامیەر شەڕ بۆ دەستیێدن
زلەکان سەربازییە جەمسەرە الیەکەوە لە کە دێت، دەوڵەتدا لەئاستیچەند و ناوچەکەدا
دەجوڵێنێتکەڕاستەوخۆبێنەناوکایەکەوئامادەییسەربازیودەستێوەردانیسەربازی
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ب ێنەبەر،لەالیەکیتێییەوەدەوڵەتەکانیناوچەکەکەلەهەلومەرجیئێستاداخۆیاننەك
 بەوەکالەت پێیوو)جەن ی هاوکاتیش(وەکو و لەجەنگ بەشێك دەبنە ڕاستەوخۆ بەڵکو

واڵتانی بە سەر کە ملیییاکانەوە و سیاسی گێوپە و حزب لەالیەن نیابەتی جەن ی
تێ هیندەی دۆخەکە جەنگ، بەرهەمی داسەپاوی واقعێکی ئەمێی وەکو ناوچەکەن
مەتێسیدارتێدەکات،کەئایندەیتەواویناوچەکەدەشێوێنێ،کەئارامکێدنەوەووەالنانی

 .کاری ەرییەکانچەندیندەیەیدەوێت
بەاڵملەهەمانکاتداپێکهێنانیفەزایشەڕواقعیەتێكدێنێتەپێشکەئەگەریشەڕیشدوور
لەالیەن دیاریکێاو ئامانجێکی چەند بۆمیابارانی وەك سنووردار بەتاییەتیششەڕی نیە،
دێنە الیەن و هۆکار چەندین نێوانەدا لەو گوشار، چەکی وەکو ئیسێائیلەوە یان ئەمێیکا
نموونەی لە واقع، بکەنە فێاوانیش جەن ی ئەگەری تەنانەت و شەڕ فەزای کە پێش

 .دەخالەتیئیسێائیلیانزیادەڕەویلەسەرکێییئێێاندا
 

یداتگێیمانهڵئێێانیشڕوونهگهوخۆلهنگڕاستهرجهگهاڵمئهبه:دیدگایسۆشیالیستی
جهفهكهیهههوهئه ب ێێتهزای عێێاق كهتاییهبهوهن ی ئهههتی عێێاقمووان زانن

بهیهپێ ه ئێێانهكی هێزی پارامیلیتارێكی له(كیسوپایهنیمچه)و ههخۆی كهو  بوو
شهحه ئێستاشئهعییهشدی عهوهو عادل تێكهبدولمهتا بههدی ئهڵ ووهكاتهسوپای
وهمارۆیئابوورییهگهندبێبهپابهكهوهژێێفیارهمێیكاعێێاقیخستۆتهئهوهوالشهله
 ؟وهڕعێێاقب ێێتهپرییكیشهپێتانوایه.رئێێانسهتهخێاوهكه
 :عوسمانیحاجیمارف

بەوەیکەجەنگڕوودەداتیاننا،وەكتێوەگالنیعێێاقلەمنێوەداتەنهاپەیوەندینییه
لە ئەمێیکا دەخالەتی و دەور واقعیەتی کە کێد، باسمان تێدا پێسیارەکانی وەاڵمی لە
سیاسی ناجێ یێی و گێژاو لەسەر کاری ەری ئێستا تا کەنداوەوە شەڕی لە ناوچەکەدا
سەپاندنی بۆ نەخیەی ئەمێیکا کە وت ئەوەمان پێیتێ داناوە، ناوچەکە تەواوی لەسەر
دواتێبەرنامەی پێویستیبەوەبووشەڕیکەنداوبەرپابکات، بااڵدەستیبەسەرجیهاندا
ئێێان، عێێاق، ئەفغانستان، بە بەرامیەر ئاڵوگۆڕ دەخالەتو و زنجیێەیەكشەڕ کە بوو
سوریاوکۆریادائەنجامبدات،هەرلێێەوەدەتوانینئەوەبڵێینکەهەمووئەودەخالەتو
کاری ەری ساڵە چەندین لەناوچەکەدا سیاسییەکانی نەخیە بەجێ ەیاندنی بۆ هەواڵنەی
تەواوی لەسەر وێێانکاری و کارەسات خوڵقاندنی و سیاسی لەگێژاوی پر و نەرێنی

 .ناوچەکەداناوە
و دەور توانیویەتی ئێێان ناوچەکەدا، لە ئەمێیکا شکستەکانی و پاشەکیە ئاکامی لە
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دەخالەتیڕاستەوخۆلەعێێاقدازیاتێمسۆگەربکات،لەهەمانکاتداتوانیویەتیزۆربەیئەو
هێزوالیەنەسیاسییەئیسالمیوناسیۆنالیستانەیدەسەاڵتدارانلەعێێاقدابکاتەپاشکۆی
تەنها نەك مانایەك واقعیەتەشبە ئەم ئیسالمی، کۆماری سیاسەتەکانی و بەرژەوەندی
هۆکارێکەگەرشەڕڕووبداتکاری ەریلەسەرعێێاقدەبێت،بەڵکوهەرئێستاکەفەزای

بەنەرێنیداناوە ناوچەکە عێێاقو کاری ەریلەسەر و.شەڕە هەلومەرجێکیمەتێسیدار
دژوارتێدا دۆخێکی بۆ لەچاوەڕوانی و عێێاقەوە خەڵکی دڵی ناو خستۆتە دڵەڕاوکێی
ڕایان ێتووە،لەهەمووحاڵەتێکدابەڕوودانیاڕوونەدانیشەڕئەمێیکاهەوڵئەداتدەور
ودەستیئێێانلەعێێاقوسوریاوناوچەکەبەگیتیسنوورداربکات،تالەمڕێ ایەوە

 .بەربەدەوریڕوسیالەناوچەکەداب ێێت
 

بێینه:دیدگایسۆشیالیستی گهسهبا ئابووریر ئههه.مارۆی كهمووان مارۆگهزانین
كانیساڵهعێێاقبینیمانلهكلهروهرانینابێ،ههرڕژێمیئێێانوسهسهرییلهكاری ه

مرییئهكاری ه.قوربانیرمانیوبێخۆراكیدابوونهبێدهنەوەتەكاندازیاتێمنااڵنوپیێانله
شمهجیالهبه.تكێییئێێاندیارهحمهریبێسیوزهماوهرجهسهرئێستالهههمارۆیهگه
ناڕههه جهتیهزایهر بهماوهكی دژ بێسی لهری ئیتێ ئیسالمی بیانوویكۆماری ژێێ
 ؟وهیهمیارهلهچییهڕایئێوه.كێ ئهفهركوتوخهیتێسهمارۆداهێندهبوونیگههه

 :عوسمانیحاجیمارف
ئەوەڕاستەکەهەرگەمارۆیەکیئابووریبسەپێنێ بەسەرهەرواڵتێکدادانییتوانیئەو
واڵتەلەکێێکاروزەحمەتکێشوهەژارومندااڵنوپیێدەبنەقوربانیئەوگەمارۆیەو
دەخالەتی لە جۆرێکە ئەمە دەبنەوە، زیاتێ هەژاریی و نەداری و بێسێتی ڕووبەڕووی
دەکاتە ئاکامەکەی کە بێت، سیاسیدا دەسەاڵتێکی هەر لەبەرامیەر ئەمێیکا ڕاستەوخۆی
و لەبەڕێوەبێدن واڵتە ئەو دانییتوانی دەخالەتی و دەور الوازبوونی و کێدن بێئیێادە
و بازرگانان و سەرمایەداران بۆ هەمانکاتدا لە ناڕەزایەتییەکانیاندا، و ژیان ڕێکخستنی
دەسەاڵتدارانکەڵەکەیسەرمایەوپاراستنیدەسەاڵتیاننەكوەكخۆیدەمێنێتەوەبەڵکو

 .زۆرجاردەبێتەهەلێكبۆپاراستنیمەوقعیەتیانلەبەرامیەرناڕەزایەتییەکانیخەڵکدا
لە کێا، جێیەجێ و سەپێنێا عێێاقدا دانییتوانی بەسەر کە گەمارۆیەك بە سەبارەت
الیەنێکی ئەوە دەکێ ، جێیەجێ ئێێان بەرامیەر ئێستا گەمارۆیەی ئەو هەمانکاتدا
مەسەلەکەیەکەتاچەندکاری ەریدەبێتلەسەرخەڵکی،چونکەواقعیەتیئەوگەمارۆیەی
بەسەرعێێاقداسەپێنێاوئەوگەمارۆیەیئێستابەسەرئێێانەوەیەلەچوارچێوەیبەرنامە
ونەخیەیسیاسەتێکدایەکەئەمێیکابۆسەپاندنیبااڵدەستیوهەوڵدانبۆپاراستنیئەو
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بە هەربۆیەدەبینینهەوڵێكکەئەمێیکا بااڵدەستییەبەکاریهێناوەوبەکاریدەهێنێت،
نەخیەوسیاسەتەکانیکەلەناوچەکەداپیادەیدەکاتبەتاییەتیڕکابەریوکێیمەکێیی
ئەمگەمارۆیەیوەكبەشێكلەدرێژەدانبەنەخیەو لەگەڵجەمسەرەکانیبەرامیەریدا،
ئەگەرسەرنجبدەینکاتێكکەگەمارۆیخستە بۆنموونە سیاسەتەکانیئەژماردەکێێت،
سەرعێێاقلەچوارچێوەیەکدابووکەبەحوکمیجێ اوڕێ ایەكکەئەمێیکالەودەورانەدا
بووی،ئەوگەمارۆیەلەئاستیجیهانیوڕێکخێاوینەتەوەیەک ێتووەکانداپێیوازیلێکێا
هەر جێیەجێکێدنیدا، لە پابەندبوون الیەنەکان هەموو بەگیتی کێا، جێیەجێ و قیوڵکێا و
بۆیەکاری ەرییەکەیلەسەردانییتوانیعێێاقفەالکەتیاروکارەساتێکیزۆرگەورەبوو،
ئەو بەگوێێەی دەیسەپێنێ ئێێاندا بەسەر ئەمێیکا ئێستا گەمارۆیەی ئەم بەاڵم
جێ اوڕێ ایەیئەمێیکالەئاستیجیهاندالەدەستیداوەوبااڵدەستییەکەیمایەپووچبووە،لە
و ڕێککەوتن ئاستی لە ئێێاندا بەسەر ئابووری گەمارۆی قیوڵکێدنی ئێستادا بارودۆخی
ئابوورییەکانی پەیوەندییە ناتوانێ ئەمێیکا وسەختە، نەکێدە کارێکی هاوپەیمانیجیهاندا
دەتوانێ باشتێ ئێێان ئیسالمی کۆماری بۆیە هەر ڕاگێێت، تێەوە واڵتانی بە ئێێان
لەبەرامیەرئەمگەمارۆیەیئەمێیکاداخۆیبپارێزێت،ئەوەیئێستالەئێێانوناوچەکەدا
نەك کاری ەری کە شەڕەیە ئەو فەزای خوڵقاندنی چاوەڕوانیە و نی ەرانی جێ ای زیاتێ
کە بارودۆخەیشەڕە بەڵکومەتێسیوهەڕەشەیئەو دانییتوانیئێێانداناوە، لەسەر
بەرپابوونی هەمانکاتدا لە چونکە کێدووە، ناوچەکەدا دانییتوانی تەواوی سایەیبەسەر
ئەمشەڕەزۆرجیاوازتێدەبێتلەچاوجەن یکەنداودا،بەومانایەشەڕێکەگەرئەوهێزو
الیەنانەیلەجەن یکەنداوداهاوپەیمانبوون،لەمشەڕەداهەمانهاوپەیمانەکانیجەن ی
کەنداونکەئەدەنبەیەکدا،ئەمدۆخەبەجۆرێکەلەبیێکێدنەوەیخەڵکدائاشکێاوڕۆشنە

هەربۆیەپێویستی.ومەتێسییەکانیچەندباریجەن یکەنداوکارەساتیارتێ،وێێانتێدەکات
بەبەرەیەکیبەرینوفێوانییەک ێتوویناڕەزایەتیلەئاستیناوچەکەوجیهانداهەیەبۆ

نالەبارە بارودۆخە بەم هێنان ساڵە.کۆتایی ئێێانچل کە بهێنینەوە، ڕاستییەكبەبیێ با
فێۆشتنی سنووردارکێدنی یان سەربازی، کەرەستەی و چەك یان ئابووری ئابڵوقەی

هەندێکجاریشسنووردار و بووە بەرینتێ توندتێو هەندێكجار لەهەموو.نەوتیلەسەرە،
ئەوماوەیەشدا،سەرانیڕژێمیئێێاننەكنەبوونەتەنییانە،بەڵکوبەکەڵكوەرگێتنلەو
و کێێکار خەڵکی جەماوەری بەرکەوتووە، زیانی ئەوەی بوون، دەوڵەمەندتێ ئابڵۆقانە
چاوەڕوانیەکانیانی ئاستی هەم و بووە سەختتێ ژیانیان هەم کە بووە، زەحمەتکێش

ئاستیخەباتەکەیان وگورزیوەشاندۆتە خوارەوە ئابڵوقەیئابووریبە.هێناوەتە بۆیە
کەڕژێمەدیموکێاسیو جینۆسایدێكیئاشکێا، دەتوانێتبیێتە کە ئەزمووندەرکەوتووە
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٣٧ 

 .دەوڵەتەکانیان،دایدەسەپێنن
 

سۆشیالیستی لێێهوایهكه:دیدگای ڕووبهپێسیار ئێمهدا كاتێكداله.وهبێتهئهڕووی
یزۆروڕژێمهرن وونیئهرگوسهژاروبێسیئێێانحوكمیمهرینیههریبهماوهجه
بیینێێنوخواستهشێكلهبهكێ بهشئهودواییانهكانیئهتیهزایهوناڕهداوهوهمێكهدهله

له ههوهوالشهو ئهبێ ومان جهر گهرهماوهو و بێسیكێدن زیاتێ نوهمارۆدانیانهدژی
ئێێانیكێێكاریلهوهكانوبزووتنهتیدروستبۆكۆمۆنیستهسیاسه.مێیكاوهنئهالیهله

 ؟وهكیبیێتهرهیبۆرژوازیناوخۆییودهیهرهمبهردووئهڕوویههوچۆنڕووبهچییه
 :عوسمانیحاجیمارف

ئەوەیلەچەندساڵیڕابێدوودابەبەرچاویجیهانەوەبینێا،ناڕەزایەتییەکانیکێێکارانو
لەبەرامیەر بوو ئێێان شارەکانی زۆربەی جەماوەرییەکانی ناڕەزایەتییە و زەحمەتکێیان
سیاسی هەلومەرجێکی ئیسالمی، دەسەاڵتی لە نەفێەتکێدن ئاستی تا کۆماریئیسالمیدا،
ئەو وەهایهێنایەپێیەوەکەوەکبوومەلەرزەیەكتەواویشارەکانیئێێانیهەژاندبوو،
بەجۆرێك شۆڕش ێرانەی هەلومەرجێکی چاوەڕوانی بوون ئاستێکدا لە ناڕەزایەتییانە
 .لێدەکێا،بااڵتێوڕۆشنتێلەوهەڵسانەجەماوەرییانەیکەلەبەرامیەرڕژێمیشادادەکێان

پێشهەمووشتێكپێویستەئاماژەبەواقعیەتێكبدەینکەهاتنەپێییفەزایئەمشەڕە
کاری ەرییەکیگەورەیلەسەرپاشەکیەیئەمناڕەزایەتییانەوڕێکخستنیداناوە،هەڵیەتە
دەردیسەری و بەاڵ شەڕ بە فەزایە ئەم ئاڵوگۆڕی یان و شەڕە ئەم فەزای بەردەوامی
کۆمۆنیستەکان هەڵوێستی شتێك هەموو پێش پێویستە بۆیە هەر بەدواوەیە، زیاتێی
لەبەرامیەرئەمفەزایشەڕەوگەمارۆیئابووریداڕۆشنوئاشکێابێتلەسەرکۆنەکێدن
وەهەوڵدانبۆبەدەستهێنانیهەڵوێستوبەرەن اریجیهانیبۆ وبەرەن اربوونەوەیدا،

ئابوورییە گەمارۆ و فەزایشەڕە ئەم بەرامیەر بۆ.وەستانەوە هەوڵدان لەالیەکیتێەوە
کێدنیهەمووئەوڕەوتەسیاسییانەیلەئێێانداچاوەڕوانیان بەرەن اربوونەوەوڕیسوا
کۆماریئیسالمیبروخێنێ لە لەسەرئەوەهەیەلەڕێ ایدەورودەخالەتیئەمێیکاوە،

 .ئاکامدادەستکەوتێکیسیاسیبەدەستبهێنن
مەسەلەیەكکەپێوستەسەرنجیبدەین،ئەزمونێكکەدانییتوانیئێێانبەدەستیانهێناوە
ئەوەی لەگەڵ شەڕەدا، ئەم مەتێسییەکانی لەبەرامیەر هوشیارییەیە و ئاگایی ئەو
جەماوەریناڕازیئێێانڕوخانیکۆماریئیسالمیخواستێکیسەرەکییانە،بەاڵمهاوکات
بەرەیدژیشەڕواقعیەتێکیتێیناڕەزایەتیخەڵکیئێێانە،نایانەوێتنموونەیعێێاقو
و ڕێکخستن ڕێ ای لە کە کۆمۆنیستەکانە ئەرکی بێتەوە، دووبارە ئێێاندا لە سوریا

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 ریم ڵ عوسمانی حاجی مارف، سامان که گه گفتوگۆ له



٣٥ 

ڕابەریکێدنیناڕەزایەتییەکانیکێێکارانوزەحمەتکێیانوخەڵکیناڕازیبەدوورلەدەور
بە کۆمەاڵیەتی شۆڕشێکی کۆنەپەرست، و ئیسالمی و ناسیۆنالیست ئەحزابی ئاسۆی و
و کێێکاران دەوری مەیدانی هاتنە و شوراکان دەسەاڵتی بەدەستهێنانی ئامانجی
و بکەن ڕابەری سیاسیدا دەسەاڵتی لە ڕاستەوخۆیان دەخالەتی بۆ زەحمەتکێیان

 .بەڕێوەبەرن
 

رئاستیعێێاقوئێێانسهدیاریكێاویچیبكێ لهبهواتهكهباشه:دیدگایسۆشیالیستی
مێیكاوكۆمارییئهرستانهپهتیكۆنهسیاسهتاجیهانیشبۆپێی ێتنبهوههكهوناوچه

 ئیسالمیئێێان؟
 :عوسمانیحاجیمارف

ئاستێکی لە دەگوزەر فەزایشەڕومەتێسیشەڕە ناوچەکەدا لە ئێستا واقعیەتێكکە
ناوچەکە تەواوی دانییتوانی و گوزەران و ژیان لەسەر کاری ەری کابوسێکە فێاواندا،
داناوە،هەربۆیەوەستانەوەوبەرەن اربوونەوەبەرامیەرئەمهەلومەرجەوسیاسەتێك

نییهكه مەسەلەیەك دەکەن، پیادەی هاوپەیمانەکانی و بەئەمێیکا بێت تاییەت تەنها
ناوچەکە تەواوی کارەساتەکانی کاری ەریی بەڵکو ئێێانەوە دانییتوانی گوزەرانی
هێندە عێێاق، و ئێێان دەوڵەتی هەردوو و بەگیتی ناوچەکە هەلومەرجی دەگێێتەوە،
ڕووبەڕوو بەناچاری کە هەیە یەکتێی لەسەر کاری ەرییان و گێێدراون لێك بەیەکەوە

هەتائەگەرزۆرسنوورداروجەن ی)بوونەوەلەگەڵفەزایجەن یوئەگەرەکانیجەنگ
کارێکیسەرەکیوناچاریبۆپێکهێنانیبلۆکێکیدژەجەن یو(ئاسمانیشبێت دەکاتە

سیاسەتیمیلیتاریستیودەستێوردانیسیاسیوسەربازیجەمسەرەئمپێیالیستیەکانو
ناچاریاندەکاتکەسیاسەتیدژەجەن ی.هاوپەیمانەناوچەییولۆکاڵیەکانیان هەروەها

بەتەواوەتیبخەنەقواڵییبزووتنەوەیناڕەزایەتیجەماوەریوکێێکارییئێێانەوە،تائەو
جەماوەرییەکان و ئینسانی و ڕادیکاڵ بزووتنەوە و دنیا پیتیوانی بتوانێت کە ڕادەیەی

هەرچەندەالوازیش)بۆخۆیڕابکێیێتتابتوانێتکەکەشیجەن یوئەگەرەکانیجەنگ
لەدژی.برەوێنێتەوە(بێت جەماوەری ناڕەزایەتی بزووتنەوەی ئەندازەیەك بەهەر دیارە

هێندەش پێیەوە، بچێتە ئێێاندا لەناوخۆی میلیتاریستی سیاسەتی و جەن ی کەشی
ڕژێمە ئەم ڕوخاندنی پێۆسێسی و دەکات تەن ەتاو ئێێان ئیسالمی ڕەشی دەسەاڵتی

دەکات ئەم.خێێاتێ بەرامیەر کۆمۆنیستەکانە ئەرکی شتێك هەموو پێش بۆیە هەر
هەلومەرجیفەزایشەڕوگەمارۆیئابوورییەوئەگەریشەڕ،بەدەرلەهەرجیاوازییەکی
خۆیان بەهێز بلۆکێکی وەك پێکیهێنن بەرفێاوان بەرەیەکی هەیانە کە سیاسی، و فکێی

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 ..مریكا و كانی ئه شه ڕه نگ و هه زای جه فه



ڕاب ەیەننودەن یناڕەزایەتییانبەرزکەنەوەولەڕێ ایبەهێزبوونیئەوبلۆکەوەدەن ی
ناڕەزایەتییەجەماوەرییەکانلەناوچەکەدایەک ێتوووڕێکخێاوبکەن،فیارێکیبەهێزبن
پێویستە لەهەمانکاتدا ناوچەکەدا، لە وواڵتانیزلهێزیدنیا بەرامیەردەوریئەمێیکا لە
ئیسالمیوناسیۆنالیستەکانو هێزێكبندەسەاڵتیسیاسیلەژێێدەستیهێزەمیلیییا

 .حکومەتەکۆنەپەرستەکانیناوچەکەدەربهێنن
 

سۆشیالیستی چوونهرهسه:دیدگای بۆ گفتوگۆكهتا لهوهنێو ستدهوهپێسیارێكهبا
كهپێیكه ئهیوهپهین هاوبهیاننامهبهبهوهبێتهست ههی كۆمۆنیستیشی حزبی سێ ر

داهاتووهیهیاننامهوبهله.سمیتیڕهتیستخهكێێكارییكوردستانوعێێاقوئێێانحكمه
اڵمملهوڕیوبهیهیههرستانهپهڕۆكێكیكۆنهیكۆماریئیسالمیناوهوهرباریئهسهكه
ئهشهڕههه بهی پاساوێكهههمێیكا زۆردارانهوهر مهیهبێ ئه.حكومهو یهوهپێسیار

رزیاتێیشداگهكهناوچهلهرستوملهوڕهپهمێیكاكۆنهیئهندازهئهكۆماریئیسالمیشبه
دابۆچیكێیهمكێیمهمێیكالهحكومكێدنیئهنهامهوتهمجۆرهبهكهلهسههاتنیمه.بێنه
 ؟وهڕێتهگهئه

 :سامانکەریم
پۆینتێكدیارییکەمکەبۆبزووتنەوەیکێێکاریوبەتاییەتبۆبەشی دەمەوێت، سەرەتا

ئەویشبناغەیلێکدانەوەیسیاسیئەوبەیانەوهەڵوێستی.پێیرەویبزووتنەوەکەگێن ە
 ئەنجامەکەی١هەر کە بناغەیەك جیهانییەدا، و گەورە ڕووداوە ئەم بەرانیەر لە حزبە

نەكئێێان ئەمێیکایە، مەسەلەکە بەڵێ ئەوەیکە پەلکێیانی.دەگاتە و ئەمێیکا دەوڵەتی
هەروەها و ناوچەکە و ئێێان بۆسەر هەڕەشەکانی و جەن ی پروپاگەندەی و سوپاکەی
و کێێکار وە بکێێت، سەرکۆنە پێویستە و مەحکومە ئێێان بۆسەر ئابووری ئابڵوقەی
دەنگ بهێنێێتە ئەمێیکا کاولکارییەی سیاسەتە ئەم لەدژی جیهان ئازادیخوازی خەڵکی

سیاسەتی.وناڕازییوون ئەمسیاسەتەسیاسەتێکیکالسیکیمارکسستییەولەهەمانکاتدا
دامەنسورحیکمەتسەبارەتبە٦٩٩٦کۆمۆنیزمیکێیکاریماندەهێنێتەوەیادکەلەساڵی

بەر گێتییە کەنداو ئینتەرناسیونالستی.جەن ی سیاسەتێکی بەتەواوی سیاسەتە ئەم
 .کێێکارییە

لەڕاستیدامەسەلەکەپەیوەندیبەوەوەنیەکەلەئێێانکامسیستەمەدەسەاڵتدارە،کۆماری
ملهوڕیودژیئینسانیوکێێکارییخۆیەوە هەمووکۆنەپەرستیو بە ئیسالمیئێێانە
سوریا، لە وەكئەسەدە یا وەكقەزافی ناسیونالیستیوەكبەعسیا یانسیستەمێکی

جیاوازە تەواوی بە مەسەلەکە بۆ.ناوەرۆکی ئەمێیکایە ملهوڕی هەلومەرجەکە، ڕییەی

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٣٠

 ریم ڵ عوسمانی حاجی مارف، سامان که گه گفتوگۆ له



٣٤ 

دووبارەسازدانەوەیخۆیودەرکەوتنوخۆنییاندانیوەكزلهێزییەکەمیجیهانلە
ئەمسیاسەتەگیتییەلە".ئەمێیکایەکەمە"ئاستیناوچەکەدالەژێێدروشمیفاشستانەی

کەگەورەتێینپێۆژەی مانایپێی ێتنەبەسیاسەتیچینوڕێ ایئاورییم، ناوچەکەدا
ئێێانەوە لە بروات، بەئێێاندا بەشێکی بریارە وە لەئێستادا، جیهانییە و چین ئابووری
ناوەڕاست سپی دەریای کەناری لەسەر سوریاوە لە و تێپەڕێت بەعێێاقدا و بروات

 .سەردەربهێنی،هەروەهائابڵۆقەدانیسەربازیوئەمنیڕوسیایەلەناوچەکەدا
و ئێێان بۆسەر ئەمێیکایە هەڕەشانەی و پەالمار ئەم سەرەکی هۆکاری ئەوە بەکورتی

لەبناغەوەهێێشوهەڕەشەوکەشیجەن یلەناوچەکەداهیچپەیوەندینیەبە.ناوچەکە
کاروباریخۆیدەباتە.ئێێانەوە نێودەوڵەتیدا چوارچێوەیبەندوبەستی لە واڵتێکە ئێێان

و تورکیا سعودیە، ئەمێیکا، دۆستەکانی وەك ناوچەکە، واڵتانی زۆربەی وەك پێیەوە
تەنانەتتاکوهەفتەیەكلەمەوبەرڕێکخێاویوزەیئەتۆمیجیهانیپابەندبوونی...پاکستان

ڕاگەیاند ئەتۆمییەوە ڕێکەوتنی بە ئێێانی ئەمێیکایە.دەوڵەتی و نیە ئێێان .هەلومەرجەکە
کە ناکەوێت دەست باشتێی ئێێان لە ناوچەکەدا لە دەگەڕێت، بیانوودا بەدوای ئەمێیکا

بداتپەالماریبدات بەهۆیمیلیییا.هەوڵ فێاوانە ناوچەکەدا لە ئێێان بەتاییەتنفوزی
بەشێوەیەکی  و ئەفغانستان و یەمەن سوریا، عێێاق، لوبنان، جیاوازەکانەوە، ئیسالمییە

بەحێەین بەدژی.کەمتێ ئێێان نفوزەی ئەم کە ئەوەیە، کێیەکە ئەمێیکاوە لەڕوان ەی
پارێزەری"بەرژەوەندییەکانیخۆیەتی،ئەگەرنا،ئەوەئێێانواڵتێکیدەستەمۆیئەمێیکاو

 .بوو"مافەکانیمێۆڤ
بە پێش دەیەوێت دەکاتەوە، توندی کە جەن ییەی هەراوهوریا بەم ئەمێیکا ڕاستیدا، لە
دواقۆناغەکانی لە ئێمە کە پێۆسەیەك ب ێێت، سەرمایەداری جەمسەریی چەند جیهانی

 .جێ یێبوونیدادەژین
جیهانییەوگەورەتێو بەاڵممەتێسیئەمێیکا مەتێسیئێێانبۆسەرناوچەکەناوچەییە،

هۆی.فێاوانتێە دەبێتە ئیێان، سەر بۆ جەنگ مارکسیستییەوە، لەڕوان ەی بتێازێت لەوە
لە کێێکاری بزووتنەوەی ڕيزەکانی نێو ناکۆکیەکانی و جیاوازی زیاتێی قوڵکێدنەوەی
ناوچەکەدا،دەبێتەهۆیهەڵتۆقینیدەیانوب ێەسەدانگێوپودەستەوتاقمیئیسالمی
وتیێۆریستیوناسیونالیستیکوێێولغاوبەربوو،دەبێتەهۆیداڕمانیکۆمەڵ ایئێێان

دەوڵەتۆکەدا و مەزهەب و ئاین و نەتەوە دەیان بەسەر دابەشکێدنی تەنها.و ئەمە
جیاوازی بزووتنەوەی هەند  لەگەڵ هەلومەرجەدا لەم سعودیەیە و ئەمێیکا بەقازانجی

ناوچەکەدا و ئێێان لە بۆرژوازی دواکەوتووی و کۆنەپەرست دیکەوە.هەرە لەالیەکی
دەبێتلە گەورەتێ گەلێكفێاوانو کە دابرانێکیدیکەدا، دەکاتلەگەڵ دەرگیێ ناوچەکە

 ..مریكا و كانی ئه شه ڕه نگ و هه زای جه فه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



 .جەن یکەنداو
ئەگەرجەنگڕووبدات ئەوەنیزامیئیسالمی(نەكهاوییتنیچەندموشەکێك)لەکاتێکدا

دەگێێتەوە؟ جێ ەی چی دەڕوخێت کە ئەوەیە کۆسپەکە هەموو بەاڵم ئەگەر!دەڕوخێت،
وە لەو  کێێکاری بزووتنەوەی وە ئامادەیە،كکۆمۆنیزم مەیداندار کۆمەاڵیەتی هێزێکی

لەبەردەم سەرەکییە ڕێ ێی ئەو بەڵکو نیە، ئەمێیکا بە پێویستمان هەر نەك ئەوە
بیروخێنین،.دەسەاڵت ێتنیکۆمۆنیستەکاندا دەستپێیکەین، با ئێستا هێزمانهەیە ئەگەر

ب ێێت دەسەاڵت حزبەکەی و لە.کێێکار وابێت پێی کۆمۆنیستی هێزێکی هەر ئەگەرنا،
هێزگێتن، و فێاونیوونەوە و بوون گەورە دەڕەخسێتبۆ بۆ بوارێکی ئاوهادا، جەن ێکی
بێت چیەك هەر کە خۆی ئەسڵی پلێتی سەر دەگەڕێتەوە و نەگەییتوە مێژوو لە ئەوە

 .کۆمۆنیستینیە
لەوانەئەمێیکاوهێزەکەیلەدووریزیاتێلە کیلۆمەتێەوەهاتۆتەناوچەی٨٥٥٥بەجیا

بەممانایەشبێتولەگەڵهەمووئەوهۆکارانەی ئێمەوئێێانلەجوگێافیایخۆیدایە،
لەبەرانیەرئەممەسەلەیەداهیچپێویستنیە،ئێێان.سەرەوە،ئەمێیکامەحکومەنەکئێێان

 .مەحکومبکێێت،ب ێەهەڵەیەکیسیاسیوبەرژەوەندیخوازانەیبۆرژواییە
 

نهكههاتووهوهڕۆشنیئهمێیكادابهكانیئهرمییهفهیاندنهڕاگهله:دیدگایسۆشیالیستی
داتامدواییانهكاتێكدالهله.نوهن هشوێنجهبهئێێانونهنلهوهشوێنگۆڕینیڕژێمهبه

وهردایهمێیكیبهوانیئهكیبێفرۆكهیهئێێانفرۆكهڕۆییتكهكهلهسهنگمهلێواریجه
رهاوكاتئێێانیشهه.نكهڕنهكانیشههێزهكاندابریاریدابهدواساتهمپلهوتێه
نگونهجهنهكهلهسهرمهگهئهباشه.گفتوگۆكێدنداجدینیهمێیكالهئهنێتكهیهگهڕایئه

؟رچییهسهله،ئایاملمالنێكهگۆڕینیڕژێمه  
 :سامانکەریم

بۆخوڵقاندنی بەهۆکاریسەرەکیئەمێیکا ئاماژەمانکێد لەوەاڵمیپێسیاریسەرەوە
دەییینین کە ئاوەها لە.هەلومەرجێکی بەشێکە هەمییە ڕایدەگەیەنێت ئەمێیکا ئەوەی

.سیاسەتوبەتاییەتیسیاسەتیهەڕەشەوجەن یپێیوەختکەسەردەمیبەسەرچووە
واتەئامانجێکیسیاسیدیاریکێاوهەیە.بەاڵمهەمییەجەنگبۆبێدنەپێیەوەیسیاسەتە

ئاماژەیەکی.لەبەرپاکێدنیهەرجەن ێکدا هەروەكلەسەرەوە سیاسەتیدیاریکێاولێێەدا
کورتمانپێکێدوە،ئەوەیەکەتواناییونفوزیدەوڵەتیچینودواتێڕوسیالەناوچەکەدا

وەك ئابوورییەکانیچینبۆنموونە گەورە پێۆژە وپێشب ێێتبە بکاتەوە ڕێ ای"کەم
،بەاڵمئەمسیاسەتەڕاستەوخۆبەرانیەربەچینوڕوسیاپیادەناکێێت،چونکە"ئاورییم

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٣٠ 
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پێکەوەهەمتواناییئابووریوهەمسەربازییزۆرگەورەیانهەیە،جەن ەکەڕاستەوخۆ
 .دەبێتەجیهانی،کەئەمێیکادەزانێتزەرەریگەورەدەکات

بۆبێدنەپێیەوەیئەوسیاسەتەدەیەوێتلەئەڵقەیەکیالوازتێەوەدەستپێیکاتئەویش
دەوڵەتیئێێانکەمبکاتەوەلەناوچەکەدا،سیاسەتەکەبەئاشکێائەوەیەکەپێ ەی.ئێێانە

کەنینۆکەکانیبیرێت،بەاڵمبرینینینۆکیئێێانلەهەمانکاتدا،هێنانەخوارەوەیئاستێکەلە
منپێیتێ!ئەمسیاسەتەئایادەگاتەجەنگ؟.نفوزوپێ ەیچینوەڕوسیالەناوچەکەدا
دەیەوێت وتوومەئەوەلەبەرنامەیسیاسەتیئێستای بەاڵم نیە، ئەمێیکادا دەوڵەتی

لەسایەیسیاسەتیجەن ییەوە،ب اتەملکەچکێدنیئێێانوڕازیکێدنیبەدانییتنلەسەر
خۆیەوە مەرجەکانی بە گفتوگۆ توانا.مێزی دەرخستنی و تێساندن میدیاییە، جەن ەکە

تەکنۆلۆژیوسەربازییەکانە،ئابڵۆقەیئابوورییە،تەنانەتجۆرێكلەشەڕیچێیکییە،واتە
 لە لێدانە هەروەها کێدن، پاشەکیە نفوزیپەالماردانێکیبچوكو هێزەکانیدیکەیژێێ

خۆی؟.هەردووال ئامانجی دەگاتە ئەمێیکا بە!ئایا بکات کەچ مل ئێێان دەتوانێت ئایا
بالستیەکانی؟ بەتاییەت موشەکەکانی لە لە!وازهێنان بەشێك بە دەبێت ڕازی ئایا

 .لەئێستادا،وەاڵمیئەمپێسیارانەمەنفییە...سیاسەتەکانیئەمێیکالەناوچەکەدا
ئەمێیکاچاوەڕێیەکەفیاریئابڵوقەیئابووریدەوڵەتیئێێانناچاربکاتبێتەپایمێزی
گفتوگۆ،یانلەڕێ ایسعودیەوئیماراتودارودەستەیناسیونالیستیکوردودەستەو
دەوڵەتی سەر بۆ بن زیاتێ فیارێکی خەریکی موجاهیدەکانەوە، وەكئەهوازیو تاقمی

 .ئێێان
 

 ؟مێیكاوئێێاندانیهنێوانئهنهالهتهكههاوڕ سامانكێیهوایهكه:دیدگایسۆشیالیستی
 :سامانکەریم

 لەساڵی کوەیت وەك مانیێتێکە لێێەدا، سیاسەتێکی٦٩٩٦ئێێان پێیەوەی بێدنە بۆ دا،
فێاوانتێ و نیە.گەورەتێ ئەمێیکا و ئێێان هەر .مەسەلە ماوەی لە کە ساڵی٠٥ڕۆشنە

بە بەستیوو پیتی ئێێان، لە شاهنیا ڕوخانی دوای ناوچەکەدا، لە ئەمێیکا ڕابێدوودا
ئەمرۆتورکیاومیسێوردەوردەلەژێێڕکێفیئەمێیکا.ئیسێائیل،تورکیا،سعودیەومیسێ

ئیسێائیلبەتەنیا.دێنەدەرەوە،یانپیتیانپێنابەستێێت،ماوەتەوەسعودیەوئیسێائیل
وبەبێواڵتانیعەرەبیوهاوپەیمانیلەگەڵئەوانداناتوانێتسیاسەتێکیکاراب ێێتەبەر،
بەتاییەتکەپێ ەیئابووریئیسێائیلبۆئەمێیکالەچاوجیهانیعەرەبداهێج ارالوازو
ناوچەکەدا، لە ئەمێیکایە سیاسەتەی ئەم پیادەکێدنی بربرەپیتی سعودیە بۆیە کەمە،

جیهانی"بەتاییەتکەخاوەنیبناغەیەکیباشیپەتێۆدۆالرەوپێ ەیەکیبەهێزیهەیەلە

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٣٢
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عەرەبدا"ئیسالمی جیهانی و.و جیهان لە خوارەوە هاتۆتە ئەمێیکا پێ ەی کاتێك بەاڵم
بۆ ناچارە سعودیە بۆیە خوار، هاتۆتە شێوە بەهەمان سعودیەش پێ ەی ناوچەکەدا،
پێی ێتنبەهاتنەخوارەوەیپێ ەیخۆیدژبەئێێانبێتوەئەمەبەسیاسەتیمەزهەبی
بکات گەوج پێ خەڵکی زۆر تاڕادەیەکی و بکات بارگاوی شیعەگەرا و .سوننەگەرا
لە یەکەم هێزی شەڕی هەیە، دیکەی شەڕێکی سعودیە دیسان تورکیادا لەبەرانیەر

سوننە!ناوچەکەدا ئیسالمی جیهانی یان سوننە جیهانی و!!!سەرکێدەی عێێاق لە ئەمە
بەڕۆشنی لەکوردستانلەنێوانیەکێتیوپارتیدا دیسانڕەن دانەوەیهەیە، کوردستاندا،
خودی لەنێو هەروەها و شیعییەکان و سوننی هێزە لەنێو عێێاقدا لە هەروەها دیارە،

جیاوازەکاندا، جەمسەرە بەسەر دابەشیوون ئێستا تا کە شیعیدا ئیسالمی هێزەکانی
سەفەقەی"فەڵەستینو-الیەکیدیکەیهەڵدەگەڕێتەوەبەکێیەیئیسێائیل.دەردەکەوێت

بێ ومانملمالنێکەفێاوانتێوگەورەتێە،تەنهائێێانوئەمێیکاناگێێتەوە،بەڵکولە".قەرن
 .ڕوان ەیمنەوەبوارێکیتەواوجیهانییهەیە

 
رساهتۆباسیكێیركێینێوانواڵتانیزلهێزیدنیاتكێد،بابێینه:دیدگایسۆشیالیستی

ندزلاهاێازێاكایكچه؟ئایاوهرچییهسهوانلهتداكێیركێوملمالنێیئهڕهبنهلهیكهوهئه
 ن؟وهرمیهینافه"داگیێكاری"یبازاڕوجۆرێكلهوهشوێنفێاوانكێدنهئیمپێیالیستیبه
 :سامانکەریم

ونابێت.چەمکێکیدروستنیە"داگیێکارینافەرمی" .هیچکاتداگیێکاریفەرمینەبووە
ئەگەرمەسەلەکەالیەنیئابوورییە،پێویستبەچەمکیئاوەهاناکات،بۆرژوایهەمییەوە
بێاگەورە چەند یان یەکێك هەمییە و ماڵە یەك ئێمە هاوچەرخی سەردەمی تاییەت بە

وایە ئێستاشهەر و.هەبوونو نوسێاو دەیان لە پێیتێ کە ئەوان ملمالنێی و کێیرکێ
دیساندووبارە لەسەرەوە ولەوەاڵمیپێسیارییەکەمدا باسمانکێدووە چاوپێکەوتندا

ئەوانیەكخێزاننشەڕوکێیرکێ!کێنکەلەپێسیارەکەتانداهاتووە؟"ئەوان."کێاوەتەوە
بازاڕ زەویو و سەرمایە لەسەر هەیە توندیان ملمالنێی دەیەوێتوەك.و ١٥ئەمێیکا

بمێنێتەوە وەكزلهێزییەکەم بێت، جیهانیسەرمایەداریتاكجەمسەر .ساڵیڕابێدوو
ڕوسیاوچینوبەئاستێکیکەمتێهیندوئەڵمانیاشەڕلەسەرجیهانێکیچەندجەمسەری

واتەهەمووزەمینەماددیو.بەاڵمکێیەکەوکێیرکێکەگەییتۆتەدواقۆناغیخۆی.دەکەن
تیایدا کە تێپەڕ قۆناغێکی بێت، سەختە قۆناغە بەم کۆتایی کە ئامادەن بابەتییەکان
نائارامدا و ئەمن نا و ئەنارشی کەشێکی بە ئەمرۆ جیهانی و ونە جیهانی سیستەمی

 .تێدەپەرێت
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ساڵی چەند مێژووی دامێنی بە ب ێێت دەست بکات، کۆنەپارێزی دەیەوێت ئەمێیکا
ڕابێدووەوە،وەلەباریئابوورییەوەبەتەواویئاڕاستەیەکیکۆنەپارێزیگێتۆتەبەر،کە

 ئابووری سیاسەتی لە کە"پێۆتێکینیزم"خۆی ئاڕاستەیەك پێچەوانەی بە دەبینێتەوە، دا
 ماوەی لە بووە سەرکێدەی و ڕابەر ڕابێدوودا١٥خۆی و.ساڵی کێانەوە سیاسەتی

بە.لییێالیزمیئابووری پێی ێتنە بۆ قۆناغەدا لەم ئەمێیکا بۆ سیاسەتە ئەم پیادەکێدنی
ڕۆڵوپێ ەیئابووریچینبەپلەییەکەموهەروەهافیارخستنەسەردۆستەکانیلە

ئەمێیکاڕابەریگڵۆباڵیزمبوو،ئەمرۆ.ئەوروپاکەهۆشیاربنوئەمێیکابەتەنیاجێنەهێڵن
سنووردادەخاتوگومێگوباجدەخاتەسەرکااڵهاوردەکانیچینوئەوروپاوواڵتانی

 .ئەمەپێچەوانەییاسایبزووتنەوەیمێژووە،بەمپێیەسیاسەتێکیکۆنەپەرستانەیە.دیکە
واڵتیچینوسیاسەتیچینبووەبەپارێزەرێکیتوندیگڵۆباڵیزموسیاسەتیکێانەوەو
پێش لە ئاستدا زۆر لە ئابوورییەکی وە ناوخۆدا، بازاڕی و دەرەوە لەئاستی لییێاڵی

دا"کۆمۆنیزمیهاوچەرخوسەردەمیڕێنیسانس"ئەمێیکاوەیە،لەمیارەوەمنلەپەڕتووکی
بۆیەبەشی.كێیمیڕائهوهرنجتانبۆخوێندنهسه.بەدرێژیباسیئابووریچینمکێدووە

بکێێت ئەژمار جیهانی زلهێزی جەمسەرێکی وەك دەیەوێت و دەوێت هەمان.خۆی بە
چن ێکیئەتۆمیو بەتاییەتکە دەرکەوتووە، ئێستا وەكجەمسەرێكهەر ڕوسیا شێوە
پێشئەمێیکاوەیە لە .تەکنۆلۆژیایجەن ییبەهێزیهەیەولەهەندێكبواریسەربازیدا
و جیهانە دابەشکێدنەوەی دووبارە و نفوز ناوچەی لەسەر کێیرکێکە بڵێین دەتوانین

 .ئەمەکێیەیئەمقۆناغەیە.ئەمێیکاتائێستاڕازینیەبەمئاڕاستەیە
 

ڵگهنگبكاتلهو جهمێیكانایهئهكهیهههوهلێدوانیئهندهرچههه:دیدگایسۆشیالیستی
كانیئیسێائیلوئاگێینیهمپولێدوانهكانیتێهركێیییهسهپێیانوایهنكهاڵمههئێێان،به

نگریجهگهو،ئهپیتئهیڕوسیاوچینلهیڕاشكاوانهوهستانهتوندییئێێانوڕاوه
دژیئێێاننگلهجهوئایاپێتانوایهوهرئهسهلهچییهیئێوهوهلێكدانه.وهكاتهنزیكئه
 دات؟ڕووئه

 :سامانکەریم
ئاوی قەراخ ماسی وەکو ئەمێیکا پێکێدوە، ئاماژەم باسێکدا و وتار چەند لە هەروەك

وە٨٥٥١لەڕوان ەیمنەوەئەمێیکالەساڵی.لێهاتوە،کەدەیەوێتب ەڕێتەوەبۆناوئاوەکە
بوو عێێاقەوە لە بوونەی بێیندار ئەم سەرەتای پێکێدووە، دەست شکانی ئەوکات.مل

واڵتیچینوەکوئێستانەبوو،لەمەلۆتکەکەینەهاتیووەدەرەوە،ڕوسیاهێیتاپەالماری
ئەم بەاڵمئیمپێاتۆریگەورەسەرمایەیجیهانیڕوویلەلێژیبوو، جۆرجیاینەدابوو،

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٧٤
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ئاشکێا-دیدگایەهەرئەوکاتبەهۆیڕاپۆرتیبیکەر لەپەیوەندبەعێێاقەوە هاملتۆنەوە،
دێتە.بوو ئەمێیکا سەربازیی و سیاسی و ئابووری پێ ەی ساڵ بە ساڵ لەوکاتەوە

خوارەوە،بەاڵمهێیتالەزۆربواریتەکنەلۆژیایزیێەكوسەربازیدالەڕیزیپێیەوەیە
کۆسپیسەرەکیئەوەیەکەئابووریئەمێۆیجیهانلەتۆڕی.ویەکەمەلەئاستیجیهانیدا

 ئەگەر دەچێت، دەبێت١-٨ماسی دەرگیێ تەواویسیستەمەکە ئیتێ ئەوە بپچرێت داوی
 وەك ئەمێیکا ئەگەرنا بێکۆتاییدا، قەیێانێکی تەواولەگەڵ ئابووریجیهان یەکەمی هێزی

لەسەرەوە کە پەڕتووکەدا لەو و بدەم نییانی فاکت بە دەکێێت لێکدانەوەیە ئەم بووە،
 .ئاماژەمپێداوە،ڕۆشنکێاوەتەوە

لەبارێکیئاوادژوارداکەئەمێیکاپیایداتێپەڕدەبێتولەهەلومەرجێکیتێپەڕدا،ئەگەری
ئەوەیەکە بەاڵمکۆسپیئەگەریجەنگلەگەڵئیێانبۆئەمێیکا هەمووڕووداوێكهەیە،
الیەنیکەمجەن ەکەناوچەییە،مەتێسیئەمێیکالەمجەن ەئەوەیەوسەرکەوتنیبەسەر
جەن ێکیوامەتێسیداردا،مسۆگەرنیەوناوچەیەکیفێاواندەرگیێدەبێتلەگەڵئەنارشی

ئیسێائیلدیسانلێێەدامەسەلەیەکیگەورەیەبۆئەمێیکا،.ونائارامیوجەن ینەبراوەدا
ڕاستەوخۆلەسوریا(هاوییتنیچەندموشەکێكناڵێم)هەرجەن ێكڕووبداتلەگەڵئێێان

هێج ار شێوەیەکی بە پێدەکات دەست جەنگ یەمەن و عێێاق و ئیسێائیل و لوبنان و
مەتێسییەوە دەکەوێتە ناوچەکەدا لە تەواویهێزەکانیئەمێیکا وە ئیسێائیل.مەتێسیدار،

ئێێانکەم...زەربەیکوشندەدەخوات لەوەیکەلەباریتەکنۆلۆژیایجەن ییەوە، بەجیا
نیەوبەهۆیپەیوەندیلەگەڵچینوڕوسیادا،لەمیارەوەپێیکەوتووە،خستنەخوارەوەی

 .فرۆکەیبێفرۆکەوانیئەمێیکیلەمدواییەدانزیكگەروویهورمزئەوەنییاندەدات
یاندەبێتناوچکەکاول لەبەرانیەردووبژاردەدادەبێت، ئەمێیکالەدوایجەن ێکیئاوا
کێدنی بێدەنگ و ئێێان بەسەر سەرکەوتنی یان ئەتۆمییەوە، بۆمیی ڕێ ای لە بکات

مەحاڵە کارێکی ناوچەکەدا واڵتەکانی لە ئێێان بە ئابووری.هێزەکانیسەر الیەنی ئینجا
جەن ێکیئاوەها،دەبێتەهۆیچوونەسەرینێخیبەرمیلێكنەوتالیەنیکەمبۆسەروو

کەدەبێتەهۆیقووڵیوونەوەوفێاوانیوونەوەیقەیێانیگەورەیئابووریو٨٥٥ دۆالر،
بکات ناتوانێتهەرسی سەربازگەکانی.سەرمایە زیانیجەن یو و زەرەر لە ج ە ئەمە

.ئەمێیکالەقەتەروبەحێەینوعوممانکەهەموویاندەکەونەبەردەمساروخیارانیئێێان
لێکدانەوەیبۆرژواییئەمێیکایانبلێمئاڕاستەیسیاسیوخەتیزاڵیئەمێۆلەسیاسەتی

نیە منپێموایەجەنگڕووناداتبەومانافێاوانەیکەباسمان.ئەمێیکادالەگەڵجەن دا
 .کێد

ئەمێیکاچاوەڕێی.ئەمێیکادەیەوێتچاوەڕ بکات،الیەنیکەمبۆدوایهەڵیژاردنیداهاتوو
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فێاوانی ناڕەزایەتی هۆیخوڵقاندنی بیێتە ئابووری ئابڵوقەی کاری ەریی دەکاتکە ئەوە
خەڵکیئێێانلەالیەكولەالیەکیتێییەوەخستنەگەڕیدەستەوتاقمیناسیونالیستو

ناسیونالیستەکوردەکانیئێێان.مەزهەبیوتایفیبۆشێواندنیهەلومەرجەکە هەرئێستا
پارەیسعودیە، وسنوورەکانیئێێانبە نەغەدە دوێنیهێزیچەکداریاندەناردە تا کە

ئەمەبۆخۆیپۆینتێکەبۆئەوان.دائەمرۆخەریکیدانوستاننلەگەڵئەونیزامیئیسالمییه
 .و،بۆنیزامیشهەرسکێدنیفیارەکانیئەمێیکایە

 
یداتگێیمانهڵئێێانیشڕوونهگهوخۆلهنگڕاستهرجهگهاڵمئهبه:دیدگایسۆشیالیستی

زاننعێێاقمووانئهههتیكهتاییهبهوهن یعێێاقب ێێتهزایجهفهكهیهههوهئه
بووكهو ههخۆیله(كیسوپایهنیمچه)وپارامیلیتارێكیهێزیئێێانهكیبهیهپێ ه
ووهكاتهسوپایئهڵبههدیتێكهبدولمهتاعادلعهوهوئێستاشئهعییهشدیشهحه
وهمارۆیئابوورییهگهندبێبهپابهكهوهژێێفیارهمێیكاعێێاقیخستۆتهئهوهوالشهله
 ؟وهڕعێێاقب ێێتهپێییكیشهپێتانوایه.رئێێانسهتهخێاوهكه

 :سامانکەریم
پاکێجێکە باسنەبێت.جەن ەکە هیچ ئێێان لە عێێاقجەنگبیێتبەاڵم لە وانیە پێم .من

مەیدانێکیشەڕە جەنگبیێتعێێاق ئەگەر ئێێان.بەاڵم پێ ەی و عێێاق باسی هەروەها
بۆسەرئێێانئەگەرتوند.ئەمرۆباسێکیسیاسییفێاوانە پێموایەفیاریئەمێیکا لێێەدا

بێتەوەیانتوندتێبێتەوە،گێیمانەیئەوەهەیەئەمێیکابتوانێتسەرۆكوەزیێانێكدابنێت
یانگێێیەستیکارەبای سیاسەتەکانیبکات، عەبادیزیاتێخزمەتبە لە ڕاستەوخۆ کە

ملیاردۆالردەخاتەخەزێنەی١نێوانئێێانوعێێاقکۆتاییپێبهێنێت،کەسااڵنەزیاتێلە
خۆیان.ئێێانەوە قازانجی بە پۆینت کە ئەوەدان هەوڵی لە ملمالنێکە هەردووالی ڕۆشنە

 .کۆبکەنەوە
حەشدیشەعییوتێکەڵکێدنیبەسوپالەمقۆناغەدادەرخەریئەوەیەکەئەمێیکاوئێێان

عێێاقدا لە پۆینتە ئەو لەسەر ڕێکەوتوون قازانجی. سوپا بە حەشد تێکەڵکێدنی
ناتوانێتبەشێكبێتلەگەمارۆیئەمێیکا.هەردووالکەیتێدایە بەاڵمعێێاقلەمقۆناغەدا

 .بۆسەرئێێان،ئەوەیهەیەوداوادەکێێتزیاتێپروپاگەندەیە
 

ئاههه.مارۆیئابووریرگهسهبابێینه:دیدگایسۆشیالیستی كاهماووان ماارۆگاهزانایان
كانایساڵهعێێاقبینیمانلهكلهروهرانینابێ،ههرڕژێمیئێێانوسهسهرییلهكاری ه

مرییئهكاری ه.قوربانیرمانیوبێخۆراكیدابوونهبێدهنەوەتەكاندازیاتێمنااڵنوپیێانله
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شمهجیالهبه.تكێییئێێاندیارهحمهریبێسیوزهماوهرجهسهرئێستالهههمارۆیهگه
بوونیژێێبیانوویههكۆماریئیسالمیئیتێلهریبێسیدژبهماوهكیجهتیهزایهرناڕههه
 ؟وهیهمیارهلهچییهڕایئێوه.كێ ئهفهركوتوخهیتێسهمارۆداهێندهگه

 :سامانکەریم
لەمڕوان ەیەوەجەن ەکە.سەپاندنیگەمارۆیئابووریلەڕێ ایزۆرەوەڕاگەیاندنیجەن ە

پێکێدوە ئینسانییە،.دەستی دژی و کێێکاری دژی هێج ار سیاسەتێکی کە ڕۆشنە
سیاسەتیکوشتنیئینسانەبەبێچەك،بەاڵمکوشتنیەتیلەڕێ ایبێسیبوون،نەبوونی

جەن ێك.ئەمەئیتێجەن ەبەشێوەیەکیتێ.هتد...کار،کەمیپارە،دەستنەکەوتنیدەرمان
لەجەن ینۆرماڵلەڕێ ایچەکەوە قوربانییەکانیزیاتێە ئەمەمۆدێلیبەشیهەرە.کە

 .پێیرەویسەرمایەوسەرمایەدارییە،ئاماژەیەبەبۆگەنیوونیئەمسیستەمە
ناڕەزایەتییەکانی سەرکوتی بۆ دەقۆزێتەوە هەلە ئەم ئێێان ئیسالمیی نیزامی کە ڕۆشنە

بەشیپێیرەویبزووتنەوەیکێێکاریوهەڵسوڕاوانیناڕەزایەتییەکان.کێێکارانوخەڵك
دەوری بە کۆبوونەوە ڕێکخێاوبوونو تەحزوبیکۆمۆنیستیو لە ج ە نیە، ڕێ ایەکیان

ڕێکخێاوبوونوخۆئامادەکێدنبۆشۆڕش،بەهێزییەک ێتوووڕێکخێاوی.حزبیخۆیاندا
ئاماژەمان.خۆیان ئێمە کە پێدەکات دەست لەوێوە یەکەمی هەن اوی ئاوها خەباتێکی

 .حزبدا،واتەمەحکومکێدنیئەمێیکاوسیاسەتوهەڕەشەکانی١پێکێدووەلەبەیانی
 

ئاێاماهداڕووبهپێسیارلێێهوایهكه:دیدگایسۆشیالیستی كااتاێاكادالاه.وهباێاتاهئاهڕووی
زۆروڕژێمهرن وونیئهرگوسهژاروبێسیئێێانحوكمیمهرینیههریبهماوهجه ی
باهشئهودواییانهكانیئهتییهزایهوناڕهداوهوهمێكهدهله لاهباهكاێ  خاواساتاهشاێاك و

لاه و هاهوهوالشااهبایاایااناێێاان ئااهبااێا ااومااان جاهر ورهماااوهو بااێسایااكااێدن زیااتااێ دژی
یوهكانوبزووتنهتیدروستبۆكۆمۆنیستهسیاسه.مێیكاوهنئهالیهنلهوهمارۆدانیانهگه

یبۆرژوازیناوخۆییویهرهمبهردووئهڕوویههوچۆنڕووبهئێێانچییهكێێكاریله
 ؟وهكیبیێتهرهده

 :سامانکەریم
پێویستە کۆمۆنیستەکان، ئێمە هەڵوێستی پێکێدووە ئاماژەم سەرەوە لە وەك دروست

کەهەردوو.میجیهانیداكهکالسیكبێتوەكلینینلەکاتیجەن ییه نیە، مەبەستمئەوە
بەڵکومەبەستمهەڵوێست ێتنیکۆمۆنیستیومیتۆدیئەم هەلومەرجەکەوەكیەكوایە،

 .هەڵوێست ێتنەیە
ڕێکخێاوبوونە و بوون یەک ێتوو و کێێکاریئیێادە .بناغەیشۆڕشی بە ڕزگار"ئیێادە
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دەبێت خۆیان دەستی لەسەر کێێکار و"بوونی سیاسی تیۆریو بەوەیچەکی ئیێداە ،
کۆمۆنیزمزانستی"فکێییکۆمۆنیزم،چەکیئەمچینەیەبۆڕزگاربوونلەسەرمایەداری،

کەواتەئیێادەوپیتبەستنبەخۆبەشێوەیەکیئۆتۆماتیکیمانای".ڕزگاریپێۆلیتاریایە
ڕێکخێاوەیی ئاستیهوشیاریو کە هەن اوییەکەمیکۆمۆنیستەکانئەوەیە، کە ئەوەیە
بەشیپێیرەویبزووتنەوەیکێێکاریتاقامەتیبزووتنەوەیەکیسیاسیخاوەنئیێادەو

 .پیتیەستووبەخۆبەرزبکەنەوە
مانایئەوەیەدژیسیاسەتیئەمێیکاوهەڕەشەکانیوئابڵوقەیئابووریدەبێتبوەستین
وکێێکارانهوشیاربکێێنەوەوناوەڕۆکیئەمسیاسەتەمارکسیستیەیانبۆلێکیدرێتەوە،
کۆمۆنیزمە بۆرژوایی، هێزە لەگەڵ جیاوازیخۆیان یەكخەتی تەنها خەتێكوە لێێەوە

بکێین ئێمە.بۆرژواییەکاندا کاری هەموو نەك گێن ە، و سیاسی پۆینتێکی ئەمە .بەاڵم
بێەودانە ئەگەرچیوەكهێزێکیکۆمەاڵیەتییەک ێتوووڕێکخێاوئامادەنین، کاریئێمە،
کەشێکی دەمان ەیەنێتە ڕۆتینە کارە ئەم کەڵەکەکێدنی و کۆمۆنیستی ڕۆتینی بەکاری
کۆمەاڵیەتی، هێزێکی بە کۆمۆنیزم بوونی لەڕاستای دەبێت گەورە هەن اوێکی و لەبارتێ
ئەگەرچیلەسەرەتاوەبچوك،بەاڵمئەمرۆبۆهێزێکیکۆمۆنیستیکەنوێنەریئامانجەکانی
بزووتنەوەیکێێکارییەوبەپێینەریتیمارکسیستیدەجوڵێت،مەسەلەیسەرەکیئەوەیە
لەبزووتنەوەوهێزەبۆرژواییەکانجیا کەهێزیچینایەتیکێێکارلەهەمووئاستەکاندا
کێێکاری بزووتنەوەی پێیرەوی بەشی هوشیاری بکاتە جیاکێدنەوەیە ئەم و .بکاتەوە
نیە پێویست کە هەیە، ڕێکخێاوەیی و فکێی و سیاسی هەن اوی زۆر بە پێویستمان

باسانەوە ئەم قواڵیی نێو نابێت.ڕۆبچینە شێوەیەك بەهیچ کۆمۆنیستی هێزێکی بەاڵم
بەشێكبێتلەتەقاندنەوەیهەلومەرجیئەمساتەوەختەیکۆمەڵ ایئێێان،وەكئەحزابی

 .بۆرژواییناسیونالیستوئەهوازییەکانوموجاهیدەکانوکۆمۆنیزمیبۆرژوایی
 

رئاستیعێێاقوئێێانسهدیاریكێاویچیبكێ لهبهواتهكهباشه:دیدگایسۆشیالیستی
كاۆناهسیااساهتاجیهانییدابۆپێی ێتنبهوههكهوكوردستانوناوچه یرساتااناهپاهتای

 مێیكاوكۆماریئیسالمیئێێان؟ئه
 :سامانکەریم

حزبیکۆمۆنیستیکێێکاری.حزبیناوچەکە١قۆڵیماننا،وەك١ئێمەزووتێهەن اوێکی
خەتیڕەسمی،حزبیکۆمۆنیستیکێێکارییکوردستانوەحزبیکۆمۆنیستی-حیکمەتیست

هەن اوی.کێێکارییعێێاق کۆبوونەوەیهاوبەشو هەم بەیانێکیهاوبەشمانبوو، هەم
هەم.سەرەتایەکیالوازبەاڵمپۆزەتیڤە.پێاتیکیهاوبەشلەئاستیڕێکخێاوەکانیدەرەوە
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و بکات ئیمزای الیەك هەر بۆ کێاوەیە هاوبەشمان کاری هەم و هاوبەشمان بەیانی
 .پەیوەستبێتبەوشێوازەلەسیاسەتەوە

بچێت بیێ ئەوەمان نابێت خۆمانە، کاری یەکەمی بەردەوامی.خاڵی کۆمۆنیستی کاری
ئەمەناوەرۆکیکاریئێمەپێكدەهێنێت،وبەپێی"پروپاگەندەوهاندانوڕێکخستن"خۆمان

دەگۆڕێت ئەولەویەتەکەمان .هەلومەرجەکە هەر بۆ دروستە١ئەوە ئێێان.حزبەکە لە
بهێنینە پێویستەهەوڵبدەینکەهێزێکیجەماوەرییفێاوانوەبەتاییەتلەنێوکێێکاراندا

ئابەورییەکەی ئابڵوقە ئەمێیکیو هەڕەشەی بە دژ و.مەیدان گێن ە هێج ار پۆینتە ئەم
ئیسالمی نیزامی قازانجی بە گوایا کە لەوەی هەبێت تێسێکمان و دودڵی هیچ نابێت

پێیرەوی.دەشکێتەوە کێێکارانەوە لەالیەن چەشنە لەم ناڕەزایەتییەکی ئەگەر بەتاییەت
دەگەیەنێتە ئێمە ب ێێتەخۆ، کۆمەاڵیەتی ئاستێکی و ئابووری گەمارۆی بە دژ بکێێت

بەرچاو و دیار کۆمەاڵیەتی بزووتنەوەیەکی.پێ ەیەکی هێنانەمەیدانی بۆ هەوڵدانە پاشان
ئابڵوقەیئابووری ملهوڕییەکانیو و ئەمێیکا سیاسەتیجەن ی بە دژ گەورەیجیهانی،

لەگەڵڕێکخێاوەکێێکاری.ئەمکارەهەن اویگەورەوکاریگەورەیدەوێت.سەرئێێان
ئەمێیکیەکان دژە تەنانەت و چەپەکان و ئینساندۆست ڕابەرییەکی.و کە ئەوەیە گێنگ

ئەمکارەلەدەستوریئێمەدایەو.پەی یێوبەرچاوڕۆشنبۆبزووتنەوەکەدابینبکێێت
 .پێویستەهەوڵەکانمانزیاتێبەرینەپێیەوە

ئەمکارەلەعێێاقوکوردستانئاسانتێدەچێتەپێیەوە،کۆبوونەوەومیتین یجەماوەری
 .یانخۆپییانداندژبەسیاسەتیجەن یئەمێیکاوئابڵوقەئابوورییەکەی

 

 

 

 

 

 

٧٠ 

 

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



 

 

 

 

 

  ندن له ئایا کرێکارانی کوردستان سودمه

 ت؟  کانی حکومه سمیه ڕه  پشووه
 

 (هدی ستا مه وه)سوڵ  هدی ڕه ڵ مه گه گفتوگۆ له
 

پۆێۆشۆووتۆر ڕادیۆۆی   كۆه  كۆه ر ڕۆشنایی گفتوگۆۆیۆه سه ستتان له رده ی به مه ئه
و   وه دوای تۆایۆپۆكۆردنۆه.   هۆدیۆدا سۆازیۆداوه سۆتۆا مۆه ڵ وه گۆه پێشۆەنۆگ لۆه

ر و بۆ دیۆدگۆای سۆۆشۆیۆالۆیۆسۆتۆی  سه  ته ی پێویستی خراوه زیاده  وه پیاچوونه
 . وه ینه كه باڵوی ئه  كو شێوازی گفتوگۆكه ر وه دا هه لێره  ئێمه.  كراوه ئاماده

یۆه کۆه  سمی  هۆه ره پشووی  و   بۆنه  کی زۆر له یه ژماره  کوردستان سااڵنه له 
کۆان، کۆارو  تگۆوزاریۆه ئابوری و خزمه  و پرۆژه کان و کارگه  زگا حکومیه داموده 

م  نۆد بۆوون لۆه تۆی سۆودمۆه اڵم ئاست وچۆنیه به.  گیرێت وام تیایاندا ڕاده ده
   یشتنیان بۆه و پێڕاگه وانه  ک بۆ حه یه ک ماوه ، وه وه ن کرێکارانه الیه له  ڕۆژانه

هۆا  روه هۆه.   وه تۆه تیان هۆێۆشۆتۆا نۆاڕۆشۆن مۆاوه اڵیه کاروباری خێزانی و کۆمه
ی  کۆرێ و مۆوچۆه  ڕۆژانی پشوودا کرێکۆاران لۆه  ئایا له  که  ش ناڕۆشنه وه ئه
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ی  لۆه سۆه مۆه  ی کۆه وه له جگه   مه بن یان نا، ئه ند ده مه هره واوی خۆیان به ته
رتۆی  کۆه  سمیدا، له ڕۆژانی پشووی ره  کان و دانی کرێ له چوونی پشوه رێوه به

ر  سۆه دا بۆ تیۆشۆخ خسۆتۆنۆه لێره..   تێکی ئاڵۆزو ناڕۆشنه کجار بابه تیدا یه تایبه
 :ین که هدی سازده ستا مه ڵ هاوڕی وه گه گفتوگۆ له  ته م بابه ئه
 
خۆتانئەزاننلەهەرێمیکوردستانزنجیێەیەکلەپیوویجۆراوجۆر:نگڕادیۆیپێیه

 به وڕهلەالیەندەسەاڵتەوە ناوەندەکان و کارگە هۆیەشەوە بەم و سمیڕاگەیەندراوە
پیوویجەژنەکان،لەوانه.وەکانئەکەونەپیووهدامەزراوەوبەرێوەبەرایەتیەحکومیه

تا"بەناوشۆرشەکانیبزووتنەوەیکوردایەتی"ڕینویادیپیووینەورۆزوڕۆژانیڕاپه
ڕائەگەیەندر  حکومەتەوە لەالیەن بەخێێایی کە تێ ڕۆژی پهله..کۆمەڵێک داندهیوهم

ندسوودیلێئایاکێێکارانتاچهچییهمپیوانهرئهسهپێسینبەگیتیڕایئێوەلهده
 وەردەگێن؟

 :وەستامەهدی
تیشتاییهوبهستلێیچییهبهینوبزانینمهستپێیکهدهوهیپیووهسەرەتابالەپێناسه

مه لهبهبزانین خاوهست ڕوان ەی لە پیوو چییه کێێکارەوە و ئەگەیەنێت؟نکار چی و
مانایهوهنکارهیخاوهڕوان هله بەو زهباشهپیوو هێزیخۆینو رورهو کێێکار تا ،

شمهئه.مهێنانڕیتموخێێاییخۆیبپارێز ودانەبەزێترههیکاروبهوپرۆسهوهبکاته
لهن هیبەرهەمهێنانلهیپێۆسهوهبۆئه ڕاپهرب ێ و تێیدا کار .ڕێتبااڵنسێکیجێ یێدا
سهیخۆیلهنکارڕوان هچینیبۆرژوازیوخاوهمجۆرهبه به پیوو وپرۆسهر یکار
نهداتهگێێدهوهمهێنانهرههبه بهوه، کێێکارهئینسانیهک بۆئهمهئه.وهتی باشتێینوهش ی
کیگونجاوبۆزایهفهوهشهیهێزیکارولێێهوهکارهمخستنهردهبهرجبسازێنێلهلومههه

فهوهکۆکێدنه بکاتراههیقازانج ئهمهئه.م لهوهمانای وئاخێیپیووه .نکارالیخاوهڵ
کهیهوهویشئهئه.یهەیەوانهواوپێچهکیتهبەاڵملەڕوان ەیکێێکارانەوەپیووواتایه

بهیهکهبۆکێێکارفێۆشتنیهێزیکارهکاریڕۆژانه کهیهیکارماوهشماوهممانایهتی،
وهوکاتهژیانیکێێکارلهبۆخۆیناژی،ب ێهکهوکێێکارهوهنکارهئیختیاریخاوهخێێتهده
.وزیاتێبێت01یانساعاتوه8سائیتێواوکێدوسهیتهکهیکارهماوهکاتکهستپێدهده
خسیوشهرکهئهبهییتنهستڕاگهستپێکێدنیژیانودهپیووبۆکێێکارمانایدهوهلێێه
کێیکارئیختیاربهکهوهکهیهیماوهچوارچێوهچێتهیپیوودهیانیماوه.کانیتیهالیهکۆمه
بهخۆیه جۆرهتی، ماوهکارگهم ر له پیوو پێۆسهوهرهدهی بهی و کار مهێنانرههی
رگهشزیاتێئهمهله.ستخۆیدایهدهئیختیارلهکهوهژیانهبهوهستێتهییهکاودهیێدهسه

 سوڵ هدی ڕه ڵ مه گه گفتوگۆ له
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ککهاواڵتیهڵکووهین،بهدهرنجنهکاتسهکاردهتێککهکئالهرووهوهکپییهکێێکاروه
ئهیێبکهسه تهین دوای ماوهوا وهواوبوونی لهیکار، لهیا پیوودا، تێداقامهڕۆژانی تێکی

دهشوێنده خۆی و کهگێ  کۆمهههنوێنێ کۆمههایهبهڵهڵ ێی رههلهکهتیهاڵیهکی
بههاواڵتیه بۆیههه.یهستهرجهکدا ههر نسیەتکێێکارەوە بە تازهرتهپیوو یوهکێدنهنها

کانه،تیوخێزانیهالیهکۆمهندیهیوهیگیتپهوهمهێنانهرههڵکوبهبهینییه،کههێزیکاره
موجودیهوهمهێنانهرههبه چاالکیهی فهتیهاڵیهکۆمهتی کارگهکانی تێواتایهبه.رهردی کی

کارگه بۆ ههپیوو لهر حهر فهوهوانهپێداویستی سهوهردیهی بهرچاوه تیتاییهناگێ ،
کارگهگهئه وهر ئهیێبکهکهاواڵتیسهر پێویستهین پیوو مومارهوا وسهبۆ یچاالکی
ڕهخه کۆمهرجکێدنی ئهاڵیهفاهیاتی و بوون تێکەاڵو بۆ وهتی، وزیفهنجامدانی سیاسی
شهرگهسه و خسیهرمی که وهسهکان، کۆمهزیفهراپا ههاڵیهی ساتهتی ههر ڕۆژهو یر
ئایاکێێکارانلەکوردستانتاتانکهکهسڵیپێسیارهرئهسهاڵمبابچینهبه.کهرهاوالتیههه

سوودمه پیووانە لەم ئەبنچەند .ند خاوههاروهوه و بۆرژوازی چۆننکارهها کانیش
 .نکهقازانجیلێئه

لهیپیووهبەرجەستەتێیننمونهزانینکهموودههه ئاینیەکانن، پیووە وانهکان، پیووی
پیوویکێیسمسوسهجەژنه نەبەوی، پیوویمەولودی قوربان، و ڕەمەزان  ریکانی
ملهاڵتههسهکان،دهدینیهتهرئاینوسوننهسهوهچێتهیاندهکهرچاوهسهکهمانهئه..ساڵ

ندیهیوهپهاڵتدارلهسهن یچینیدهرههفهشێکلهکبهموهوههتیپێداوهسمیهیاساداڕه
خێزانیهاڵیهکۆمه و کێدووهتی جێ یێی کێدویهکاندا ههعادهتیهو و وتێکیڵسوکهت

بهوخۆگێێدهشڕاستهتهتوعادهنگوسوننهرههمفهبێ ومانئه.پیێۆزکێاو باریخوا
بهوهئابوریه لهتاییه، جهروبهسهتیش ژنهندی که لهشهکاندا وخستنهپۆلێک کااڵ ڕووی

لهسێهمه هاواڵتیانهالیهفکێدنیان وهکایهدێتهوهن پیووانهئهواته. کااڵیم بازاڕی
کوکااڵ،کهنواعیشومهخۆگێتنیئهیاندێتبۆلهکانلێزمهجوڵێننوبازاڕهفیدهسێهمه
له.ئاستینزمدانلهوهڕوویکواڵێتییهبوونولهکهڵهکانداکهمیارهعهشێکیزۆریانلهبه

به کێێکاران ئاوادا فهدۆخێکی بهرههپێی بۆ ناچارن باو کانژنهڕێکێدنیپیوویجهن ی
یوهشئهمجۆرهوبهوهنهتیبدهاڵیهتێکیکۆمهبابهاڵمبهنتاوهرجبکهیزیاتێخهپاره

رفیبنسهناچاردهریانگێتووهوهوهنجامیکاریڕۆژانیپێیووهئهولهداهاتیانبووه
بهبکه و پرۆسهمهن بهش لهرههی کااڵکان بهڵقهدواههمهێنانی خۆیدا نجامرهسهی
یهب ه که ئاوادایهیهپێۆسهله.فکێدنیکااڵکانهسێهیمهڵقهئهنن، ورمایهسهکهکی داران

له بازرگانانسودیخۆیان جۆره سەیێی:زمانێکیسادهبه.گێنردهوهپیوانهم ئەگەر
جەژنیڕەمەزانوقوربان،ینبۆنمونهکانبکهسەروبەندیهەموویەکێکلەبۆنەئاینیه

 کان  سمیه ڕه  کرێکاران وپشووه
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 له٦٠بە شومهوهپێیتێهرۆژ و بازاڕیکااڵ ورمایهکیسه، ئەجوڵێ بازرگانان و داران
هادۆخێکییداخەڵکوکێێکارئەوەیلەوهله.ڕگهوێتهکهبێودهرمدههەفتەبازاڕیانگه

ده دەسکەوتیانبووە مان یڕابووردوودا بەناچاریوهچەند بروا بهبێ وسوننەتواڵم
وهبداتهعاداته خستوهلهکه جێیان لهوههکۆمەڵ ادا بازاڕیسهستیدایهدهرچی رفی
بهوهبکاته وشومهمجۆرهو کااڵ بازرگانانی و بازاڕچیان ئهش داهاتهک لهو ستدهی

لهیانهیههئێکسپایەروبێکواڵیتیهکهلەگیێفانیدەردێننوئەوکااڵوشومهکێێکاردایه،
لهمتێینماوهکه ئەمە.وهنهکهتساغیدهرامهمدهرشانیکێێکارانوهاواڵتیانیکهسهدا
بدههه لێکی بهدهوهینهرچۆنێک کهوهگات دهپیوهی قازانجهێنهرفهکان بۆتی ری
 .خوڵقێنێدارندهرمایهسه
نکۆمپانیادارانوخاوهرمایهستچینیسهدهیبهوهکئهاڵتوهسهدهوهکیتێییهالیهله

یهههئایینیانهمبۆنهتپێدانوشەرعیەتیپێدانیئهسمیهڕهپێویستیبهیهوهوبازرگانانه
چونکه کێدوون جێ یێی یاساکانییدا و دەستور لە هۆشهلهو فکێیو وئهوهڕووی

ووهژووبکاتهڵ ایپێئاوهتیکۆمهاڵیهکانیژیانیئابوریوکۆمهیه،تاڕاستیهیهههایهبه
زهخه و کێێکار گێژبکاتحمهڵکی پێ تکێیی بۆنه. فهئاینیههاوکات زایکان
ربیێوهۆشیگیتیسهکاوجارێکیتێبهرمدهکانگهئاینیهڕهیباوهوهردکێدنهزهمهده

دایدهکۆمه له.وهێنیتهپهسهڵ ادا ئایدیۆلۆژیهئاین و فکێی پتەویوهڕووی کۆڵەکەیەکی ،
سهسیسته مانهداریهرمایهمی بۆ ئهوهو سیستهی دهمهم چینهسهو داراکاناڵتی

دیفاعی.وهردبکێێتهزهمهودهوهمیهێنێێتهرههبهمییهبێههدهکهیاتیهکیحهپێداویستیه
ئاینههه خاوهموو لەسەرمایەداریو تاییهکان مهندارێتی و  بهشێوعیهتی جیاوازیهتدان

وهتیهچینایه ئهکان نیعمهوهک خوداکانهی کۆمهتی ده، بهک دهوهمانهکات وسهی اڵت
چینیبۆرژوازیکهیهوهلێێه.دارانوچینیبۆرژوازیهرمایهمێککەبەقازانجیسهسیسته
 .گێ ردهوهپیووانهمجۆرهسودله

تامنپێموانییەتائێستارهسه:ینیەکیئایاربکهکانداباباسلهیهئاینهربۆنهرامیهبهله
ریحقێکیڕۆشنوسهرێمدادهتیههکانیحکومهبریارهلهنهیاسایکاریعێێاقیداوهلهنه
ڵگهلهمهئه.کیڕەسمیبناسێنێتودانیپێدابنێتوپیویهیەکیئایاربەبۆنهبێتکههه
لهرکوتکێدنێکیئاشکێایچینیکێێکارودابراندنیکێێکارانیکوردستانهسهداکهوهئه
لهچینیکێێکاریجیهانی داننههه، وهبهنانهمانکاتدا توکێێکارانچینێکیتاییهیکه

ههرههبه مافیان و تاییهبۆنهکهیهمهێنن ی به ههت لێێهخۆیان و برواننهوهبێ
 .دونیاداکانیانلهنوسههاوچاره

بهبه پیووهگوێێهاڵم تێهی بهوهکانی کوردستان سیستهکێێکارانی زاڵیوونی مێکیهۆی
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 مال ئاسۆ که  

قانونه و کهیهکاری دهوه، تێدانهخاڵهخۆیان یهبووهتیان سودێکی و، پچرپچر کجار
لێوهرتهبه ئهردهسکی ماوهویشوهگێن، حهیهک بۆ کورت ئەگه.وهوانهکی نموونە ربۆ

وهسازیهپییهپێۆژه ژمارهکان کە لهیهرب ێین، ئهک دەکەن، تێدا کاری یهکێێکار کوا
تهسهله سودی کێێکاران چواری لهر پیوانهواو بەشەردهوهم ئەوانیش گێن

کەپەیوەندیانڕاسته بەاڵمسێبەشەکەی.شیئینتاجەوەنییەوخۆبەبهئیدارییەکەیەتی،
چواررۆژیلهگێنبۆنمونهردهمپیوووهکیکهیهنهاماوهینتهرنجیانلێیدهتێئەگەرسه

یکهوهپاساویئهشبهمهئه.در کڕۆژپیوویانپێدهنهایهمۆڵەتیجەژنیقوربان،ته
 .ستێتئینتاجنابێبوه

پیوویڕۆژانیجهرنجبدهسهوهعاتیکارهڕوویسهرلهگهکیتێئهیهشێوهبه ژنیین،
پێییاساعاتبهسه8ڕۆژانهکهرکێێکارهگهیپیوو،ئهتماوهعهسه23کاتهقوربانده
وسازیوکارگاوئهپییهموکێێکارانیپرۆژهبینینههاڵمدهبه.ستکاریکێدبێتوگێێیه
کهت وزاریانهخزمه ی تێیداندا عاتهسه32کار به لهتهیه، واوی ندسودمهعاتهسه23م

چونکه مناوهسیستهنابن، پهبهمی تێیاندا کار دهیرهی لهو و تێیانداوهرئهبهکێ  کار ی
ماوهوهڕانه پیووهستێت وهسهبهکهی دابهر کاردا دهجیاتی کێێکارانش و کێێت

بهناچارده بچنهسمیهڕهکاتیپیوهشلهدوایبهشلهکێێن، مخودیئه.رکارسهوهکاندا
شوێنێکییاسایبۆنموونەله.یاسایکارداجێ یێیکێدووهاڵتدارلهسهچینیدهتهواقعیه

ئه عێێاقیدا کاری )ڵی ههلهکه لێکێاوهیرهپهوهرئهکوردستانییدا (وی لەبەر، کار فاڵنە
ستێت،،نابێتکارتێیدارابوهوامهردهوادیخاوتێیدابهکاربێدنیمهئەوەیفرنیهەیەوبه

چونکه مهوهبه کار ئەبیتوادهستانی خەسار وه.کان له لهبهیا کانیبوارهشێک
له کارهلهوانهخزمەت وزاریدا، دانی تهبواری خهبا، و بهمانهئه..کانخانهستهندروستی

 تێیاندا کار ڕابوهیهتهعاسه32ئیجیاری نابێ لهو بوارانهستێت، دیسانهم وهشدا
کهاواڵتیسودیکامڵلهکێێکارانناتواننوهکهمێکیانزاڵکێدووهاڵتدارانسیستهسهده
 .کارکێدنرب ێنوناچارنبهکانوهپیوه

رب ێن،پەیوەندیکانوهسمیهڕهپیووهواولهناتواننسودیتهکێێکارانکهشێکیتێلهبه
ئه.بەجۆریعەقدیکارەکەیەوەهەیە مان انەکێێکارێککه:وهمهنمونهڕۆشنیکهبهمهبا

21رمان ێکدانهههعاتکارلهاڵمسهبه.ستیخۆیوەرگێ کارئەکات،بەمان انەشهەقده
پیوویشهوههڕۆژه38یه،چونکهمانگههکهکیهکانیوهعاتهیسهژمارهونهڕۆژه

تیده ههوێتکهزۆری بهکهشهو جۆڕهمتێ، لهیسهشژمارهم کار کهمان هعات مکاندا
حسابیئەوەیوهپێیهکاتلهڵکێێکاردهگهستلهدارگێێیهرمایهکاتێکسه.کاتوزیادده
چهرمان هههلهکێدووه بۆنهبۆنموونەچه.کاتکاریبۆدهکهعاتکێێکارهندسهدا ند

 کان  سمیه ڕه  کرێکاران وپشووه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٥٢ 

حسابیئهوهوهرمان هههوێتهکهده چهکاتبهدهوهیا ندڕۆژپیووگیتیلەساڵێکدا
ساڵیکدایالهکڕۆژوهمان ێکدایهیلهوه،بهوهستێتهبهدهکهستکێێکارهگێێیهوبهئهیههه
هه7 پیووی ڕۆژ لهیه وهواوهوهو پیوو نابێ تهتێ لهنهنهرب ێ ، پیوویت کاتی
سیستهله.سمییداڕه ئاوای یاساگهدۆخیکی زاڵیوونی و کار کێێکارانکهڵیکدایهمی
به له سود بهسمیهڕهپیووهگیتی وهکان وهکامڵی ئهرناگێن بهوهک تێیشهی کانی

 .بیننڵ اسودیلێدهکۆمه
 

کیزیاتێهکان،دانیکێێیهنێکیتێیپیووههدی،الیهستامههاوڕیوه:ڕادیۆیپێیەنگ
کاننکارهئایاخاوه.کانداسمیهڕهڕۆژانیپیوهنلهبنکاربکهناچاردهیکهوکێێکارانهبه

 کاندا؟سمیهڕهڕۆژانیپیووهکێێکارانلهنبهدهردهرابهدووبهکێێیزیاتێ،بۆنمونه
 :وەستامەهدی

در ولهند شوێندهههکانلهسمیهڕهیکێێکاربۆڕۆژانیپیووههەقدەستیزیاده
چونکهبه ستگێێیهبهکانکهوکارگهپرۆژهزۆرێکلهکوتملهوهشێکیزۆرنادر ،

خستۆته سهکێێکارانی به پیوو ڕۆژانی تاییهرکار، سهڕۆژێکی لهت و رههیێناکێ 
دهخاوهشوێنه دیاری کهنکار زیادهکات کێێی بهئهئایا کێێکارانهدا لهو ڕۆژانهی دام
ناکهکارده یان دهبه..ن یاسایهمهکورتی بڵێم نییهوێت ک ویهشێوهبهکه گیتی کی
لمێنیوکاندابسهوپیووهبۆنهکێێکارانبۆڕۆژکاریانلهبڵبهریدانیکێێیدهراسهسه
پێییهنکارهخاوه بابهئهربۆیههه.وهستێتهکانیان پهتهم لهیرهش و لێناکێ  ناڕۆشنیداوی
 .وههێڵێێتهده
 

له:ڕادیۆیپێیەنگ با ین،بدهکهتهبابهرنجلهسهوهیتێهیکهگۆشهباشەوەستامەهدی،
رتیکانیکێێکارانیکهشهمووبهگیتیههکانبهسمیهڕهئایاپیووهکهیهوهویشئهئه

شهمدووبهردووکێێکارانیئه؟ئایاههکاتوهوشمولیاندهگێێتهتیدهحکومیوتاییه
 کان؟سمیهڕهیپیوهماوهبنلهنددهکسودمهکیهوه

 :وەستامەهدی
کاوکوردستانجۆرێکیتێکاردهدۆخیئێستاداسەرمایەداریلهئەگەرسەرنجبدەینله

یاسایهاڵتدارانیشنهسهده و پهزم دهیرهکیجیاواز كهو که دهگهلهن ڕابێدوودایهڵ کانی
عسداجیاوازهمیبهردهسهکانلهدۆخیئابوریوبریارهیه،بۆنمونهجیاوازیزۆریهه

سهگهله ئێستاداردهڵ دهمهده.می بڵێم ئهسهو  سیستهاڵتداران مرۆ له ررامیهبهمێک
به نێوانکێێکارانیلهوههێیتۆتهرقێکیزۆرینهفهنکهبهدهڕێوهکێێکارانیکوردستاندا

 سوڵ هدی ڕه ڵ مه گه گفتوگۆ له

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٥٣ 

یکێێکارانیمانشێوهههتکێێکارانیکەرتیگیتیشبهنانهته.تیدارتیحکومیوتاییهکه
تاییهکه لهرتی سیاسهت فیاری لێ ێتنهژێێ سهوهتی و ئابووری نهوهندنهی دانیو
کێدنلهیروینهیپهلهسه،مهیانیووهساالنیپێیووتێداههلهکهئیمتیازاتێکدانرجۆرههه
کانیشهمووبهرههسهکاندا،بهبواریپیووهکوکامڵلهموبریاریچونیهکسیستهیه

یه لهکێێکاراندا له.کانهنمونهکێک به کوردستان دەسەاڵتدارانی تیواوهتهئێستادا
خاڵیکێدۆتهکهدهڵهمامهرپێسیارانهنابه متێینمافودانیکهلهوهنوشانیخۆیان

 .کێێکارانئیمتیازاتبه
وژیانومافیکێێکارانتزۆرخێاپتێهرتیتاییهدۆخیکێێکارانیکهوهمحاڵهاڵمبهبه
مونافهواڵهحه کێاوهسهی بازاڕ ههی لهو شتێک خاوهموو کۆمپانیاقازانجی و کار ن
دهلهکهکاتێکدایهلهمهئه.کاندایهتهتاییه بەهێەمەند زۆرتێ کێێکاران لهڕابێدوودا بوون

کتنهرتیتاییهدارانیکهرمایهئێستاسەرمایەداریفۆرمەکەیگۆڕاوەوسه.کانپیووه
دەستکههه ئەو هەموو هێناوەوتانهر بەدەستی ڕابووردوودا لە کێێکار چینی کە ی

پێسیارهتیهخستویه بهوهژێێ ده، دهسهڵکو خاوهاڵتداران کۆمپانیاکانیستی و کار ن
بێدانیهیچعاتکاریزۆر،بهموسهکێێیکهرزانتێینئاست،واتهههبهکهاڵکێدووهئاوه
یانوهسلێیپێسینهدروچاوچنکۆکیانکهغهولهوهرکارهبهنهتێککێێکارانبخهمانهزه
 ..کاتلێنه

 
دابۆنموونەلەمڕۆژنه:وەمانخاڵبکەینهئکیدلەسەرههجارێکیتێباته:رادیۆیپێیەنگ

بهکه بریارهیهڕێوهجەژن و ڕەسمییە ئەمەشبۆنەیەکی کێێکارانیشوهو کهەموو
یه ئههاواڵتی بریارهکسان گێێتهم بکهوهبیان حهدهونهو وانهورانی ئەنجامدانیوه و

ناوەڕاستی.وهوەزایفیکۆمەاڵیەتیوخێزانیوشەخسیخۆیانه بەاڵمسەیێدەکەینلە
پیووه و جەژن پاکژکێدنهخودی  کێێکارانی چێیتخانەکان، کێێکارانی یوهکاندا

کێێکارانیکهڕهگه دەگێن، شوێنەکان و کارگە حەرەساتی ئەوانەی و ئوتێلەکان کان،
ماوه..خۆشخانەکاننه تهئەمانە پیووهی ئهواوی ناکات، شمولیان لەوەیمهکان ج ە

پێیبهداکهبۆنموونەلەوڕۆژیپیووه.نکهکاردهداکهوهبێیئهپاداشتێکیانپێنادر له
هه کهکهکارنهقیخۆیانهیاسا پێدهن، کاریان ڕۆژانیچی لە زیاتێیان کێێیەکی کێ و

بپێسینتاچەندبۆنەکهیهوهمەبەستمانئهونمونانهمقسهله.رفناکێ ئاساییبۆسه
واویکێێکارانیحکومەتبریاریلەسەرداوەشمولیتهڕەسمیەکانئەوپیووانەیکه

 کات؟کەرتیتاییەتیده
 :وەستامەهدی

 کان  سمیه ڕه  کرێکاران وپشووه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٥٧ 

ئاماژهقسهله پێیوودا بهکانی کهوهم کهکێد کێێکارانی نێوان لە فەرقێک رتیخەریکە
تاییه له حکومیدا، و مافهوهتی و پاداشت پێدانی و هەردووکیانرگێتن نامێنێت، کانیاندا
سیستهبه بریارههۆی و ئابوری حکومهمێکی وهتهکانی بهلهکه بازاڕکێدنیڕاستای

اڵمبه.ختودژوارداندۆخێکیکاروژیانیسه،لهستیبۆبێدووهئابووریکوردستانداده
یهئاوه دهاڵبوونی سهکجاری خاوهرمایهستی و کهداران کۆمپانیاکانی تاییهن ترتی

ده ژێێ ڕاکێیاوهکێێکارانی خۆیانی چهتهستی سنوری بێ دۆخێکی بۆ.وهوهوسانهنێو
به وخۆودیاریکێاوونکارێکیراستهڵخاوهگهلهکهوهوهۆیهنمونەکێێکارانیبیناسازی،

سهردهبه نییهوامدا نهمییهوههروکاری و سێیهبێکاری کار ڕهبوونی رسهبهشهرێکی
ناچارهوهریهسه جههه، ڕۆژانی پیووهموو و ب ێهژن کاربکات، ڕۆژانهئهکان بهم
پهفێسه کار بزانێتی ئهیهدیارده.یداکێدن تێیش والهکهیهوهکی پێیوودا سااڵنی

کانڕاب یێ ،وڕیستورانتهوچییتخانهکافتێیاویانهزانانداکارلهمهڕهلهبریاربووکه
دهشهمبهکێێکارانیئهوههۆیهبهکه دوایپیوهبێکار بوو،دهکانکاریاننهبوونوتا
بهمهئه ئهش ڕهوهبێ خۆیان لهزامهی بووبێتسهندیان ئه.ر دۆخهئێستا گۆڕاوهم

کێدنهوحکومه بریاری بهوهت ئهی زۆری شوێنانهشێکی داوهم بهی مه، لەرجهو ی
لهشهمبهدۆخێکیئاوادائهدرێن،بێ ومانلهنسزادهکهروانهگهبن،ئهجەژنانییداکێاوه

روسهلهکانب ێهپیووهندنابنلهرسودمهکههتننهرتیتاییهکهربهسهکێێکارانکه
 ....رکارسهخێێنهدهوهبریاریخۆیانه

 
ئه:ڕادیۆیپێیەنگ لێێەدا پێسیارهبەاڵم ئهخاتهخۆیدهو ئایا وایمافێکیڕهوهڕوو،
ن،رئەوڕۆژانەیپیوویڕەسمیەوناچارنکاریتیابکهرامیهبهلهکهکێێکاراننییه

به دوو کێێی بکهرابهداوای نمونهر بۆ ون؟ چێیتخانە خەستەخانەکان، کێێکارانی
 ..کانباوئوتێلهنانەواخانەکان،کاره

 :وەستامەهدی
کارکێدنبکێ بێ ومانکێێکارمافیخۆیەتیکەلەکاتێکداپیوویپێنەدر وناچاربه

کێێیڕۆژانیرلهرابهدووبهتیکهتیشکێێکارمافیخۆیهتاییهبه.رب ێ دووکێ وه
کاره وهکهئاسایی کێ  رب ێ ی لهبه. پیووهاڵم دهمەسەلەی ئهکاندا وهبێ

کهبهله ڕهرچاوب ێین، پیووی ڕۆژانی بۆنه ڕۆژانێکی تاییهسمی ڵ اکۆمهکهتهو
تاییهزایهفهله ڕادهکی لهتدا گهوهوانهحهوانهگێ ، ئاههو و سهشت ورگهن  ێران، رمی
رکێدنهسهبه کێدنهوه توندوتۆڵ پهوهو بۆههمانهئه..کانندیهیوهی پێویستن مویان

بوونه نو  و کۆمهوههاواڵتیان وهاواڵتی کێێکاریشئینسانە بێ ومان وجودیان، ل ایهی

 سوڵ هدی ڕه ڵ مه گه گفتوگۆ له

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٥٥ 

ئهبۆیه پێویستهبۆ ڕۆژهلهویش کارنهو مومارهدا و کۆمهسهکا واڵیهی بکا خۆی تی
کارکێدنیکێێکارله.یبکاتلمێنێوپیادهتیخۆیبسهاڵیهخسیوکۆمهریشهکاراکته

دابرانیه تیوجودیهزیانبۆمهشبهمهتیئهاڵیهزایگیتیکۆمهفهتیلهڕۆژانیپیوودا
بێکێێکارپێویستیبەمۆڵەتە،پێویستیبەپیووەودهبێبۆیهواودهوتهتیئهاڵیهکۆمه
 فهله و کۆمهدۆخ گونجاوی بهاڵیهزای بێتمهرهههتی دیارهبه.ند وخاوهاڵم نکار
کێێکاربکاسەعاتکاربه٨٥ربۆیبکێ گهیقازانجدائهوهپێناوکۆکێدنهدارلهرمایهسه

مهێنانرههیبهوهزانێبۆئهدهوهمانکاتییدائهههلهوه.کیییپێنەداوهیچئیمتیازوکێێیه
بهوهڕانه و یهستێ بچێته ستاندارد و ڕیتم بهوهپێیهک ئهتاییه، بۆ توانایوهتیش ی
لهرههبه کێێکاران کاری هێزی بهمداری ناچارهئاستێکی راب ێ  بهرزدا ڕۆژانیمل

منلەگەڵهەند .وهنهبکهمداریخۆیانتازهرههپیووبدات،تاکێێکارانبتواننتوانایبه
بەڵێئیزافەکاریمانپێئەکەنبەاڵم"یانوتواندهکێدئهکقسەمدهلەکێێکارانیپرۆژەیه

هه سهبۆ پێدهر ئاساییمان سەعاتکاری دوو کێێی ئیزافی قسانه"در عاتێکی ئەم ج ه،
کهوهله پرۆژهههلهی کهموو تاییهکانی پهرتی بێیرهتیدا ئیزافی کاری و لێناکێ  وی

بهرابهبه دهر لهکێێکاران ئهههکێ ، مانای کاتدا، ههئیزافهیهوهمان بوونی ویهکاری
کیالیهله.کانیشسمیهبۆناوڕۆژانیپیوویڕهوهبێتهدرێژهربۆیهههوامهردهتێکیبهحاڵه
چنکهکهندیخۆیاندیاریدهوهرژهپێیقازانجوبهبهنکارەکاننکهخاوهوهئهوهتێییه

لهکهکێێکارهکهرکارئیتێگێنگنییهسهچڕۆژێککێێکاربخاتهپیوووهڕۆژێکبکابه
دادهکۆمه بهڵ ا نا، یان ئهبر  گێنگبۆ ئهڵکو بهڕهیهوهو ستانداردیرههوتی و مهێنان

 کارخانهکاریپرۆژه لهکهو کۆکێدنهی، چیدهوهپێناو بخاتهیقازانجدا کێێکار خواز ،
وهوهپیووه پێیدات زیاتێی کێێی ئیزافهیان بهیا داسهسهکاری پێنێ؟ردا مادام...

لهینێوانکێێکارانوخاوههاوکێیه دهکانهنکارهقازانجیخاوهنکارهێیتا مادام اڵتسه،
بهرامیهبهرپێسهنابه ئهر مافی و ژیان و کێێکاران تهمافی بهوانی بازاڕیسلیم
کێدووهرمایهسه مهداران ئیتێ وهلهسه، سود لهی کێێکاران کانسمیهڕهپیووهرگێتنی
 ..رهنکاربریاردهوخاوهیویستیکێێکاراندایهوهرهدهلهتێکهبابه

 
پێیەنگ مه:ڕادیۆی وەستا تێهاوڕ  خاڵێکی سەر بابچینە ئەوه..هدی یە،ئەویش

باسکێاوه چۆن کاردا یاسای لە ههپیووەکان لهروه؟ ئەبێ کێێکاران ندیوهپهها
 بێوبۆیتێیکۆشن؟چخواستێکیانههوهکانهپیووهبه

 :وەستامەهدی
ئهرهسه با وهتا که یاسایهلهبڵێم هیچ لهکوردستان کار نییهکی لهگۆڕدا کوردستان،

 کان  سمیه ڕه  کرێکاران وپشووه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٥٠ 

کێ یکاریپێدهوهوئهکیکاریاننییهکێێکارانهێیتایاسایهیهسێدهدواینزیكبه
بریاره و وهئه.عسهتیبهکانیحکومهجێماوهیاسا عدیالتییاسایکاریدوایتهشیبه

بهوهڕێتهگهدهوهعێێاقیه کهدهوهدڵنیایه، کهڵێم عێێاقیش کاری کوردستانلهیاسای
لیدهیرهپه کهوی پیووەکان سەبارەتبە نییە تێدا وای هیچی ندکێێکارانسودمهکێ ،

ئاماژه بەاڵم ههگهبکات، ئهدهوانهلهیهلێک ڕەسمیداگهڵێ پیووی کاتی لە کێێکارێک ر
ده پێیکێ  وهکاری واتهبێ بکێ ، بۆ حسابی کاری ئیزافە پێیدر ک زیاتێی .کێێی

گیتینیوکاتوبهکانیکاردادهفتهیپیووینێوانشهماوههایاسایکارباسلهروههه
داناوهسه لهعاتی کام هیچ بەداخەوە بەاڵم ئیسێاحەت، ناکێ بۆ جێبەجێ یاسایانە .م
وهرچیهکیتێیاسایکارههواتایهبه بێت، جیاوازیهکیتێدا نەبێت، هیچیتیا وتۆکیئهیا

چونکه ناکات، دهلهدروست سهاڵتههسهکوردستان خاوهالحیهموو  بۆ کاننکارهتێکی
ڵگهلهڵهندیخۆیانمامهوهرژهپێیویستوبهودەستیئاوااڵکێدوونبهجێهێیتووهبه

بکهکێێکارانوخواسته بهکانیاندا ئهن، لهوهسیشلێپێسینهیکهوهبێ بکاتگهیان بۆ.ڵدا
پارێزگاریسلیمانیبەرەسمیڕای ەیاندیەکیئایار نموونەلەیەکیئایاریڕابووردوودا

به نابێهیچکەسکار بۆکێێکارانو لهوهئهدیاره)کێێکارانبکاتپیوویڕەسمییە
،بەاڵمدواتێبینیمانهیچکەسگوێی(وهپێیهتیکێێکارانداهاتهزایهنجامیفیاروناڕهئه

 !وتکهیخۆینهکهلێنەگێتوخودیپارێزگاریششوینبریاره
 

نێکیتێکهرالیهسهچینهکانکێد،ئێستادهسمیهرهپیووهباسمانله:ڕادیۆیپێیەنگ
ویشکێیەوگێفتیئهوه،درێتهمتێئاوڕیلێدهوکهیهههوهکانهپیووهندیبهیوهرپههه

یانکارمەندنومناڵیشیێەخۆرەیانئەوژنانەیکەکێێکارنوهواته.ژنانیمناڵەبەرە
بهیههه خۆراک و شیێ دانی بە پێویستیان ههمناڵهو لهیهکانیان دهچ وامیکاتی
مژنهبێ ومانئه.ونکانیانبکهیانبۆماڵەوەتافێیایمناڵهیانداوچزووگەڕانەوهکهکاره

بهکێێکارانه ههپێویستیان زیاتێ پیووی و کهلهیهکات تێدا ژنانێکی و پیاوان چاو
 ڵین؟چیدهمژنانهردۆخیئهسهلهئێوه...رنینبهمناله

 :وەستامەهدی
شلەهەموومهتیخۆیانهەبێت،ئهبێمافیتاییهبەدڵنیاییەوەمەسەلەیژنانیمناڵەبەرده

یانکهمناڵهرکاتیشیێدانبهکههژنانیکێێکاریمناڵەبەرئەبێنهبۆنمونه.دنیاداوایە
یکهبکێ ونابێمناڵهشیئامادهکهن ابۆمناڵهبێدایهڵکودهیاندا،بهکهکاتیکارهبێلههه
بێتدهنانهته.بکێ ڵهمنااڵنیتێمامهجیاوازلهبهرکارهسهیلهکهدایکهکهوهوهۆیهبه

ئهسەرپه بۆ منااڵنهرشتیار کهو بکێ  لهکهدایکهدیاری دایەن ایەکیرکارهسهیان یان ،

 سوڵ هدی ڕه ڵ مه گه گفتوگۆ له

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٥٤ 

کهئەومناڵەپەروەردەبکێ تادایکهکهوهزر تاتەعویزیئەوەبکێێتهتیانبۆدامهتاییه
اڵتیسهیدهژێێسایهاڵمئایابەڕاستیئەمەلەکوردستاندالهبه..وامبێلەکارەکەیبەرده

که میلیییایی، حزبی ناوچهکهریهههدوو کێدووهیهیان قۆرخ خۆی بۆ ؟مومکینهکی
رژنێکیکێێکارمناڵیبیێیانمناڵەبەرگهئه:یهوهئهیهیههوهاڵمئهبه..خێێنهوهدڵنیایهبه

که ئیسمییەوە، مووچەی بە بدرێت پێ ساڵێکی مۆڵەتی ئەتوانێ بۆهه211لهبێت زار
تێناپههه011 تهزار ب ەیەنێتە مناڵەکەی بتوانێ تا یهمهڕێت، کسااڵنهنی که دوایدیاره،
ئهههکهشمناڵهمهئه دایکی بە  پێویستی جۆرهبه.بێتر کهدهم مناڵییەکساڵ بینین

خاتهیدهکهییدایکههێیتاشپێویستیبەدایکیەتیهەتائەگاتەقۆناغیچواربۆپێنجساڵه
پێویستیه گوشاری دایکهوهژێێ کهو له چونهش کارهسهنێوان پهکهر و یردهوهری

دهکهمناڵه گیێ دایکهگهئهوه.خواتیدا ماوهلهکهر مۆڵهیهم داوای ئهدا بکات بهت بێوا
بێ وپێمدهڕێوهشیحکومیدابهبهزیاتێلهمیاسایهبێ ومانئه..ندهتیپێدهمۆڵهموچه

 به تێ شوێنانی لە لهتاییهوانییە تاییهکهت بهرتی نمونه.بیێ ڕێوهتدا پێۆژەبۆ لە
پییەسازیەکانیوەکگارگەیچیمەنتۆ،ئەمیاسایەجێیەجێناکێ ،چونکەکەمتێینژنی

شوێنکاریژننییەوزیاتێپیاوانکاریپرۆژانهمجۆرهتێدایەوبەتەبیعەتیحاڵیشئه
 .نکهتێداده

 
وایەئەبێکێێکارانچیبکەنوچۆنسوودلەهاوڕ وەستامەهدیکه:ڕادیۆیپێیەنگ

وهکایهدابهێننهندهیوهمپهکلههائەبێچیداخوازیهروهرب ێن؟ههپیووەڕەسمیەکانوه
 کانیکارداجێ یێبیێت؟ستهیاسایکاروگێێیهنلهوڵبدهوهه

 :وەستامەهدی
گێێیهکانلهیجێ یێکێدنیپیووهلهسهبڵێممهوهتائهرهسه دیاره)ستویاسایکاردا،
لهگهئه کار یاسای ههر نوسینهکوردستان بریاری و وهبێ که لێیدر ، بێشدهمهئهی
بابه(ستیێتدهباتیکێێکارانبهخهبه هه، ڕاستهستیارهتێکیگێنگو پهو ندیبهیوهوخۆ
وهوهتیئهاڵیهتیکۆمهوجودیهیفیزیکیکێێکارومهوهنومانهمهندروستیوتهباریته

له.یههه کێێکاران بۆ کافی دهپیووی بهڕوی و دهکۆمهوهنیهدهروونی کهك وئهکات
وه.ڕێنێیکارتێپهوماندووبوونیماوهوهوێتهکانیکاردوورکهفیاروئازارهکێێکارهله

کۆمهله وهوهتییهاڵیهڕووی بتوانێ هاواڵتیهکێێکار لهک وکۆمهک ب ێر  ڕۆڵ ڵ ادا
کخستنیستبهێنێوبۆیهدهکانیبهندیهیوهپهییتنبهستراگهودهوهتیبیێکێدنهفێسه
وهوکاتهکێێکارژیانیخۆیله.رب ێ كانیداسودیلێوهڵباقیژاوچینهگهباتیخۆیلهخه
کێێکاربۆخۆیبێتوکهوهکاتهدهرگایهودهکانئهکارناکات،پیووهکاتکهستپێدهده

 کان  سمیه ڕه  کرێکاران وپشووه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٥٠ 

کانیتیاتیوسیاسیهاڵیهکۆمهزیفهووهوهکانیژیانیخۆیبداتهکێیهاڵمبهبتوانێوه
لێێهئه بدات، وهبوونیسیستهیهوهنجام یهجێ یێکێدنیلهمێکیپیوو، کیاسایکاردا

گێن ه کێێکارانپێداویستی ئهمهلهج ه.بۆ کێێکار ئالهگهش و ڕۆبۆت بێتر تیش
دائهله ئهیهنێکیههمهخور وتهژێێکاردا جا لهگه، پیووهمێکیتهسیستهر کانندروستدا

خۆشییاننهیدهرزووگیێۆدهبێوههنیکورتدهمهواتهکێ ئهبۆکێێکارانجێ یێنه
ده پهو دهوتهککهورانی لهیی ڕووهبێت، لهپیووهوهشهم گێن یان ڕۆڵی باریسهکان ر
 ...یهییکێێکارههستهندروستیوجهته
21بێدهیاساییبکێ بۆنمونهکانبهبێخواستیپیووهدهوهندڕووهچهرایمنلهبه
پیوویلهسه ودوورۆژ یهسهعاتکار بهفتهههکلهر یهوهواوهیتهموچهدا کێکله،

کمیهنهالنیکهتیسااڵهادیاریکێدنیمۆڵهروههه.کانیکێێکارانبێتکیهرهسهخواسته
ڕۆژیکارداوحسابکێدنینیوهلهعاتهکسهدانیپیووییه.وهواوهیتهموچهمانگبه
سهماوه بۆ گهیهاتوچۆیکێێکار و پاڵلهمانهئه..یڕۆژیکارکماوهوهوهڕانهرکار

سیسته تاییهدانانی بهمێکی بهت و ژن کێێکارانی بۆ زیاتێ کاتیلهپیووی رچاوگێتنی
وهریوسوڕیمان انهبهمناڵه یپرۆژهلهیکهوژنانههادانیپیوویزیاتێبهروههه،

خزمه و سهئابوری کاردهت وزاری داخوازیهجموعهمهمانهئه..نکهختدا کانیقهرههبهی
کێێکارانه ههدهکه لهبێ ڕهستهگێێیهم ههکاندا و لهچاوبکێێت بهم سمیرهیاسادا

له هاوکات و بوارهراسهسهبنووسێێت بهری کاردا، تاییهکهکانی و گیتی وهتیهرتی
هیچجۆرێکهاوکاتکێێکاراننابێبهدانیپیووبهشبڵێمکهوهئهدیاره.بیێێتڕێوهبه

اڵتدارانسهدهنهبەاڵمدیاره.وکێێیکێێکارانداموچهلهوهیالێ ێتنهدانوهڵنهگهبێتله
بهوایکێێکاراننادهمافوخواستیڕهوهخۆیانهنکارلهخاوهونه مووبێههڵکودهن،
 .ربکێێتبهستهباتیکێێکارخۆیاندهخهبهمخواستانهئه

پێسیاردهوه:ڕادیۆیپێیەنگ بۆکێێکارانتامانهکدوا وێتبزانینڕێنماییئێوەچییە
 دیبهێنن؟بهوهکانهپیووهندبهیوهپهکانیانلهخواسته

مەهدی لهروههه:وەستا کهئاماژهوهپێیهک پێدا م سهدهنه نه و کاننکارهخاوهاڵت
بهوهوهخۆیانهنینلهئاماده پهوهنهخواستیکێێکارانبدهاڵم تهویلێیکهیرهو تنانهن،
بهگهئه کانیشوێنیخواستهونهبێبکهدهکێێکارانخۆیاننکهوهڵکوئهربچوکیشبێت،

به و بیکهخهخۆیان خۆیان باتی به نهن و بهیاسا و دهسهرێت سیستهسهر و میاڵت
له دایسهههکارکێدندا پهله.پێننرێم ئهندهیوهم بهڕێنماییهرگهشدا بدر  کێێکارانک

بێده.نک ێتوویخۆیانبکههێزوتواناوڕیزیڕیکخێاوویهبێچاولهدهکهیهوهرئههه
بێوبزانینچیداواکانمانههرخواستهسهواومانلهییتنیتهڕۆشناییوتێ هوهپێیهله

 سوڵ هدی ڕه ڵ مه گه گفتوگۆ له

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٥٢ 

مووههولهوهکۆبینهشمانهخواستیهاوبهیکهوخواستانهرئهسهبێلهین،دواتێدهکهده
پرۆژهندهناوه و کار بکهکانی لێئاگادار کێێکارانی ئهوهینهکاندا خواستینهوانیشبیکهو

رانیخۆمانیننوێنهوڵیدهههوهشه،لێێهوهنهرزیبکهکاندابهنکارهڕوویخاوهخۆیانوبه
پههه بۆ خواستهڵیژێێین یهبناغهشمجۆرهبه.کانمانی یێی ڕیزی ڕێکخێاوکانی ک ێتوو
شێوازیبێبجوڵێینوبه،دهن اوانهمههیئهوهپێیهپێچوونهدواجاریشپێیه.زرێنیندامه

یخهویهوهیدانهمهکانمانپێینێینهدیهێنانیخواستهندێکیکاردابۆبهرناوهههگونجاوله
خاوهسهده و ب ێیننکارهاڵتداران بۆ کانی لهبه.. من راستایهبێوای نهم ههدا رک

لهخواسته یوهپهکانمان به بهوهکانهپیووهند له، بوارهههڵکو باشکێدنیموو کانی
ئهلومههه ژیاندا کارو دهرجی بهتوانین چینایهخهست بکهباتی خۆمان وتی ین

داندهمپێوهبێ ومانله.ینڕێیخهکانمانبهدیهێنانیخواستهکیکێێکاریبۆبهیهوهجوواڵنه
ڕابه پێیرهڕۆڵی کێێکارانی کێێکاریی، ههرانی و وو سۆسیالیست کێێکارانی ڵسوڕاو،

کاری ه  یهسهلهیهیههورهریگهکۆمۆنیست، باتییدانیڕیزیخهمهکخستنوهێنانهر
 .ریداراسهئاستیسهکانیکارداوچلهکهئاستیهکێێکارانچله

 
 مگفتوگۆیهکانیئهوباسهتایپکێدنیقسهڵێنئیسماعیللهسوپاسبۆهاوڕ به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کان  سمیه ڕه  کرێکاران وپشووه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٠٢ 

 
 
 

 

 

 

 

 م كوشتار و ر به به  پێویسته

 !ژنان بگرین  دژ به  توندوتیژیه 

 
 مال موحسین ڵ جه گه گفتوگۆ له

 

سوپاس .   رگیراوه وه  وه نگه كی ڕادیۆی پێشه گفتوگۆیه  ستتان له رده ی به مه ئه
 .  ی كه وه ركی نووسینه بۆ هاوڕێ لیدیا بۆ ئه

 
دیااردە:نگڕادیۆیپێیه لەو یەکاێاکە نااماوسای بەهاانەی بە ژناان دیاردەیکوشاتانای

کاورده زیااتاێیباێهوهقێزەونانەیکەلەدوایهاتنەسەرکاریدەسەاڵتیبوژوازی وی
هەرچۆنێکساەیاێی.كجیاناکێێنەوەیهاڵتوئەمشەرمونەن یەلهسهده.یداكێدووهپه

كاه ئەگاوشاێێان، دڵەکاان شاكاۆماهئەکەیتولێیئەکۆڵیتەوە و ماێۆڤەکاانساێاتای نادیای
هااه کە ڕۆژانااهماایاایااهدائەڕمااێاانااێێاات الیااهئەبساایااتاایاان لە وژنااانااێااك بااێا و باااوک ن

وەدەدرێنەبەرچەقۆیاندەسترێژیگولالهیانلەگۆشەوکەناریماڵاداخۆشەویستانیه

 مال موحسین جه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٠٤ 

ئێستائەمکارەساتانەگەییتۆتەسەرئەوەیمنااڵنیحەوت.ییڕادەگیێێنتامەرگیشێنه
دوایایاش و ساڵەوەتادوانزەساڵیشئەڕفێنێێنودەستدرێژیسێکسییانئەکێێتەساەر

 .ئەکوژرێنولەناوچۆڵەوانیەکانفر ئەدرێن
ئەوەی.ئێمەزۆرجارلەڕادیۆیپێیەن ەوەلەسەرئەمبابەتەدواویان ئاێاساتااشدوای

ردرێژەیانهەیەبەباشمانزانیکەجارێکیتێلەسەرئەمبابەتەڕاوەستینهەواڵەکانهه
ڵدانیئەمدیاردەیەبیینینولێکیبدەینەوەوبیخەینەبەررههكانیسهوەڕییەوهۆكاره

ئەمەهاه.كلەسەرئەمبەباتەپێکبێهانایاندەمكۆمەڵ ایکوردستانوهوشیاریه روەهاا
سەرەتایەکبێتبۆئەوەیکاردانەوەمانهەبێتدژیئەمتاوانووەحیی ەریەیڕووی

کاێدووە داوه.لەکوردستاان مەبەساتەشهەوڵاماان ئەم جاهباۆ ماوحسایانلەگەڵ ماال
بااش.سەرنوسەریدیدگایسۆسیالیستیوتووێژێکبکەین  .هاوڕ جمالئەمکاتەتاان

 :مالموحسینجه
 .ئەمکاتەتانباش

 
مان:نگڕادیۆیپێیه نااکاات پاێاویسات و هەواڵەکاانان ئااگااداری هاوڕ جمالخاۆتاان

چەنادبكهوهباسلهبێكهنهندهوهنهائهلەمیارەیەوەئاماژەیپێبکەمته مااوەی لە یان
ڕەمەزانادا جەژنای ڕۆژیڕابێدودائێمەبیستمانکەدالینئەومنااڵیکەلەچەندڕۆژی

هاروههه.ڕفێندراوەدوایئەوەیدەستدرێژیسێکسیکێاوەتەسەرکوژراوەوفرێدراوه
ساەركهیهوهئهیسێكیتێیتازهكه كاێدۆتە یەکێکلەئەفسەرانیپۆلیسدەساتادرێاژی

ئەو کچێکدوایئەوەیکەڕفاندویەتیودەستدرێژیسێکسیکێدۆتەسەروپاشاان
ئەو.کەسەگیێاوەودانیبەتاوانەکەیداناوە خاودی کە یانیکارەساتەکەوایلاێاهااتاووە

کەسانەیکەپۆلیسوئەرکیپاراستنیئارمیوئاسایییخەڵکیانلەسەرشانەئەوانەش
پێسیارییەکەممئەوەیەکەبەڕاستی.بوونەتەهۆکارێکبۆخوڵقاندنیئەوکارەتێاژیدیانە
 ئێوەهۆکاروڕییەیئەمبەباتەبۆچیئەگێرنەوە؟

 :مالموحسینجه
 .زۆرسوپاسبۆئەمدەرفەتە

كاه.ئەمەوێتڕێکلەوێوەدەستپێبکەمکەتۆنمونەیپۆلیستهاێاناایەوە مااناایەی بەو
بەالی ژناان کاوشاتانای پۆلیسیانیدەموچاویدەسەاڵتلەبەرئەوەڕاستەوخۆمەسەلەی

ووهاڵتاهسهخودیدهلهكهنییهتازهوهاڵمخۆئهبه.منەوەپەیوەندیبەدەسەاڵتەوەهەیە
ئاهستدرێژیبۆساهتوندوتیژیوتائاستیدهوهكانهرپێسهنێوبهله ژناان بادر ر .ناجاام

بەدەسەاڵتبەخۆیودەسەاڵتیسیاسیودادوه دادگااکاانایەوە، خاۆیو بە رییەوەواتا
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پاێاویساتەمهبۆئه.کەلەناوکۆمەڵ ادابێەویپێئەداتوهخۆیوفەرهەنگوبیێوڕاکانیه
مێكب ەڕێینەوەبۆدواوەبۆساڵینەوهكه تاایایەتسااڵای بە بە٦٩٩٨دەکان كااتاێاککە

لاه.سەاڵتیبورژواناسیۆنالیستیکوردبااڵدەستبووبەسەرکوردستانداکێدەوەده هەر
هەڵامەتاێاکایكهسمیهپێشدەسەاڵتەڕه بە ئەوان تاایایەتای شیانەوە،لەدوایڕاپەڕینەوەبە

ڕاستیبۆئێمەوەککۆمۆنیستێکزۆرگێن ەلەسەرەتاوەبه.کوشتنیژناندەستیانپێکێد
وهڕێینهكزۆریشب هیكوردستاننهیهكتازهیهتاڕادهتییكێکبخەینەسەرئەممێژووه

 .بۆدواوه
ئاه كاهبۆچیئەممێژووەتازەیە؟ هەر شاارەکاانەوە نااو هااتانە کە کەوتەوان دەساەاڵت

شاان.باوەشیانەوەلەسەرەتاوەبەهەڵمەتێکیکوشتنیژناندەستیانپێکێد ئەوکاتەبە
مەساەلاهباسیئەوەیانئەکێدئەوانهخۆیانەوه''شەهامەتی''بادانو ییئەکوژرێنلەسەر

ئەواناهوباسیئەوه''بێئەخالقییه'' ئەکاێد هەباووەیان بەعساەوە حازبای بە پەیاوەنادیایاان
وپاسااوهمقسهرئههه.بێبكوژرێنئهیئەوەیلەشفێۆشبوونبۆیههەروەهابەبەهانه

وکێدەوەکەگوایهشیانلەناوکۆمەڵ اداباڵودهپروپوچانه گەڕەکەکاانان مایاکاێۆبای ئەمانە
رشاتایرپاهلەکاتێکدازۆرینەخایانددەرکەوتکەهەمووئەوانەیساه.ئەبێتلەناوبیێێن

باۆتیحزبەدەسەاڵتدارەكاناهرایهبەرپێسانییاخودڕابهئەمکارەیانئەکێدوله باوون وە
دەرکەوتبۆیەهه.خۆیانزۆرێكیانمەلەفیانالیبەعسهەبوو قساەیە ئەو رزووپوچای
چونکەئەگەرمەسەلەیبەعسای.كوژرانئهوهکەگوایەئەوژنانەبەعسیبوونوبەوناوه

ئێمەخۆمانئاگادارین،لەشورایگەرەکەکانوشورایناوەندەکێێکارییەکاندابوونبوایه
باۆ دادگااماان کااتە هەرئەو کەدروستمانکێدنکۆمۆنیستەکانوخەڵکانیسۆشیالیاسات

باوونبهیانیخەڵکكه.کەسەکاندائەنا تاۆخ عسیڕاونالەدادگایخۆیدا،بەعسیەکانکە
ساەرکاوتای و چەوساانەوە لە یاان هەباووە خەڵاکادا بەومانایەیکەدەستیانلەکوشتنی

داوه بەساەریاانادا هایاچ.خەڵکلەشارەکانداخەڵکییەکسەربریااریاان باێ ئەوانەی بەاڵم
هەڵامەتایرچاویمنااڵکانەوهبهشتێکولەشەویتاریکداوتەنانەتبه بە کاێد دەستیاان

باوو پیاتەوە لە تاێی ئاامااناجاێاکای ئاامااناجای.کوشتنیئەوژنانەدیاربووئەمەمەرامو
لەڕاساتایادا.كیدیارەبێەودانبووبەکوشتنبەناویشەرەفوناموسپارێزییەوهرهسه

بایاێمەبۆنمونه.بەشێوازێکیکەموکێچهەبوویهمدیاردهلەسااڵنیکۆندائه خاۆم مان
گەڕەکە لە یەکااێااک لە گەڕەک ماانااااڵناای وەک ئەبااوو شااەشحەوتساااڵااێااک تەمەناام کە

ژناێاککاوژراوە وتایاان کاێد ڕاماان کاۆمەڵ بە كاه.هەژارنیینەکانیسلێمانیڕۆژێاكایاان
نایایاهمنااوهنبهیهپۆلیسنەیهێیتلێینزیکبینەوەووتیمهكهشوێنهییتینهگه هایاچ دا،

کااوژراوە شااەرەف مەسااەلەی لەسااەر ئەمە.ئەوە و قسااەیە ئەو ناااچااێااتەوە باایااێم قەت
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نەباوو.مەسەلەیەکبووەهەمییەمۆربوەلەمێیکمدا زۆر بەاڵمبەڕاستیئەومەساەلەیە
كاهوكااتاهتەناتمەسەلەیخۆسووتاندنیژنانئه باووزۆر .ماتاێ سااڵای لە ٦٩٩٦بەاڵم

نااماوسایبووكهوهحزابیناسیۆنالیستكێدیانبۆئهیئهدواوەئەمهەڵمەتهبه مەسەلەی
خاۆیااندەسەاڵتداراناهبۆ؟لەبەرئەوەیئەوحزبه.دژیژنانتیژبکەنەوەبەتاییەتیله کە

جاهییاننههئاماده بەعاسباهمااوهبوولەتوڕەییوهەڵسانای بەحاکاومەتای دژ چااویریادا
ساەرڵكیڕاپهخۆیانخه هااتانە پایااوان شاانای بە ڕیویانبینیوبینییانژنانڕێاکشاان

لەکارگەکانداژنان.شەقامەکانوچەکیاندژیحکومەتیبەعسهەڵ ێتوبەعسیانڕاونا
کاارگەیجا ەرهکوونبەکوونبەدوایبەڕێوه لە یبەرەبەعسیەکاندائەگەڕانبەتایایەت

باه.سلێمانی باهلەشورایگەڕەکەکانداچەکداریژنان باووشاداری شلاهماهئاه.رچااویاان
كاوردساتاانمهدامانایهاتنهوهكێده لە ئەمەشدیااردەیەکای.یدانودەرکەوتنیژنانبوو

ئاهمەسەلەیەکبوویەکسەرتێسێکیخسته.شاریبوو باۆ و لاهیهاهوهدڵیئەوانەوە ر
دهشداریاهیدانوبهمهمهاتنهسنورێكبۆئهتاوهرهسه داباناێان ژناان باهی كاێد مساتایاان
 .دانیانكوشتسهوهداخهوبهمپینیژنكوشتنهكه
فاهبادهوهباهئامااژهداپێویستهلێێه و مەساەلە هەر کە لەرهاهیان بایاێوڕایەكکە ناگو

ڕەواجبەوواتایەیكاتێكکەئەوهمهئه.وپەیدائەکاتبیێوڕایدەسەاڵتەکۆمەڵ ایەبێه یاان
سایااسایاش کە ئااساایای پێداوەکەخەڵکلەژێێناویناموسپارێزیدابكوژر ،ئیتێخەڵکای

ژنااننەبوونزۆرکاتلەڕقدایانبۆتۆڵەکێدنەوه .لەکەسانیتێهەڵئەسانبەکوشتنای
پاێاکاێدكیباهیهشێوهبەداخەوەلێێەوەکوشتنیژنانبه دەساتای مانكاهدایاهلاێاێه.رچااو

یدەسەاڵتیگێتەدەستبەرحزابیبۆرژواناسیۆنالیستیكوردلەوکاتەوهو بڵێمئهمهئه
ومدەسەاڵتهئه:ینجۆرێكیتێبكهبهكهبەاڵمباپێسیاره.پێسەلەمکارە بۆچیوایکاێد
 ؟یهدرێژیههیهلهسهممهرئهئێستاشبۆهه

جاهمنب ەڕێمەوەبۆخاڵێکكه هەمایایاە کاێدۆتەوەئێمەکۆمۆنیستەکاان لەساەر خاتاماان
تاایایەتایاش ئەویشئەوەیەمەسەلەیئەمبارودۆخەبەسەرژناندابەشێوەیەکیگیتیوبە

باێهمەسەلەیکوشتنبۆچیله و پاهکۆمەڵ ایئێستاداباویهەیە كاێدووهوی ئاایاایادا ؟
گایەتیوکۆن؟یانیچیلەکاۆمەڵا اایەکایڕاستیئەگەڕێتەوەبۆکۆمەڵ ایدەرەبهبهمهئه

کاوردساتاانایاشئەمسەردەمەمۆدێێنەداتەكنەلۆژیاوپێیکەوتنیپییەسازیكاه لە ڕوی
قاێازهمدیاردهچیئهكهكێدووه و هاههاهوناهپارتاوكااو باارودۆخەیاهر ئەم چای یاانای ؟

ژێاێدهنایەکسانەبەسەرژندائەسەپێنێێتولاه ڕائاهیایاهساتاهم ئەوپەڕەکەشایدا و گایاێێان
ژێێخانیکۆمەڵ ایاه؟منئەمەوێتبڵێمئەوهیهیههردرێژهمەسەلەیکوشتنیژنانبۆهه

هاهكه باێاتو مایایاهپێویستیبەوەیەالیەکیتەواویکۆمەڵ ابێدەنگوسەرکەوتاكاێاو
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وهوه لاهكلەشکێێکیبێكارونیایاانادانایاان ك ئاامارازی''باێافەڕ''شاكاێێاكای هااوكاات و
باکەنوهمهێنانکەئیییانتەنیاوەچەخستنەوەوبەرهەمهێنانهرههبه بێتوەخەڵکئامادە

و پاارە ئەماانەشباێاتە بەرهەمای بۆئەوەیدوبارەلەبازاڕیکاردابەرهەمبهێنێتەوەوە
لەشاکاێەیە .کەڵەکەبێتالیسەرمایەدارانهەمییەپێویستیبەدروستکێدنیلەوجۆرە

ووهوهپارێز بهئهرجهلومهوههئهاڵتێككهسهاڵمدهبه کاێێاکاار چایانای لەنااو ناوەستاێ
گیاتای شاێاوەیەکای بە زەحمەتکێییکوردستانداخەڵکێکیبێدەنگکێاویسەرکوتاکاێاو

ورێكینزمیژیانڕاب ێێت،ب ێهپێوهرزانوبهكیههتەنانەتبەپارەیه لەوەشخێاپاتاێ
كاۆماهربهسهلەوەزیاتێئەسەپێنێتبه كاهشێكای چاوارچاێاوەیڵا اادا تەنااتلە و ژناانان

وكبۆئهكاتێكئەمەئەبێتەپێویستیه.گێ داڕایانئهڵ اوماڵییدالەوجێ اوڕێ انزمهكۆمه
باهاڵتهسهدهجۆره و دەساەاڵت بااوی فەرهەنا ای باهشبااویكاۆماهماجاۆره،ئیاتاێ مڵا اا

باێه.كێ خێ وجێ یێئهداڕێكئهیهئاڕاسته دادگااکاانایادا لە ئەمە پاهئیاتاێ ئاهو كااتویادا
لەخەڵکێکیبکوژچەندمان ێکیانكهكهوهوێتهكهیلێئهوهیئهكهنجامهئه كاات ماتاێیان

بەداخەوە.كاێێایزینداندائەبێتودواییبەلێیوردنێكئاازادئاه عەشااری ساوڵاحای یااخاود
كاارپاێاكاێاویكاۆماهمهرئهئیتێهه.مەسەلەکەچارەئەکات و .تایاڵیاهشئەبێتەشتێکیباو

فاهواته و بایاێوباۆچاوون و خەڵاکرهاهبەجۆرێکئەیکاتبەبەشێکلەبیێکاێدنەوە .نا ای
ئەواناه و شلەوەشگەڕ کەسیستەمیبەڕێوەبێدنیقوتابخانەومەنهەجەکانیخاوێانادن

ئەمەیە،بناغهبۆیەالیئێمه.چەندکۆمەکئەکاتبەمبیێکێدنەوەجیاخوازییە یمەساەلەکە
ئەچاێاتواته بەڕێاوە کاۆمەڵا اایە ئەو .ئەمکۆمەڵ ایەلەسەردزینیبەرهەمیهێزیکااری

پاێاویساتایچینیبااڵده ستبۆئەوەیبیتوانێتئەوکارەبکاتپێویستیبەسەرکوتهەیە،
لەبەرامایەروەکوتمپێویستیبەڕاگێتنیئەولەشکێاناه.بەتیێۆریسیاسیهەیە شهەیە

دەرەوەیئهئێمهبۆنمونه.یەکتێدا کاێێاکاارێاکلە ئەگەر کاێێاکااردا چایانای نااو لە بینیان
خاودیکاوردساتاانەوە.جۆرێکیجیاوازسەیێئەکێێتکوردستانهاتیێتبه کێێکارێکلە

لاهسلهبێتبه ئاهرامایاهباهشەن الوکۆێوکێوەهاتیێت،یەزیدیبێتجایااوازی كاێێات،ردا
لەنااوبەجۆرێکئەمجیاوازیه.کوردیسوریابێتجیاوازیهەیە کە یاندروستکێدووە

ماه.ئەوەشداهێیتاژنلەنزمتێینپلەداڕائەگیاێێات كااتاێاكئەملاێاێەوەیاهلاهساهباناجای ،
ئاهوهیاداناهمهژنان،هاتهلەشکێە،واته دەساەاڵتەوە، مەیادانای هااتانە کە ماانایاشساەرەتاا

ستیانپێاكاێدواندهیئهمپینهوكهكوشتنیژنانوئه.تێكۆشانزیاتێپاشەکیێیپێبکەن
لاهكیاهپێناوپااشاهدابوو،لهشكێهولهپێناوچاوتێسێنكێدنیئهله باوو، پاێانااوپاێاكاێدنایادا

كاۆماهمهتایهاتنهرهسهواویچینێكدابووكهكێدنیتهپاچهپارچه و تایاڵیاهیدانیسیااسای
ئاهشێكیبهكوتمبهخۆینییاندابووووه چایاناهرچااوی پیاكایشكاهم باوون ژناان
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باهئاه.دایادانادارباووناهوماهوتلهركهكسانیخۆیانبهیه تاێایاكاێایاهباوایاهئاهشاهو ،درزی
كاهكهركوتولهسهوهئیتێلێێه.ركوتبكێایهسه وداركێدنی شاكاانادنایشاكاۆ و ساێاتای
كااتدائاهحهكاتێکیشژنێكته.كاتیدائهوپهدژیژنانزیاتێبێهكێدنیتوندوتیژیلهپیاده
ئاهوهساتاێاتاهوهئاهمهدژیئهوله بەپاێای پاێاداوە، باێەوی دەساەاڵت بااوەی فەرهەنا ە و

 .بەداخەوەژیانیلێئەسەنێێتەوە
ئاهکوشتنیژناندڕندانەتێینشێوازیتوندوتیژیاهمنپێموایه ساوکكهاهناهماهو باه ر

با اێه باۆیداناهتەماشاکێدنیبەهایمێۆڤانەیژنە ناێخاێاکە و بەهاا جاۆره هایاچ .ناانای
ئەگەرژنێکبەرئەمشااڵوەنەکەوێتئەبێاتساوپااسا اوزاركهكیاندروستكێدووهزایهفه

ئەماێاناێاتەوە ژیاانادا لە کە کاۆمەڵا اا.بێ،مەمنونبێ لە تاێ شاتاێاکای هەر لەوالوە تااکاو
رمان اهکێێتلەفهتالەمەیدانیکارگێچەڵیانپێئهوهئه.نپێنێ ملیپێیدهبەسەریاندابسه

کێێتوهەتالەئاستیخێازانایایاداوخوێندگاکاندابەئاستێکینزمتێلەپیاوانسەیێیانئه
...نكاهشفێۆشییانئاهلهلێیاوناچاربهبه.ئاسانتێوئاساییتێبێتەبەرچاودووییهمپلهئه

 .هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
نیاێكاهساهئاێاوه.رتەنهاشتێكیجەستەیینیایەپێموایەکوشتنیژنانههوهكیتێهالیهله

ئەباێاتئەوانه هەمایایاە ڕاوکاێایەدان، دڵە تاێسو ئەم ژێاێ لە یکەزیندووشنهەمییاە
تایكانیتوندوتیژیوسوكاایاهشێوهكلهیهشێوهنینۆکەکانیانبكێۆژنلەتاویئەوەیكه

وەک.وهبێتهڕوویانئهوكوشتنڕووبهشهڕهڵوتائاستیههوگێچه ئەمە وایە پاێام مان
كاهتیچینیبۆرژوازیکوردوەدەسەاڵتەكهخاڵهبۆدەورودهكهیهبناغه ئااساتەکاانایی لە

پاێ باێەوی ئەوانەدا هەماوو و پەروەردە و کاۆمەڵا اا و فەرهەن یوسیاسیودادگایی
 .ئەدات

 
ئەم:نگڕادیۆیپێیه لەساەر هەر دەستخۆشهاوڕ جمالپێسیاریتێمهەیەبەاڵم

باکەممكوشتنهخاڵەکەبۆچیئه یژنانئاوادرێژەیهەیە،بەاڵمپێمخۆشەپێسیارێاک
کالاتاورە ئەم و کالاتاور باۆ وە ئەگەڕێاتاه زۆرجارئەڵێنکوشتنیژنانلەکوردستانادا
الفای کە پەیوەندینییەبەنەتەوەیکوردەوەبەتاییەتبەشێکلەوناسایاۆناالایاساتاانەی

لاێائاه ژناان باۆ دەوڵەتەدهسکوالریزموالیەنا اێی فەرهەنا ای فەرهەنا ە ئەم ئەڵاێان ن
هاتۆتەناوکوردستانەوەعێێاقوکوردستانداهیبەعسهتیشلهتاییهوبهكانهداگیێکەره

بەهۆکاریدرێژەپێتانوایەئەمەتاچەندڕاستە؟ئەکێێتئەمه.وخەڵکیپێگۆشكێاوه
 یدیاردەیکوشتنیژنانبەبەهانەیناموسدابنێ ؟وهپێدانومانه

 :مالموحسینجه
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ماههەندێکلەفێمینیستەکانیانخۆبەفێمیاناساتەزاناه وباهكاهلاهساهكاان ئەبایانان ماجاۆرە
باابەتەکە،مانهمنپێموایەئه.وهنهدهلێكیئه تەنهاتوێژاڵیمەسەلەکەئەبینننەکناوەڕۆکای
وواته ئەوبنەماوپایەواقیعیەکۆمەاڵییەتیەئابورییەئینجاسیاسیویاساییوفەرهەن ی

مەساەلەکەیاانگاهئه.پێیووتێباسمكێدنابیننكهتەنانەتدینیه تەناهاا کەسااناێاکنەک ر
سماافایكهنكهیێیبكهسهوێوهرلهگهونابێتبکوژرێتئه''گوناحه''بێتکەژنلەوەوه

بەرپاێسسەرژیانیكهئەوەینییەدەستدرێژیبکاته لەمە سیتێوەئەبێتسیساتەماێاک
تاێەوەسێكبەشوێنئەمپێسیارەبنەڕەتیانهركهگهئه.بێت شاوێاناێاکای لە وەبێتئەچاێات

کالاتاورە؟یاهلهسهممهیئهرچاوهکەئەڵێنسهچەندواقعیهوهکاریتیائەکاتبەاڵمئایائه
کاۆمەڵا ەدا کالاتاور.ئاخێکلتورچییە؟کلتورشتێکنییەلەهەورێکەوەدابارێتبەساەر خاۆ

کاتاێایە نااو خاێاباێاتە دراباێاتو شتێکنییەکەبەهەزارانساڵلەمەوبەربریاریلەساەر
منپێیتێوتم،یانایچای.وئیتێئەمەبیێتبەشتیباویئەمسەردەمەوهه''كانپیێۆزه''

ژناانایولێایااوهربهوبهمهدساڵیشلهكیخێڵەکیسەد،دووسهئایاکۆمەڵ ایه کاوشاتانای
خاۆپێیئەڵێنهیواڵتەداگیێکەرەکانهتیابووەبەڕاستی؟یانتەنانەتئەوکۆمەڵ ایەیکه

لەنااو هەیە کاوردساتاانادا لە ئەگەربەپێیئامارەناڕەسمیەکانبێتئەوکوشتارەیئێساتاا
لەوێاشئایاساالمای کە عێێاقدابەتاییەتیبەمجۆرەنەبووەبێج ەلەمچەندساڵەیدوایی

لاه و بەڵا ااناهوێاشباهسیاسیدەسەاڵتیبەدەستەوەیە ئەو باۆهەماان کاێد بااساماان ی
نایایە،.سەرکوتیکۆمەڵ اپێویستیبەولێیاوەلەکوشتنهەیە بۆیەمەسەلەکەفەرهەنا ای

فەرهەنا ەرچااوهتەناتئەگەریەکێکیشپێیوابێتئەوەفەرهەن یە،ئەبێبچێتساه ئەو ی
ئەڵاماانایادا.بدۆزێتەوە ئێمەهەمییەئەوقسەباوەیمارکسمانکێدوەکەلەئاایادۆلاۆژیاای

دەساەاڵتەرهاهئەڵێت؛فەرهەن یسایەکێاوبەسەرکۆمەڵ ادافه دەساەاڵتخاۆی.نا ای واتاا
بەرچااویەوەشێكلهبهئەگەرنەیەوێتفەرهەن ێکیلەوبابەتەبێته بە هیکۆمەڵ اباۆچای

وەئەگەربڵێمسەدانمەالهەیەوتارەکانیانتەرخانئەکەنبۆسوکایەتیولەمزگەوتەکانه
تخودیسیاسیەکانایاشباۆ؟بۆچیتەنانهوهسلێیانناپێسێتهقسەیناشێینبەژنان،كه

لەنااماوسایشکاندنییەکتێدەستبۆئەومەسەلەیەئەبه نکەخۆیانپێیئەڵێنناموسو
خاۆیاانادا مەفاهاومای لە وە یەکاتاێەوە ژنانەوەدەستپێئەکەنوەلەمەسەلەیشەرەفای

هەنادێاکایاانپایااوكاوژهندێكلهدەستپێئەکەن؟بۆچیدادگاکانئەزاننهه کە کاێایە كاان
تەنااتڕاستەوخۆتەناتەنئێستاشپیتیانبه تایاایە خاۆیاانای بەرپاێسای دەسەاڵتەوەیەو

ن؟ئاایاانادهئەفسەروپۆلیسەکانیخۆیانیتیایەیانیچیدادگاکاندەستێکلەممەسەالنه
کاچەربههه هەماوو ئەم کااکە باڵاێ باێات ویاژدان ڕاستیدادوەرێکیتیانییەتاۆزێاکبە
لەوانەیەئه باێاتو كوژر ئەکێێتدراوسێکەمبێتیانخوشکەزاوبێازیفاڵنوفیاساار
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ئەوه نااکچەکەیخۆشیبەربکەوێت،یانیکەسێکنییە،تەناات ناوساتاوون؟ ویاژدان .نادە
باووە،لەبەرئەوەیبەرژەوەندیژیانیئەودادوەرانه شکەبەشێکەلەودەسەاڵتەواتێاکەڵ

و.زۆرئاسانەوئامادەیەچاوپۆشیبکاتلەهەمووئەوشتانە تایاایە ئەگیناچمەنتیقاێاکای
بایانەریهەباێات هەزار هەباێاتساەدان بەپێیچپێوانەیەکیئینسانیکەناڵێکیتەلەفزیۆنی

شێنێتوبڵێاتئاشكێاجنێویسوکبداتبەژنان؟یانیکەسێکنییەڕاییوهسبهێنێبهكه
واقایاعەنبکاتئهیئەوقسانهئەوه وانایایە، کەسای بەاڵم سازابادر ؟ بێدادگاییبكێ و

بەباروای.یاسایوانییە،فەرهەن یواینییەچونکەخۆیبەشێکەلەدەساەاڵت ئەوە لەبەر
شوێنکۆتاییهێنانتیەکێکبهمنیەکێکبەشوێنکۆتاییهێنانبەتوندوتیژییەوەبێتتەنانه
ئاه باۆ نازماهبەکوشتنیانپێیپێ ێتنیوالنیکەمکەمکاێدنەوەی باێاتوهوپەڕیڕادەی

لەگاه.ئەبێتشەڕیلەنێودەسەاڵتەوەدەستپێبکات نااچاێات تاێ کەڕێی کەسااناێاکادا ڵ
ئاێامەخۆیانبەفێمینیستئەزاننکەچیئەڵێنبەهەشتلەژێێپێیدایکاندایه تۆبچیتبڵێی

باڵاێایئەبێتكۆتاییبه كوشتنیژنانبهێنین،ڕێیتێناچێتتۆبچیتلەگەڵفێمینساتاێاکادا
ئەنادام بە ساەری لەوساەرەوە بەاڵم باهاێانایان، ژناان كاوشاتانای بە کاۆتاایای ئێمەئەباێات

زۆرە.پەرلەمانێکەوەبێتکەدەن یبەیاسایفێەژنیداوه باۆیە.نمونەیتێیلەمبەبااتە
ڕووکەشایاتاێکەمەسەلەكهبەبروایمنئەوەیپێیوایه زۆر زۆر کالاتاورە فەرهەناگو

بەمئهكهلهسهیێیمهسه بەر بەجادی كاتلەوەیبیەوێتبەڕاستیمەسەلەکەبایایاناێاتو
جادیوانهئهكهپێموایهبۆیه.کوشتارەب ێێتیانبەربەمتوندوتیژییەب ێێت خاۆشایاان

ڕێاکاخاێاواناهنادێاكلاهریكیکاسییەکبنبۆهاهنینوتەنهاپێموایەڕەن ەخه لەگەڵو ی،
ن،كاهكارئاهیبەناویکۆمەڵ ایمەدەنیەوهوڕێکخێاوانهڕێزمبۆباریئینسانیخۆیان،ئه

وكهلهسهیمهوهزۆرتێپارەبۆپێۆژەکانیانوەرئەگێننەکئه باێ گاێناگ باۆ یخاۆیاان
وجاۆرهبهوڕێكخێاوانهدیارەبەشیزۆرله.بنئایاکێیەکانبەکو ئەگاتوهشوێنئهبه

ئاامااناجایكێ وهئهکانیییانناكهنبەاڵمبەدڵنیاییهەمووهەڵسوڕاوهكهكارئه تااك ك
باهوڕێكخێاواناهنائهده...بێتێیانههورهزیاتێوگه كااروهنایاهدهڵا اایماهنااویكاۆماهی

لاهباتكێدننینبۆكۆتاییهێنانبهریكیخهنخهكهئه تاونادوتایاژی و ژناان،كوشتار دژی
 .اڵتداسهنێوانژنانودهریكیناوبژیوانیكێدننلهزۆرتێخهكهبینیومانه

 
ئەم:نگڕادیۆیپێیه کە کاێد ئەوەتاان بااسای هاوڕ جمالئێوەلەقسەكانیپێیوودا

لەکۆمەڵ ایکوردستاانادامایەکیسیاسییانچینەیەتیهوەکوبنهشەپۆلیکوشتنیژنانه
ستیبۆدەسەاڵتبۆئەوەیکۆمەڵ ایەکیبێدەن کێاووسەرکوتكێاوپێکبهینێتدهكه
ژناانانئه کە کاۆمەڵا اایە نایاوەی کاێدنای ساەرکاوت بە ئەمە.بات،بۆئەوەشپێویستی
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ئەولومهڕوان ەیەکەکەئێوەباستانکێدبۆئەوەیکەبتوانێتهه بارۆی و رجبۆتاااڵن
 .مبکەنراههکۆمەڵ ایەفه

مەساەلەیە ئەم باۆ دیانایاشهاۆکاارێاکە بەاڵملەبەرامیەرئەمەداقسەیەکهەیەکەئەڵێت
زیاناا و بەتاییەتیبەڕوونوئاشکێاییدینئایەتوحەدیسیهەیەلەسەرغەسلیعاار

ئاایاامانهئهکێدنكه باێات؟ ئەمەشهاۆکاارێاک وایە بەتاوانئەناسێنێتتاچەندپێتاان
ئەتوانینبڵێینلەپاڵئەممەسەلەیەدادینیشهۆکارێکەبۆتوندوتیژیبەرامیەربەژنان
باچاێات؟ بەڕێاوە کاۆمەڵا اا لە بااو خاویەکای و وێانە  وبەتاییەتیکوشتیان؟وەبیاێاتە

 :مالموحسینجه
باناێام.بەڵیدەوریهەیە منپێموایەئەوهەلومەرجەیکەبۆژنانخوڵقاوەئەتوانمنااوی

کەئەوبیێوڕاوئەودەقەئاایانایااناه.كتێیایتیائەژیزۆن اوەوەزۆن اویشبەدڵنیاییبه
باهكئهکۆمەکبەمەئەکاتڕێكوه حاه.وایەكاتاێیاایاهو لەمڕاساتە ئاایەتهەیە دیاسو

كێ مەالکانئەیکەنلەباڵوکێدنەوەیدژیژنانئهلهوەوەزۆریشلەشتەکانكهبارانه
یانجیاوازینانەوەوهێێشکێدنەسەرژنانوشکاندنوهەتائاستیخورافاتەوەبی ێه

ئاههاندانیخه باۆ ئەگەڕێامەوە ماهڵكبۆکوشتنیان،بەاڵمدیساان وەک.كاهلاهساهساڵای باا
نەوەدەکاانەوه دوونمونەیەکبیهێنمەوە،لەناوەڕاستیسااڵەکاانای سااڵای تەقاێیایەن هەتاا

تەناانەتوجۆرهبۆچیئێج ارنەیانتوانیوەبههەزارەکانئەوانه باۆچای سەربەرزبکەنەوە؟
باادەسەاڵتناچاربوولەهەردووزۆنەجیاوازەکە،لەمالوتیانهەرچیژنکێیەیهەیه

مەساەلەیینولەوالشەوەوتیانئەوائهدهیئهیمنداڵدهكهبێبۆماڵه وبەنادەیلەساەر
باهوایهڕهناموسەالمانبێدوەوەتەواوئیتێیاسایلەوجۆرەنەماوەكه بادات غسالتای

هاهئەوكاتهكهبۆچی؟چونکەپەیوەندیبەهێزهاوسەن یەکەوەیه.العار باوو،لەکۆمەڵ ادا
پاێایاەوەوههەڵسوڕاوانیبزووتنه ڕیازی لە ییەکسانیخوازیژنانوئێمەکۆمۆنیستەکاان

یەکساانای بووین،کارمانئەکێدخەڵکمانکۆئەکێدوەویاسایبەدیلمانئەهێناکەیاسای
ئێمەلەوبارەیەوەزۆرقسەمانلەسەرکێدووەوپێینیاریئەمانەمانکێدووه.ژنوپیاوە

كاهوهئەوانبۆئەوەیلەخاڵێکدابزووتناه.وسەرنجیکۆمەڵ امانبۆالیئەمانەڕاکێیاوە
گاۆڕیانایوهنهخاوبكه باۆ لەژێێباریفیاریئەمجواڵنەوەکۆمەاڵیەتیەداهاتندەستایاان

داکۆمۆنیستهب ێەدواتێله.بێد،بەاڵمملیاننەدابەیاساییەکسانیئەمشتانه كانییایاان
ئەمنمونەیەمبۆئەوەبووبڵێمئەوهێزهاوسەنا ایایە.نبەممهسەلەیەبكهتاكوپاشەکیه

ئەموهتێروانینێکیڕادیکااڵنهدواوەوكاتێكلەناوخەڵکداهیچکەسێکبهکەدێته سەیاێی
مەساەالناه ئەم دەرباارەی ئایاتاێمەسەلەیەناکاتوەخودبەخوددژیدەسەاڵتنابێتەوە

یاهپاهپیچەوانەکەیڕووئەداتوكۆنه و ئەکاات پەیادا و باێە پااشاهرساتای یكیاهكساانای

٠٠ 
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هااتاادپااێاائااه و نااه.كااێ  لەپیااتاایەوە دەسااەاڵت ئاااوهااائەگەر ئەیااتااواناای دیاان بااۆچاای بااوایە
یااسااڵتێبهدینیتێكهوهرتەنهادەسەاڵتبەهەمووتوانایهرزبکاتەوە؟بەاڵمنەکههسەربه
،هەتائەوحزبەئۆپۆزسیۆنەباۆرژوازیاانەشڵ اكێدووهمووشتێكیكۆمهنگوههرههوفه
كه وئاهلەبەرامیەربەدەسەاڵتداخۆیانپاێانااساه ئاایانای کاۆنەپەرساتای بە دەساتایاان كاێد

تااكاوئهوانیییانبۆیهلیئهوەگێتوهاوکارییانكێدنوپهفەرهەن یودواکەوتییه گێت
كاێدیانئاهوكارهبۆیەئه.وهنهڵ اداجێ ایانبۆبكهبێدنیكۆمهوهڕهاڵتوبهسهدهزیاتێله

بەردهربنهسهتاكوکۆمەڵ ابەشێوەیەکیسەرەکیله واممایچەوساوەندنەوەیچیانەیااتای
کاۆباونەوەکەنایااناهناوئۆپۆزسیۆناناهبهمهێزهئه.بێت ڕۆژی یەکەم لە وتاناهكاهوهبا اێە

تااكایبهدامهمنلێێه.بوویخۆیانکاریانپێیانههوئیمامومەالیانهیئهوهكۆكێدنه ستم
پایااده بااوەڕیخاۆی بەاڵمموسڵمانیئاسایینییەکەلەکونجیماڵەکەیخاۆیادا ئەکاات،

وتاارباێاژاناهئهئەوانەکەکۆمەڵ ائەبەنبەڕێوەكاریانبه بالایاغایتاهكاهیاههاهوئیمامو
بەعاسباۆ.ناڵتبكهسهتوبیێوڕاكانیدهسیاسه خاۆی ڕێكهەرئەوەشبووکەكااتای

خاۆریموچاهمەالکانكهشێكلهیسیاسەتەکانیبکاتئەیکێدبەخوتیەیبهئەوەیپاكانه
چایوهستهاڵتوچینیبااڵدهسهدهبهوهستنابێتهیوهردینیشپهگهئه.خۆیبوون یاانای

پەیارەوی دینێکویاساوڕێساكانیکەهەزاروچوارسەدوئەوەندەساڵەنوسێاوەئێستا
 !لێبکێێت؟

یەهاودیاه لە تاونادڕهئێستابۆنمونە گاێوپاێاکای مااوەیساوڕیتایایادا لە ژن کە هەن و
باخاورێاتەوەیدایهمان انه .ئەڵێنخواردنیدەستیوتەناتئاویدەستییینابێتبخور و

و بایاێاتەوە یانیچیلەمکۆمەڵ امۆدێێنەدابیێوڕایلەوجۆرەبتوانێتبەئاسانیجێ ای
یكات،ئەگەرتۆبخاانەیاڵتنهسهردهگههەوڵبدرێتبکێێتبەفەرهەن یباویکۆمەڵ ا،ئه

وایەوهكوتاێاتاهدانهمبیێوڕایانهڵ ابهكۆمههاشێوهجۆرهتەبلیغاتیدەسەاڵتبه پاێام مان ؟
بایاێوڕاخهدەسەاڵتملیارەهادیناریبۆئەممەسەالنه رجکێدووەتاکوکۆمەکبکاتبەو

رنائیییوەزارەتایگهئه.نئاینیوکۆنەپەرستانانەوبیانیوژێنێتەوەودەسەاڵتپەیدابکه
ڕێاتوئەوقافچییە؟خۆهەرئیییئەوەنییەبچێتەپیتیشاخێکەوەبەدوایمان داب اه

فاهڵئهڵ اههكانیكۆمهیشتهزۆربهوانخۆیانلهئه.بزانێچەژنەیاننا و تاوایقاورتاێانان
لاهوهكاانایایاهرهنادیهااوساهیاوهجۆریپاهتابهنههدهرئهسهله یدزراویپاارهکەچای

پااراساتانایدر لهخۆرییانپێئهیمفتهڵ اموچهكۆمه پاڵسوپایچەکداریوملایایایاای
.یكاهاڵتوجاۆرهسهبۆدهوهڕێیتهبێب هرئهدینیشههتبهبارهسهبۆیه.ئەودەسەاڵتەدا

قاازاناجایكهقلیدیوباوهردەسەاڵتبۆرژوایەکیمۆدێێنبەواتاتهگهتائههه یبێتکەباۆ
ساهوهرمایهپێویستیبەبوژاندناهبێدنەپێیەوەیسه ئەفاکااراناهوهرزكاێدناهرباهو ئەو ی
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نا ایرهاهفاهبكێ باهوجۆرهنابێوناتوانێ بهیهوشێوهژموونیدینئێج اربهبێ،ههنه
ئاهساهدهلاهوجۆرهیلهمرۆدانمونهدنیایئهندلهرچههه.ڵكخه باۆرژوازی ماهساتاهاڵتای
 .و ستیكهده

ئەو باۆ دیانایاشهەر کاێد لەساەر قساەم بۆیەبەهەمانئەندازەیکلتورکەمنپاێایاوتاێ
ئاهیەکەئەگەرنەبوژێنێێتەوەئەواخەڵکچمەجیورەوهئامانجه ساهكبیێوڕای یماهردهم

رگه؟ئهوانهریی ێ ؟یانیچیکەسێکبەئاسانیباوەڕبهێنێتبهخۆیچاویلێیكاتووه
ئەگەرلەمسەرده نەیاتاێساێاناێ، دەساەاڵت ئەگەر زانساتڕابا اات، مەدادەستیبەعیلمو

و نەیەت بەکاار زیندانشکنەباتئەگەرفەرهەن یکۆمەڵ ایانباریکۆمەاڵیەتیلەدژی
توائەکاتوواجللەبەرئەکات،یانیچۆنئەتوانێاتمێیکیسەریبەرنبەوەیکچەكه

ویسات چاۆناتاان و وان باوەڕبهێنێتبەدەقێکیئایەتییکەئەڵێتژنەکانتانوەکوکاێاڵا ە
مایانایەر ئەناوا  الوە لەو بیانکێڵن؟چۆنکەسێکئەتوانێتبەئاسانیوابێت؟لەکاتێکداکە

ئاه رگاههەیەبەناویدکتۆروئەندازیاروچیوچیەوەلەپاڵیەکدێرشتێکیزانستیداکە
بااباهقیلهدشتیدواکەوتوییودهسهخوێندبێتیان ئاهتاهم باۆ دژیژناانوههاێاناناهت .لە

قسااناهموچه بەم وەرەگاێن پاارە وتام.خاۆرن، وەکاو کالاتاور ئەنادازەی هەماان بە باۆیە
لەو ژن تااكاو هەیە دەساەاڵتەوە بە مەسەلەیبوژاندنەوەیدینیشڕاستەوخۆپەیاوەنادی

 .داڕاب ێنجێ اوڕێ ایه
 

ئێوەلەقسەتانای.هاوڕ جمالحەزئەکەمپێسیارێکیتاییەتتێبکەین:نگڕادیۆیپێیه
حازبەکاانایپێیوتاندائاماژەتانبۆئەوەکێدکەهەرلەسەره ساەردەساەاڵتای تایهااتانە

و ناسیۆنالیزمیکورددائەوانخۆیاندەستیانکێدبەتیێۆریژنانبەبەهانەیئەخالق
پااش.بەبەهانەیئەوەیئەوانسەربەحکومەتیبەعسندەستیانپێکێد بەاڵمئێساتاا

تاێاپاهئەمهەمووساڵه دەساەاڵتەدا ئەو ئاێاساتااڕیاوهزیاتێلەچارەکەسەدەیەکبەسەر
فیااری لەژێاێ حکومەتیاندەسەاڵتدارانوەحزبەکانیناڵێنئێمەخۆمانژنئەکوژین
جواڵنەوەییەکسانیخوازانیژنانلەژێێفیاریڕایگیتیجیهانیهەتاڕێکخێاوەکانی
و زەنیاتاکاێدن ساەر هەماوو ئەو دوای ناێاونەتەوەیای یااساای تاا مەدەنای کۆمەڵ ای

ئەکەیانسهیدهیەخەگێتنه کاارە ئەو ئاێامە باڵاێان بە.اڵتدارانیکوردستانئێستانابینین
پێچەوانەوەئەوانئەڵێنحکومەتیهەرێمبەرگێیلەژنئەکاتئەگەرلێڕوونبینەوەلە
چاوار لە کاێد مەراسیمیدەنگدانوسوێندخواردنینێچێڤانبارزانیدائاماژەیئەوەی
ساڵیئایندەداهەوڵئەداتکەکۆمەڵ ایەکیئاراموخۆش وزەرانپێكیهێنێومافیژنان

کاارە.ومنااڵنیشجێبەجێبکات ئەو پێسیارەکەیمنئەمەیە،ئێستاخۆئەوانخۆیان
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ناکەنڕاستەوخۆوەکوئەودەورەیکەتۆباستکێددیسانەوەلەیاسایئەواندادرێژەی
لە هەیەبۆنمونەخۆیانبەالیەن ێانیمەسەلەیژنئەزانن،ئەوەتائەنجومەنیخانمانیان
پەرلەماانادا لە ژناانایاان و ئەنجومەنیوەزیێاندادروستکێدووەلیژنەیمافیمناااڵناان
دروستکێدووەکەچیئەمدیاردەیەهەرهەیەوئێمەهەمووڕۆژێکهەواڵەدڵتەزێنەکان

 ئەبیستین،ئایاچیگۆڕاوەچشتێکیهاتۆتەسەر؟
 :مالموحسینجه

ئاێاساتااوكارهستیانبهكانداخۆیاندهدهوهنهمپێداولهكپێیووتێئاماژهڕاستەوه كاێد
ناادهئەوانبەوشێوەڕاستەوخۆیەئه ماێۆڤناجاامای تەناانەت ئەگەر ناازانام مان بەاڵم ن

لە مەساەلەکە باوونای تۆزێکئەممەسەلەیەزیاتێلێکبداتەوەڕاستەوخۆونااڕاساتەوخاۆ
پاۆلایاس تەناانەت خەڵاکەوە بەبەرچااوی کوێدائەبینێت؟سەیێکەلەکومەڵ ایکوردستاندا

داخای(یسیدوعاكه)وەستابوویەککۆمەڵپیاوبەبلۆکژنێکیانئەکوشت جاێای ئەوە و
کەچایدواتێكه.ڵ ابوووڕایچڵەکاندینكۆمه یسیدونیا،بینیمانکچەگەنجەکەئەکوژرێت
بەرزئەکاێێاتەوەتیداخۆپییانیانئەکێێتودروشمیئەوهیکوردایهموواڵتیژێێسایهله

ئەداتبەمە.ئەڵێنئەگەرئەوەکچیئێمەشبوایەوامانئەکێد دەساەاڵتڕێا اا چای یانای
لەكپێیخۆشنییەب ێهئەگەرنه کەیاسئەوکاچەیکە تاازەتاێیان نایایە؟ ئیییییپاێای

بەهەرحااڵ پارکیدایکلەسلێمانیکوژرادوایچەندساڵمەسەلەکەیساەریهەڵادایەوە
ناهاێانایاه ئەوەیهەرچای باۆ ئەکاوژرێات کلەوکابێایبکوژدێتوئەڕواتیانلەپرێکدا

ئەیایایاناممهمنشەخسیخۆمئیتێئه.کەیسەداهەیەبیێێتەژێێگڵەوە .بەڕاستەوخۆبوون
ئاهدادگایەکمپییانبده ژن هاهنلەسەربکاوژانای ئاامااری.باووباێناجاامای بەپاێای ئەگەر

نایانناڕەسمیشبێتچەندقاتیهەڵەبجەژنکوژراوەکەچیبکوژەکانله وانئاه.زینادانادا
چلۆژیكاێاك.ئازادنکەچیژنیشئەبێتلەتێسابێتوسوپاسیئەوەبکاتلەژیانداماوە

پەرلەماانادامهتوانێئهئه لە قیوڵبكات؟ئاخێچۆندەسەاڵتئەڵێتلیژنەیخانمانیداناوە
ئەویاشچ دەزگایبەناودژیتوندوتیژیداناوەبەاڵمئەوانەخەریکیئامارکۆکاێدنەوەن

شاوێانایاێاكشاەکاوایەکگهئامارێک،بەوکەموکورتیەشئه لە باچاێات و رخەڵکبوێاێ 
لەالیاه.شبکاتپێیكه پایااوەکەیەوەبەداخەوەکەملەژنانهەیەدەستدرێاژیساێاکاسای ن
بارواترنییهسهندیلهزامهڕهسەر،كهنەکێێته ،وچاویییشیننەکێێتەوەخۆناتواناێات

لاه.لەو ڕاوێژبکات كاچاێاك یاان كاهالیاهیانكاتێكژنێك درێاتولاێایائاهوهساوكااریاهن
ئەڵاێكێت،ناتوانێوناوێێ برواتلهیكوشتنیلێئهشهڕههه باكاات، شاكاات و ڕاوێژو

تێکمبۆدروستئەکێێتدواییکەسوکارەکەیخاۆشامحەیامئەچێتلەناوکۆمەڵ ادا،تۆمه
نەتەوێات.بروامپێناکەن و باتەوێات کە کاێدووە دروسات لەبەرئەوەکەشێکیگیتیاان
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ئاێاساتاا.دژیژناندروستکێدووەیلهرجهلومهڕاستەوخۆوناڕاستەوخۆئەمهه ڕاستە
نەباێاتوانیتاییهكوژێتڕەن ەپاسهکەسێککەئەچێتژنێكئه حازبای تیفاڵنەبەرپێسای

ئەییاارێاتەوە یاان ئەدات داڵادەی ئەچاێات حازبە ئەو هاۆڵەکاانای.بەاڵمدوایی لە خاۆیاان
ئەوەیكهرئهپەرلەماندادائەنیینیاسایەکیانبۆدەرئەکەن،یانلێیوردنێكیگیتیده نباۆ

ئەیئەمەڕاستەوخۆبووننییەچییە؟منناتوانمهەتاتەساەوری.ئەوکەسانەشب ێێتەوە
كاهخۆئەبوایهیهبکەمهەزارانبکوژهه ساهالنی باخاساتاایاهم وتاهدانایاان دادگاا بەردەم

کاۆمەڵا اارنهحکومیانبەسەردابدرایەهه .بێلەبەرخاتێیپاراستنیکۆمەڵ اومافەکانای
باهمكارهاڵتئهسهكاتێكده باهناکات لە.تایشادارباوونایاهواتاای دەناگکاێدن باێ ئااخاێ

بەپێییاساوپێوەرەجیهانیەکانسەیێیبکەیاتئەگەر.لەتاوانداتاوانیشمانایشەریکیه
ناهنجامئهتاوانێكئهکەسێکچاویلەیەکێکبێتكه قساە نەداتداتو خەبەر یاان کاات

یاانای یانڕێخۆشکەریبۆبکاتیاندوایینەچێتبڵێئەوەفاڵنەکەسبووەومندیومە
گەروەکساڵەکانایساەرەتاایدەسەاڵتیشئهواتهكه.داوتاوانهشداریكێدنلهچی؟یانیبه

ڕێاخاۆشاكاهنەوەدەکانخۆشینه باهیكات،کەچاوپۆشیلێئەکاتیانای و ئاهر وشاداری
هایاچ.یهتاوانه دادگاایەکو هایاچ لە باۆچای ئەی هەیە لەوانەیەبڵێنئێستائێمەیاسااماان

ماێۆڤ.یەبەمانایهاوبەشیکێدنەكهمهشوێنێککاریپێناکێێت؟ئه بۆیەبەبروایمن
ئەوانە باروای.نابێتبکەوێتەشوێنڕاستەوخۆیانناڕاستەوخۆبوونیدەوری بە ئایاناجاا
ڕێاکاخاێاواناه کەمنقسەکەدێتەسەرئەوەیباشەچیبکێێت؟ئەوهەماوو هەیە یژناان

ئەزانان لەوانەیەڕاستەوخۆلەژێێباڵیدەسەاڵتییدانەبنخۆیانبەفێمینیستوهەڵسوڕاو
 .ن؟ئەگەربواربێتلەسەرئەمالیانەیانقسەئەکەینچیبکهئەمانه

 
بۆئەوەیگفاتاوگاۆکەماان.بەدڵنیاییهاوڕ جمالدێینەسەرئەوباسە:نگڕادیۆیپێیه
بپۆشێتپێمخۆشەپێسیارێکیتێبکەم؟بەرلەوەیبچینەوکێیەكهنیدیاردهزیاتێالیه

کە.سەرڕۆڵیڕێکخێاوەکانیژنانچیبوەوەچارەسەریچیە ئەوەیە پێسایاارەکەشام
ژنە دژی شاتاێاک هەماوو کە دەرئەکەوێات تاۆوە .زۆرباشەکەواتەئێستالەقساەکاانای
لەالیەکەوەدەسەاڵتفەرهەن ێکنوێنەرایەتیئەکاتکەهانیکوشتنیژنانئەداتلەالیەکی

لەالیەکیتێەوەدینو.تێییەوەیاسایەکدادگایەکنییە،بەپێچەوانەیاسایفێەژنیهەیە
ساه ئاهپیاوساالریئەمانەهەموویهاانای ژناان كاه.ندهركاوتای ئەوەی خاودی تەناات

نەوەوجدینیندەسەاڵتوپێکهاتوەکانیدەوروبەریهیچوەاڵمێکبۆئەمکێیەیەناده
ژنااناه.لەسەری کاوشاتانای نااماوسلەکەوایەئەکێێتبڵێینئەمدیااردەی بەهاانەی بە

وگێتووەوکۆمەڵ ایەکینادامەزراوهکەخۆینهکۆمەڵ ایکوردستانلەهەلومەرجێکدایه

 مال موحسین  جه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٤٣ 

زۆرجارمەسەلەیژنانئەبێتەکارتێکی.ناجێ یێیسیاسیودەسەاڵتیمیلیییاییهەیە
سیاسیبۆساتوسەودالەگەڵکۆنەپەرستیدابۆئەوەیکەبۆنمونەچاوپۆشنلەکابێایەک
مەکاتەبای کاێدووە، خاۆیاان پاێساەکاانای لەبەر چااویاان خاۆیاان کەژنئەکوژێتئاخێ

واقاعاه ئەم خاودی لەبەردەمکۆمەاڵیەتیانکێدۆتەوەتاچەندپێتانوایە کاۆمەڵا اایەکای
 ڕۆییتویبۆکوشتنیژنانپێکهێناوە؟

 :مالموحسینجه
خااڵاهبەداخەوەئەمەزۆریییخەیاندوەتائێستابیستوحه لەو وتساڵەبەاڵمجار با

ئاه.بدوێمکۆمەڵ ایکوردستانوەکچۆنئەڵێیقەوامینەگێتوە مان ئەگەرماهبەبروای
لەن ێانیئەوفەرهەن یژنکوشتنەپاساوێکبێت،بۆکەسااناێاکاڵتیانالیهبۆدەسه کە

باا.ناخەوەدژیئەمدیاردەیەنوبەڕاستیبیانەوێتکارێکبکەنناتوانێتپاساوێاکباێات
باه گاۆشاەیجایااجایااوەشباێاتكاهوجاۆرهمننمونەیەکبهێنمەوە،کوردستانئەگەر لە

دهلاهند ناوچهدەسەاڵتیجیاوازیتیابووە،هه دهژێاێ یاهساهساتو باووهاڵتای وكاێاتای
خاورمااڵباجاهڵاهیهاهكناوچهیهپاڵپیتیئێێانماوهتابهههندێكیتێهیپارتیوههه و
لاه.كااناڵتیئیسالمایاهسهژێێدهوتوهكه ژیااناكاێدن نااوچااناهئاایاا باهم ماانهاهیدوایای

باووهوتاوواناهزۆرخێاپتێودواكاهب ێهكانیتێبوو؟بێ وماننا،وهژیانكێدنیناوچه .تاێ
ئااه كااهوهکەوایە ئااهگااێناا ااهی ڕۆڵ دەسااەاڵتااهو جااۆری یاااساااكااهیااهكااهگااێاار  و، ی

هەباوایەئەگەرئێمەکۆمۆنیسته.تییهكهن هرههفه کانلێهاتووتێبووینایەوتوانایئەوەمان
باڵاێایانوهدەساتاهکەنەکشارێکناحیەیەکییمانبه نەئەباوویان ئەوە چااوەڕوانای باووایە

یااساایئەو بە باکەیان خاۆماان کوردستانئەبێتبیێتبەدەوڵەتێکئنجابچینیاساکانای
پایاادا.یكهن یخەڵکهرههکۆمەڵ ایەوفه خاۆمااناماان ئەچووینهەرلەوشوێنەیاسااکاانای

ئەکاێد جاێا ایاێماان تەواوی بە و پایااوە و.ئەکێدکەیاساییەکسانیژنو دادوەر ئەو
البااتدادگایەیدامانئەنائەمانووتئەمەیاسایئەمناوچەیەیه .وکەسبۆینییەلێیای

نایا اهرگهئیتێئه باووناایاهشێخومەالکانلاێاماان ئاهران یااساایئەمپاێاماان ئەمە ووتان
ئاێاوهئەگەربەدڵتاننییەهەمووڕێزدارنوەکئینسانبهناوچەیەیه فاهئاهاڵم نا ایرهاهباێ

ئاهحاهبێتاهرناشی ۆڕنئهگه.خۆتانب ۆڕن كاهباكاهوهماولای ئاهیااساایاهماهئاهن باێو
تاهوبااباهاڵتێكیلهسهاڵمدهبه.وهبنهڕووییاسائهواڕووبهرنائهگهئهویبكێ ،وهیرهپه
یمنئەوەیەوەکتێیینیەکبڵێمکەناكێ كهبۆیەخاڵه.دیهاتهكوردستاننهلهوهداخهبه

كاه چاوارچاێاوەیەوە بەو كایجاوگاێافایاایاهمەسەلەیپاراستنیئینسانپەیوەستبکێێتەوە
هاێایاتاایخۆپێکەوەناندایهدیاریكێاولەپێۆسه ئااباوری بااری و ولەخۆدروستکێدندایە

باهگێتووهكانخۆیاننهدیموكێاسیهرهرزوپێوهگەییتۆتەئاستێكیبهنه هااكاانایوهێیتا

 !  ژنان بگرین دژ به  م کوشتار وتوندوتیژیه ر به به  پێویسته

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 
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باائەدەنییتۆتهگهڵ انهكۆمه پاێاوە ئەوبەهاباوانەیکەلەکۆمەڵ ائەوروپیەکانداخۆیانی
جاار ئەمناتوانیتۆبەمناڵبڵێیزلاله.تهوبابهوشتیله تاا ژناان و باخاۆ خاۆت کانای

هاتادكهكسانیمهكانتانویهمافهگاتبەشتێکباسلهمەسەلەیەیكوردستانئه خاۆ.نو
تاادواوهرێتهوانبهئهوهتەپێیهئەگەربزووتنەوەیەکنەیه ئەوابۆرژوازیکوردئەکاێێات

ڕەنا اهیهنددهچه بارواتوە ئااوهاا تاێ سااڵای چەنادەهاا ورهباهیتێبۆیبچێتەسەرو
تیخاۆیدوقامهقهكهوهكهیهوهیدانیبزووتنهمههاتنهبهستهیوهپهمهئه.خێاپتێیشبچێت

باڵاێوهژێێفیاارهماڵێبیخاتهوتاكاتێكڕایئهوهرزبكاتهدابهاڵتهسهودهرئهرامیهبهله و
لاهمجۆرهن یبهرههیاساوفهبۆتنییه تاونادوتایاژی و پایاادهژناكاوژی .یاتباكاهدژیاان

كاهوئااساتاهئهنێتهیهوخۆیب هوهخۆیكۆبكاتهیهوهوبزووتنههاوكاتیشئیتێئه وئاهی
لاهمایئازادیویهربنهسهوتۆلهدەسەاڵتێكینوێیئه.البخاتوهاڵتهسهده ڕێاز و كسانی

 .كانبنیاتبنێمێۆڤه
 

کاۆمەڵا ەی:نگڕادیۆیپێیه هاوڕ جمالئێوەخۆتانپێیتێباستانلەڕێکخێاوەکاانای
لە کە ئەوەیان ئااگااداری خاۆماان مەدەنیوڕێکخێاوەکانیژنانکێدبەتاییەتیشئێامە

وهنکۆمۆنیستەکانهالیهكسانیخوازیولهیئازادیخوازیویهوهسااڵنیڕابێدوداجوواڵنه
ڕووكمەسەلەیهمەسەلەیژنانوه خاێایە کااتەوە.كیکۆمەاڵیەتیوسیااسای لەو هەر

ده ڕەشکاێانەوە، پەڕە هەزاران ساازكاێان، ئااكسایاۆنایسەدانکۆڕوسیمینارات یاان
یەخەیوهجۆراوجۆروهەتاناڕەزایەتیەکانیژنانوجوواڵنه یژنانگەییتەئەوروپاو

هااواریاان دەساەاڵتاداران کە ئەوەی ساەر گەییاتە ڕادەیەی دەسەاڵتدارانیگێتتاائەو
.اڵتیکوردلەئاستیڕایگیتیودنیاداناشێینمەکەنسهدهووتیانتكایهرزبۆوهلێیه

بۆوهیهمدیاردهڕوویئهمتازۆرڕووبهكهنكهدهكنییانئهیهوههەمووئەمانەجوواڵنه
جاوواڵناهوداکۆکیلەمافیژنانکێدوەوەشەڵتەریپارێزگاریله كاهوهژنانهەباووە،

هاهسەرەڕایئەمهه.بووههتدهه...وگۆڤاروبووهرانیخۆیههڕابه باۆچایموو واڵنە
سوکوکەمبکاتەوەلەسەرژنانیکوردساتاانشانهڕهنەتوانێاوەئەمدیاردەیەوئەمهه

كاه باکەنوەئیتێژنانهەستبکەنکەناکوژرێنبەبەهانەیناموسەوەكاتێاك عەشا 
تاازە تەکاناۆلاۆژیاای و دڵداریبکەن،بچنەسەرجادەیانجلێکلەبەربکەنیانمۆبایل

 ركوێیئەمدیاردەیەکەوتووە؟بهیهوهمجوواڵنهئایائه.بەکاربهێنن
 :مالموحسینجه

ناهمنپێموایەئەوبرگەمێاژوویایەیسااڵاه تاۆشناماونەیساەناتەریكااندهوهكاانای کە
وبوو،کاۆماۆنایاساتاهرانیخۆیههڕابەرانوقسەکهپارێزگاریلەژنانتباسکێدكه كاان

 مال موحسین  جه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٤٥ 

وانایكباسییمكێدئهخەڵکیئازادیخوازیتیادەرکەوتوهاتنەدەنگ،ئەوبرگەیەکەوه
لاهیپێكێدنكیهپاشهوئاستهناچاركێدوتائه ژناان بایاانایلەیاساشداكوشاتانای ژێاێ
بازووتاناه.وهناموسدابسارناه ئەم کە ئەویاهوهبەاڵم لایاێاكاوژرا و کاێا پاێ پااشاەکیاەی

باهیاهوهبۆئەمبرگەیەئەمجوواڵناه.مەسەلەیەشخۆیهاتەدواوە باوو تایاا باروایمانی
ئاهحاهاڵتداوتاهسهگژیدهچووبهڕادیکەاڵنەبوو،ئه ئەخساتەدای بەدیالای یااساای و كاێد

باهبەردەمكۆمه پااشاهڵ ا، و دواوە چاووە ئەوە پاێاشئاهكیاهاڵم پاێاكاێا باتاواناێوهی ی
ئایاتاێماهئاه.باكااتكسانیژنوپیاوپیادهتیایدایاساییهزرێنێكهكیخۆیدابمهیهناوچه

واتاهوهیاهوبارگاهدوایئهله.ریسهینهدانایهولێێهباسێكیتێه هاهلاه، وهكااناهزارهدوو
كاێدنكیاهرباریپاشهسه.گێێترئهوهجێوبهرئیتێبۆرژوازیشفێێئەبێتوتهوسهرهبه
باهههخۆشیلهیهوهوبزووتنهبه و ژنااناهوڵیفێیوداندابوو پااراساتانای نادچاهوهنااوی

وبەاڵملەوشوێنانه.كیدانازگایهرودهڵتهڕێكخێاووشه عەشاەیااریهەیە شداسوڵاحای
كاانپایااوسااالراناهنا اهرهاهچكێدنبۆتوندوتیژیوفاهملكهئەچێتەپێیەوەوژنناچاربه

و.نكهئه مااڵەوە باۆ با ەڕێاتەوە تاا ژنەکە باۆ یاخودفیارێکیکۆمەاڵیەتیزۆرئەهاێانان
 .كێابێرنهسهشیبۆچارهكهكێیه
هەڵادانەوەیچوهكیکتێییئۆقیانوسێکلەتاوانبهێنینهرنموونەیهیانگه کەداتایتیاایە،

لەسەرئەوانەیکەبەرپێسانیدامودەزگاکانچیبەرامیەربەژنانئەکەن؟یاانپەردەیەكه
کانایچزۆرکێدنێکلەسەرژنانهەیەبۆناچارکێدنیانبەلەشفێۆشیوخستنەناوبانده

ئایان.خۆیانەوە ئەوتاێ  ئەوەلەالیەکەوەلەالیەکیتێییەوەڕێكخێاویتێهەیەکەپێایاان
لاه حەڵەدات دهیاهواناهپاوەرمێنتئەمانەلەباشتێین كااری فاێاێی یااخاودژنااناێاك ساتای

باندوورمانبكه نولەمحەڵەتەشدائەبنبەژنێکیکێێکارکەلەدەرەوەشئەباێاتڕازی
ڕاده بەو و بااکەن ماااڵەوە ئاایاایاای ماااڵەوەشئەبااێاات لە کەم کااێێاایەکاای شلااهزۆرهبە

باهگاهتائاهبێسێکسلەگەڵمێێدەکانیانبکەنههئهوهماندویەتیه ناهر یااندڵایایایاان باێ
لەالیەکای.كاێدووهرناهدهدووییهییوپلهستهوژێێدهكارژنانیلهلهمجۆرهخۆئه.توانننه

بەاڵم ۆرکیاۆپاێاکئەکەنەوە کاۆرسو چەناد کە مەدەنای کاۆمەڵا اای تێڕێکخێاوەکانای
هاه و ڕووباهژناكاوشاتان باهوهڕووباووناهتاا تاونادوتایاژی ۆرکیاۆپاکااێدنەوەی کاۆرسو

ئەبێتیەخەیدەسەاڵتب ێ و.یهنهالیهمهتیوههاڵیهباتێكیكۆمهخهمهئه.پێییپێناگیێ 
بێلەژێاێەوەئهیهوهوبزووتنهستی،ئیتێئهڕاناوهستیباشهوهتوندڕایوەشێننوبڵێڕائه

جاۆرە.یەکبزووتەنەوەیجەماوەریسازبكاتوڕاییماڵێ ئەم ژناان ئەگەرڕێکخێاوێكی
بۆواڵتانایربۆكوردستانوانییهههمهئه.نجامێكلەكاروئاسۆینەبووناگاتبەهیچئه

دوایتاایایاهڕڕوویتێكێدوباهیشهوشوێنانهتیئهتاییهبهوهداخهبه.روایهتێیشهه تای

 !  ژنان بگرین دژ به  م کوشتار وتوندوتیژیه ر به به  پێویسته
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ئااشاكاێابهیسێکسیكهفێۆشتنیژنانومۆدێلیكۆیلههاتنیداعشپیستێینمۆدێلیله
بەوهكانهدالەتەلەفزیۆنهمۆدێێنهمهردهمسهله کاێد کاۆمەکای زۆر ئەدرا دنایاا پایایاانای

باهتاكارگه.كانیكسانیخوازیژنانوڕێكخێاوهییهوهچوونەدواوەیبزووتنه یوهییات
باهمهمڕێکخێاوانهند لهههكه باوون دهوهمناون قاورباانایاانای داعاشدکاتاۆریی ساتای

کاۆمەڵا اادەرونیانبۆپەیدابکەنوئه بەشاێاکلە بە زۆر.یانووتئەبێتبێنەوەوبینەوە
داعاشبهخزمەتێكهوهوئهبكهكهباشەئەوكۆمه ئەوەیکە ساەر ئەچاویاتە اڵمئاخێئایا

باروایمانسهوایبهوهرچاویهبهبهڵكێدابازرگانیكێدكهگهله بە ئااخاێ رژنانهاێاناا؟
مدهجۆرێككاهبهوهكانیژنانسیاسینەبێتهئەگەركاریڕێكخێاوهكهیهوهئهكهلهسهمه
كاانایاڵتب ێ ،ئیتێكاارهسهیدهخهمیهمووشتێكالنیكهاڵتبكوتێیانبۆههسهدهله
گاهیاێكاهساهده.وتۆینااباێمێكیئهرههبه ئاهن هاهروانایایاه ئەکاێێاتماووو ۆرکشاۆپە

ڕۆژیئێستاشیلەگەڵدابێت،چیگۆڕیوه کە یاانازەدا ؟هەمووساڵێکلەبیستوپاێاناچای
دێاانااه ئەشاکاااڵاایااان و ئەنااوا  ژنااانە دژی تایااژیاایەکااانای تااوناادو بااوونەوەی سااەربەرەنا ااار

تنوتەناناهكهرجئههاخهملیارهبهیهمووپارهوههئه.تەلەفزیۆنەکانوۆرکیۆپئەکێێت
ڕاساتئەکەننوێنه باڵاێاتئەگەر و مایانایەر رانییوئێنیشلەوێنبزانەکەسێکدێتەساەر

نئەمهەمووپارەیەتانسەرفكهرڕاستئهگهكانكوا؟پێیانبڵێئهدادگاییكێدنیبكوژه
بایاهاێانکێدووەئەمپارەیەوئەوپارانه یتێیشکەبۆدامودەزگاکانیتێسەرفتانکێدئا

و با اێن لەمالوەنەکشەڵتەرێکیلێدورستبکەینژنیتیابیارینەوەبەڵکوپایااوەکاان
وچه.پارەئەبێتبۆئەمەسەرفبکێێت.بیانخانەزیندانەوە ندینتیمیپارێزگاریلەژناان

وهیاهلاهساهمماهدوایئهڵ ادادابنێێنوبهكانوكۆمهرمان هكانوفهمنااڵنلەقوتابخانهله
فیااری.بن ئەکااتلەژێاێ لەخێزانەوەدەستپێبکێێتهەرکەسێککەتاونادوتایاژیایەکە

هەتائێستاهیچڕێکخێاوێکخەریکیئەمجاۆرە.کۆمەڵ اویاسادابێتنەکبەپێچەوانەوە
ئاهسانهلەگەڵڕێزمبۆئەوكه.لەکارکێدننییەبەداخەوە و بااشاە نایەتایاان یاانەو یکە
كوشتااریكارناتوانێتئەگەربیتوانیایەپێییئەگێتبهلهمجۆرهخزمەتێکبکەنبەاڵمبه
ڕێاکاخاێاوێاکە.وهكێدهمیئهدژیانیانكهژنانیانتوندوتیژیله بە پاێاویساتاماان وایە پێم

لەیكهوهباتبكاتلهوخهوهتێیشبجوڵێتهڕادیکااڵنه کاێدوە ئێمەپێیووتێتەجێوبەمان
وکوردستانداكه ئاازادیاخاواز پایااوانای ڕێکخێاویسەربەخۆیئافێەتانمانهەبووژنانو

کاارتاهمبابهبێڕێكخێاوێكیلهئه.كسانیخوازیلەخۆگێتیوویه ئااساۆیەوە بەم هەباێاتو
ئەم.یکۆرسێکیانۆرکیۆپێکبکاتەوەوهبکاتنەکئیكتفابکاتبه ئاێاساتاا بەداخەوەتاا

شتەناشکێاوەئەاڵمپێییپێنەگێتووەیانیعەمەلینییەوئیمکانینییەوئەوئاساۆیەی
وەبەبروایمندروستكێدنیڕێکخێاوێکیلەمجۆرەلەپێشهەموواندائەرکیئاێامەی.نییە

 مال موحسین  جه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٤٤ 

و.کۆمۆنیستوسۆشیالیستەکانە ڕۆژێاکژناان هەماوو هەماووانەوە بەرچااوی بە ئیامە
بێاتغهدهن،باشەئەبێتخۆشەویستیقهكوژرێنلەبەرئەوەیخۆشەویستیئەکهكچانئه

سێكیئاازادیاخاوازركهیانئینسانکوشتن؟ئەگەرئێمەیکۆمۆنیستوسۆشیالیستوهه
ئاهیهلهسهممهرئهسهینهیهكسانیخوازنهویه ئەناجااموئەمبابەتەنەوروژێنین ساەر وە

ئاهئەمبارودۆخه تاێ سااڵای ناێاتخاایاهدرێژەئەکێیێتبۆئایندەیەکیشکەنازانێێتچەند
 .وهداخهبه
 

ئاهسهو بێینهمهمانئهشیگفتوگۆكهمینبهكدواههوه:نگڕادیۆیپێیه چاارەوهر ی
هاهییاهوهچییە؟جوواڵنه و ژناان ڕێاکاخاێاوهكساانایاخاوازی وڵساوڕاوانای ژناان كاانای

ئازادیخوازانلەکوێوەدەستپێبکەن؟یاساب ۆڕن،دەسەاڵتبکەنبەعیلمانی،دینجیا
اڵتناچاربكاێ سهتوایمەالکاندەمبەستبکەن،دهبکەنەوەلەدەوڵەتوپەروەردە،فه

تااكاودهكوێوهروهاوكاریبۆقوربانیانپێكیهێنێ؟لهكوتۆوتتشێڵتهوه ستپێیكێ 
كااه لااهالناای بااهم بااهئااێااسااتااادا بااهر بااهتااهریااهربااهم ژنااان دژی  باا ااێ ؟وتااووهڕێااكااهی

 :مالموحسینجه
خااڵاێاکەوەئێستاداكهله چەناد لە ڕێکخێاوێکیلەوجۆرەماننییەکەباسمکێدئەتاوانایان

زماوناێاكایئاهئێماه.پاندنییاسایسێکوالریبەسەردەسەاڵتدایەکەمسه.دەستپێبکەین
باهستاونهیڕێ اداوهنیوهاڵملهبهستماندایهبووودهشمانههتهوبابهله وامردهیتوانی
بارگەیورهدووەمخۆپییاندانیگه.بێ باتاوانایان تاا وفێاوانیژنانوپیاوانیئازادیخواز

لاهربرگهكههپێنینبەسەردەسەاڵتدانهیاساییتازەبسه نااماوسادایكوشتان نااوی ژێاێ
خەڵاکستبهنقهئهركوشتنێكیتێیبهكههکوشتنیژنانوهبێ،ب ێهنه حساببكاێ و

لاهیاهڕایایا اهڕاشكاوانهكهیهوهخاڵێكیتێئه.لەدەورییاسایەکیواکۆبینەوە هایاچنایان
مازگاهیاندنبێیاخودمیانایاهناڵیڕاگهینكهسێكیقیوڵناكهكه كاهری وساوكاایاهوت تای

لاهوهناوهربتوانینچلهگه.وهژنانباڵوبكاتهتوندوتیژیدژبه وهرهدهیكوردستانوچ
ردابدرێاتسهدادگاوحوكمیانبهینبهمەالبده٦٥ینوبكهیهلهسهممهرئهسهكارێكله

كاێدووه هاه.یانیكارێكمان تاێ بایاكاهكاارێاكای ئاێاساتاا ئاهر باكاوژهیاهوهیان كاانمەلەفای
پاێئەگەرلێێه.رب ێنبۆدادگاوسزایخۆیانوهوههەڵیدەینەوەوبانگبکێێنه وەدەسات

وایاهبۆیه.بکەینئەتوانینڕێکخێاوێکیلەوبابەتەدروستبکەین لاهجاهمنپێم رساهخات
لاهدینئهكێدنبهدەسەاڵتێكیسێکیوالروپاشەکیه هەنا ااوێاكباێاتورهساهتاواناێ تاادا

یااساایدووهلاه.مانبایااتڕێكخێاوهوجۆرهوئهرهوبهوهكماننزیكبكاتهیهله  مایایادا
پەکساتاان.دژیكوشتنیژنانوهبهستانهدیلویاسایوهبه ژناێاکلە بەر لەمەو ساڵێک

 !  ژنان بگرین دژ به  م کوشتار وتوندوتیژیه ر به به  پێویسته
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ڕۆژاناه كاهکوژرادنیاڕژایەسەرشەقامالیخۆماان ئەکاوژرێاتو جاووڵاهژن كیاهچای
ئااخاێسیڕێاكایاخاهدكهندسهخۆپییاندانێكیچهدروستنابێ،یانیئایائیمكانینییه یان؟

پاێكهاڵمپێداگێیئهدابهوخۆپییاندانهڵناگێینلهاڵتههسهدهكلهخۆچه كاۆتاایای و ین
دادگاوباهدرێنبهندبكوژێكئهبینینچهتاكوئهینههدهمانئهكهكارهبهناهێنینودرێژه
 .ندر یهگهڵ اڕائهیانبۆكۆمهكهئاشكێاتاوانه

 
؟ئازادیاخاوازانیواڵتچییهوهرهدهكدوایینپێسیار،ڕۆڵیكارلهوه:نگڕادیۆیپێیه

مئهكاتكهئهوهركیئهدهسێككهركهكانیژنان،ههمافهڵسوڕاوانوداكۆكیكارانلههه
هاهتێكهریهربهكوردستانبهیدژیژنانلهكوشتنه باكاههیچپاساوێك چای ن؟ڵانااگاێ 

 ئەتوانێێتدەرەوەبیێتبەسەن ەرێکدژیکوشتنیژنان؟
 :مالموحسینجه

بەڵێئەتوانێێتولەدەرەوەشئیمکانیهەیەبەاڵمجۆریکاریئێێەجیاوازەوتۆزێکیاش
كااریا اهكاهیاه.یاندووخاڵباكاهبهبێئاماژهدائهلێێه.سەختتێیانکێدوە بایاێوڕایم، ری

وهێزهندیکوردیدابهوهدەسەاڵتیکوردیلەناوڕه کاۆنەپەرساتای وبەداخەوەبایاێوڕای
کاورد.یهیههپیاوساالریوناموسپەرستیسایه ئەوروپااشبەدەساتای لە کوشتنیژنان

وتیئەمدەسەاڵتوفەرهەن ەبكهیندژایهوهکەمنییەبەاڵملەالیەکەوەڕووبەڕوویئه ین
ژێاێ.وانهپێداگیێیبکەینلەسەرسزادانیئه لە بەاڵم دادگاا بە ئەدرێان بەهەرحاڵئەمانە

باکاێێانخۆشیدهبیانوینه ساەیاێ تاێ وەککاوشاتاناێاکای هەر .روونیداکەمنەکێێنەوەو
.خۆیااناداووواڵتانهڵئهگهلهیهوهدووهەمیان،کەکاریئێمەقورسئەکاتڕووبەڕووبوونه

واڵتاهوهیانیچیڕه ڕهندی ئاهواناهكاان كاهكاهئاهوهی ئاهن پاێای خاۆیاان رۆكساه)ڵاێان
ڕهلۆكاڵیهرهپێیپێوهبهڵكهوخهوژیانیئه(ركان،كۆمیونیتیلیدهندهوهڕه كااننادهوهكانای

شاووزاننكهن؟خۆیانزۆرباشئهكهدیاریئه لێێەکچێکیخوارهەژدەساڵئەدرێتبە
باێشئهوهئه.داتتیپێئهسمیهیدینیڕهشێوهاڵمئیمامێكبهبهیاسایینییهمهخۆیئهكه
تاێیخهڵهمامهجیاوازهوجۆرهبهمافتاننییهئەبێتپیانبێڵینئێوهكاریئێمەكهبه ڵكی
لاهبێیەکیاساڕهوئهرهاواڵتیهنوهاواڵتیههبكه نااباێات ژێاێچاوبكێ بۆهەمووانو

ئاهرامیاهبهستلهدهزایخۆیانهبیانویگوایەئەمەفەرهەن یخۆیانەوفه ماهر داالناهساهم
.چاێاتئاهڕێاوهكولتوریداباهژێێناویفێهلهكهیهرستانهپهركۆنهشههوهنائهشلبكێ ،ده

تااێهالیااهلااه ئەوروپاایوهكاای واڵتاااناای بااۆ دێاان كااوردسااتااان دەسااەاڵتاای ئەگەر.سااەراناای
كاۆماهسانییهڵسوڕاوانیژنانوكههه و كاۆڕ لاێاتاێاكایادهڵاهكساانایاخاواز ئەمكاانایاان و ن

فاهوهرئاهسهتیب ێینلهوڵهڵ اینێودهیكۆمهخهیانلێبوروژێننویهیهمەسەله رشایی
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كاهخاهاڵتێاكڕائاهسهسووربۆده ساایاهلاهن هاهژێاێ كاوژراونیادا ژن شاكاانادنای.زاران
گاێاراناهككارێكلهكێ وهتیسیاسیئەوانبەبروایمنئهشەخسیه باۆوهپێناو یشاكاۆ
ئاهساهدهرواڵتێكبچینوباهركاتێكدێنبۆههگهئه.ینماشایبكهژنانته واڵتاهاڵتای و
نباهكهژنئه٥كوردستاننولهدهشخۆیانمۆدێێننییانئهڕووكهبهكهمانهبڵێینئه

ئاهیاسا،ئهموڵكیپیاوبه شاتاێاکئەکااتبەشاتاێاکباه.یانكاهواڕسوایاان ئەگەرئەوە اڵم
 .ڕسوایاننەکەینئەوەلێێەشبۆیانئەچێتەسەر

ئاهسهكانیژنانلهبۆچیناكێ ڕێکخێاوه ساكاهرئاساتای یاان هاهنادهوروپاا یاان تاانااڤایاا
تاااڵتێنوههستئاوهدهتیداکۆنفێانسیگەورەب ێندژبەکوشتنیژنان؟خۆلێێهوڵهنێوده

ئاه.ئەکێێتئەمکارەبکێێت.ستیاندایهردهبهتلهئیمكانیه و باکەیان ماههیوادارمدەستپێ
 .چاولێیكێ تهمبابهستپێكێدنیكارێكیلهوازێكبۆدهكبان هوه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !  ژنان بگرین دژ به  م کوشتار وتوندوتیژیه ر به به  پێویسته

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٠٢ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ئایدیاوه نیولیبرالیزم، له 

*داری رمایه بۆ جیهانسازیی سه  
 

 : که سپێکی باسه ده ر له  به

بوایهن هڕه باشتێ بهوا بکهوهرله، ئاوا باسێکی لهی لهین، چهسهپێیدا بابهر تێند تی
نێوتهکیواقعیباسینیولییێالیزممانبخستایهیهشێوهڕۆشنیوبهتابهمانبکێدایهقسه

خۆیهیهچوارچێوه دروستی :مکهیهبوایهدهوانهله.وهکی له وهباسمان كئیمپێیالیزم
بهدیلهوهكئه،وهداریرمایهبااڵتێینقۆناغیسه چونکهبکێدایهیهستهرجهرکیلینیندا ،

شتێکیجیاوازون،باسلهکهنیولییێالیزمدهباسلهیکهپانهچهوتهوڕهشێکیزۆرلهبه
وهوهرهدهله چ ئیمپێیالیزم، ئهی قۆناغیوهك بااڵتێین وهرمایهسهی چ و كداری

به دهسهسیستمێکیئابووریزاڵ جیهاندا، ئهکهر وێنایهنو و دهله بهدهنیولییێالیزم ن
داریلهرمایهداریوشوێنیئابووریجیهانیسهرمایهرخۆیشوێنیسهههکهوهستهده
گێتۆتهبااڵکهقۆناغه وهپێیهلهبوایهده:مدووه.وهیدا له قۆناغیهباسێکمان ندیتیۆری

وتیڕهنیولییێالیزمله،چونکهالیمارکسبکێدایهداریلهرمایهورانیسهتیودهاڵیهکۆمه
هاتۆتهرمایهورانیسهیدهوهپێیهچوونه ئابووریجیهانیدا لهوهکایهداریو وشتێکی

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

  و سایه رسه خه
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نییهناوه جیاواز کێدهدهلهڕۆکدا و ئیمپێیالیزم لهمارکسبه.کانیورانی یبارهڕۆشنی
وهدارییهرمایهسه له سهقۆناغهباس وهرههکانی شکڵ ێتنی و پهڵدان وندییهیوهك ك

ئابووریکه تاییهقانونمهسیستمێکی دهیه،تیخۆیههندی باسله پاشان و قۆناغیکا
رقۆناغیڕکودسهچێتهوئینجادهکادهرمایهیسهوهکێدنوفێاوانیوونهشهقوگهونهڕه

قه لهو ڕهیێان، وهندهوهم ئیمپێیالیزم باسی لینین پێ هشدا ئاستی بااڵتێین ییتنیك
کاتبۆدهداریئیزافهرمایهوداڕمانیسهوهخواربوونهداری،یانیقۆناغیڕوولهرمایهسه

کانیزاڵهدا،قانونوکارکێدهمقۆناغانهمووئهههلهدیارهندیمارکس،کهتیۆریقۆناغیه
تاییهرمایهسه ههتمهداری خۆیان دهیهندی باسییهچوارچێوهلهبوایهو ئاوادا کی

بهێنایه کایهنیولییێالیزممان چونکهوهتە له، چوونهڕهنیولییێالیزم یوهپێیهوتی
وه سهئیمپێیالیزمدا قۆناغی بااڵتێین نییهرمایهك تێ شتێکی وتێکیڕهلهج هداری،

کهبۆرژوازی تاییهسڵهخهبه، کارکێدی و ئایدیۆلۆژی و ئابووری و سیاسی تیتنمای
وهکایههاتۆتهوهخۆیه سهندهههڕهو جیهانی لهرمایهکانی ئێستا عهداری کسخۆیدا
لهوهپێیهلهبوایهده:میشسێهه.وهکاتهده لهرمایهسهباسێکمان وداری کوردستان

کانینیولییێالیزموجێ ایواقعیوکارکێدهوهن دانهڕه،چونکهکانیبکێدایهندییهتمهتاییه
داریلهرمایهسهباسمانلهبکێ کهتوانێ باسیلێوهئابووریکوردستاندا،کاتێكدهله

وه سهکوردستان، ژێێدهرمایهك تاییهستهداری و کێدبێت ئیمپێیالیزم کانیندییهتمهی
پاشانقۆناغهرههسه رڕێ ایتاکانیسهستهربهندنوبهسهرهکانیپهڵدانوشکڵ ێتنی،
دارییهرمایهمسهئهکهبکێادیهوههاباسمانلههەروه.ڕوو،تهییتووهبخستایهئیستاگهبه

ئابووریجیهانیولهیهکیههوچجێ اوڕێ ایهئیستاداچۆنهکانیکارکێدنیلهمیکانیزمه
ناوهڕۆژهه ههئێمهوهوانهپێچهبه.ڕاستدااڵتی بهناتوانین نیولییێالیزم کییهشێوهروا

ب وێزینه لهوهمیکانیکی و کوردستان به..ینبکهقسهوهیهبارهبۆ بتوانین دوایهیواردارم
 .تب ێینمپێکێدکۆڕوسیمیناریتاییهیئاماژهوخااڵنهمووئهرههسهدالهمباسهئه

 .خۆیکهتیکۆڕهربابهسهئێستابابچینه
 

 ؟ تا نیولیبرالیزم چییه ره سه

سانێکیتێ،کهتهسیاسهندێکیتێپێیانوایه،ههنیولییێالیزمئایدیۆلۆژیایهسانێكپێیانوایهکه
تییسیاسهچوارچێوهنهالهتهسانێكبهشزیاتێکهمانهله.کیئابوورییهیهپێۆژهپێیانوایه

ئیمپێیالیزمی"ڵێنندێکیتێپێیدهوههوهنهکهداسنوورداریده(خصخصه)تیکێدنتاییهبه
وه"نو  ، ".نیوکۆڵۆنیالیزم"یا یهبه هیچ من لهبروای نادهمانهك دروست نپێناسەیەکی
لییێالیزمپێیتێبهکهتیچینیبۆرژوازیهیتاییهوهكجوواڵنهیهنیولییێالیزم.وهستهدهبه

 ..بۆ جیهانسازی  ئایدیاوه نیو لیبڕالیزم، له
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لهناسێاوه کاری هو ڕهرییهژێێ سهکانی بنیهرمایهوتی و ئاڵتهداری رناتیڤهستی
نسیپووپێهرتاپایئهسه،ئاڵوگۆڕێكکهرداهاتووهسهکانیتێدا،ئاڵۆگۆڕیبهبۆرژوازییه

سهبنه و ڕوان هرچاوهما و سیاسی و کهئابوورییانهفکێی ههی بوو،لییێالیزم ڵ ێی
کهڵیژاردووهلێکیتێیههرچاوەگهوسهالوهتیهخستویه کانیڵپیداویستیهگههاوتابێتله،
بهڕێیه کێدنی سهشهری و بۆرژوازی لهرمایهکانی جیهانیدا، کهداری ڵگهلهقۆناغێکدا
ندێکیههشنیولییێالیزمڕهمجۆرهبه.وڕووهرهکانیخۆیدابهیێانوناڕۆشنیوئاڵۆزییهقه

ههلییێالیزمهکیچینیبۆرژوازیکهیهوهجوواڵنهلهتهتاییه کیفکێیویهگهڵ ێیڕهو
یوهبۆڕۆشنکێدنه.مرۆدادنیایئهتیلهفیجیاوازیخۆیهلسهئایدیۆلۆژی،سیاسیوفه

خاڵهئه لهباشتێهم بدهڕهئاوڕێك لییێالیزم لهوهینهوتی بزانین چیتا نیولییێالیزمدا
 ؟گۆڕاوه

 
 ؟ نێوان لیبرالیزم و نیولیبرالیزمدا، چی گۆڕدراوه له

وه باوهیهوهكجوواڵنهلییێالیزم بۆرژوازی، سهوهڕێتهگهکانیدهڕهکیچینی و٦٨یدهبۆ
ده٦٩ بۆ سهوره، سهرههی خهرمایهڵدانی و دهداری ڕاماڵینی بۆ وگایهبهرهبات تی
سهستهربهبه پهکانی ڕێ ای سهسهرهر ئابووری دهرمایهندنی کهداری، چینیورانێك

هه خهبۆرژوازی سڵهڵ ێی شۆڕش ێرانه ئه.بووتێکی بۆرژوازی ئهچینی بۆ یوهوکات
سیاسیویاساییوستهربهکانزامنبکاتوبهرمایهیسهئازادیبازاڕوئازادیجووڵه

کهبوووهڵ ێ ،پێویستیبهمابوونههوهتییهگایهبهرهدهلهکان،کهن یوئابوورییهرههفه
توسیستمیحوکمرانیداوڵهنگودهرههڕوسیاسەتوفهباوهتیلهڕهئاڵوگۆڕێکیبنه
تمنااڵنیشنانهپیاوانوژنانوتهڵ الهکاریکۆمهبههێزیئامادهكکهیهڕادهپێكیهێنێ،به

ههوه ك ڕاکێیێته کارهمهقێك وهیدانی ئه. ڕهلییێالیزم کهوتهو ئهبوو متوانی
.ستیهێنێدهبهگۆڕانکارییانه بیێمهبه)لییێالیزم میل، ستیورات جۆن پایهپێی وندی دار

ئازادیتاكومافهڵ ێیتیۆریمافومافیفههه(ناسێاویلییێالیزم کان،نییهدهمهرد،
یوهژیانیتاكوجیاکێدنهستیئاینلهیدهوهجێبوون،دوورخستنهئازادیکارونییته

له کڵێسا یهوڵهکاروباریدهڕۆڵی و سکوالریزم لهت، هاواڵتیان یاسادا؛رامیهبهکسانی ر
دهبواریسیاسهله ڵیژاردنن دانوههمانتاریزمومافیدهرلهتیدیموکێاسیوپهوڵهتدا،
شێوهوه دهیهك بۆ فهخالهك لهتی لهرد واڵتدا، ئابوورییهکاروباری ڵ ێتنیههوهڕووی

ربازرگانیوهێنانوبێدنیسهتیلهتیحیمایهکانوسیاسهییهناوچهاڵتهسهگومێگوده
هه مهوهشانهڵوهکااڵکان، و پاشا مالیی ئیمتیازاتی فهی و بهرمانرهلیك و دیهێنانیواکان

عههاوسه و کۆمهدالهن ی ئههه...تیاڵیهتی پێهموو و ماف خهنسیپانهم تێکیسڵهش

  و سایه سره خه
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هه شمولییان و کهبووهجیهانداگێ دهله، نیزامی سوڵتهگایهبهرهچاو و موتڵهتی دا،قهی
شۆڕش ێرانه باوهمجۆرهبه.بووئاڵوگۆڕێکی و وهڕهلییێالیزم جوواڵنهکانی کییهوهك
ڕه بۆرژوازی، سهوهن دانهچینی خهردهی ئهمی چینهباتی وهیهم دهبۆ اڵتیسهالنانی

 .یدابووهتیبۆپهرورهزهوهشهولێێهداریرمایهمیسهتیوجێخستنیسیستهگایهبهرهده
بهبه نیولییێالیزم یهپلهاڵم زادهکهی سهم و قۆناغ یهردهی جیاوازیمێکی کجار
واتهودایهمهلهداریوچینیبۆرژوازیهرمایهسه یێانڵدانیقهرههقۆناغیسهکیجیهانیدا،

بنیه سیاسییهستهو ئهسڵهندتێینخهتمهتاییه.داریرمایهکانیسهئابووریو ڕهتی وتهم
یکههاومافانهنسیپوبهوپێهمووئهههلهڵ ێتنستههدهمرۆدابهدنیایئهلهبۆرژوازیه

جێ یێیانکێدووهکۆمهکانلهچینیبۆرژوازیولییێاله وبهستپێدهدهڵ ادا وهمانهکا
یحمانهیبێرهوهوسانهوچهرمایهڕخستنیسهگهمکیئازادیبازاڕوئازادیوهرچهسهله

کییهمووکێدهههكکهیهڕادهبه.کاتوهپێداگێیدهستێکهربهربهرووههسههێزیکارله
فه و قانونی و ئابووری و لهرههسیاسی بهخزمهن ی سوودیدهتی و قازانج ستهێنانی

 .دابێترمایهسه
ئازادیبۆکهیهومانایهنهابهکان،تهالینیولییێالهزییهرکهمکێکیمهچهباسیئازادیکه

دارانبهرمایهیکااڵزامنبکێ تاسهوکۆمپانیاکان،ئازادیبۆبازاڕوجووڵهرمایهسه
کۆبکهئازادانه سوودپهمجۆرهبه.وهنهقازانج و بهقازانج پێیکهرستی، وباوکی وتن

وبهیکۆمهشهگه ڵ اردوکۆمهن ینێوانفهتوهاوسهدالهدیهێنانیعهفاکتۆریبهڵ ا
ئهنانهته.وهدرێتهلێکده بێتنابێگو بهرمایهیسهوهتبۆ ئازاد و ئامانجیخۆیب ا

ریلهم هیستهوهکان،نابێگو بدر بهبوونیئینسانهوتهککهتیاچوونوپهبدر به
کێێن،گێانیرامۆشدهسااڵچووانفه،بهوهرکارهبهخێێنهیانمنااڵندهکێ ،وهژنانده

مانهکات؛ئهڵ اکاندهکۆمهڕوولهنگوقاتوقریوماڵوێێانیگێ ،جهدهرهوبێکاریپه
بتواننقازانجیخۆیاننکۆمپانیاکانهداروخاوهوتاکیپارهرمایهگێنگسهگێنگنییه

لهبێ ومانڕه.ستیهێنندهبه پێیینهوتێکیئاوا کهچاو بووهیخۆیدا نهلییێالیزم ركهه،
خه شۆڕش ێرانهسڵههیچ نییه،تێکی کۆنهسهب ێهی ئینسانییهپهرتاپا دژی و ،رست

ڕیوپهوتائهخۆروچاوچنۆکهسئولومیهر،بێمهم هوتێکیزاڵموتوندوتیژوستهڕه
ورانێکیدرێژلهڕبوونیدهپاشتێپهکهوتێکیبۆرژوازیهنیولییێالیزمڕه.خۆیڕاسیسته

وکانشکڵیگێتووهکهدواییهكلهیهیێانهڵدانیقهرههوسهرمایهیسهکهڵهوکهشهگه
چۆنشکڵیگێتوتهمڕهاڵمبابزانینئهبه.مرۆداردنیایئهسهبهدواتێخۆیزاڵکێدووه

 ن؟کامانهڕاندووهیتێیپهپۆالنهوشهوئه
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 :اڵت سه و ده ره به  ئایدیاوه  نیولیبرالیزم له: م که پۆلی یه شه

لهرهسه نیولییێالیزم ئایدیاکانی تا لهدواوهبه٦٩١٥سااڵنی لهچوارچێوه، داکۆکیکێدن ی
ڕه و کێدن سهئازاد کامڵی کێدنی دژایهرمایهها دهو کێدنی دهخاڵهتی لهوڵهتی ت

خۆیناساند بازرگانیدا، لهبه.کاروباریئابووریو دواتێ کۆمه٦٩٥١ساڵیاڵم ڵێكلهدا
فه دانیمهیلهئابووریناسو کۆمهسوفو و ندانیسیاسی له کانیشارهکێكلهیهڵناس،
لهنن،کهیهگهڕاده"یئازادییاننامهبه"وێداكپێکدێننولهیهڵهوکۆمهوهبنهسویسێاکۆده

ههوههجه واتهئاماژهوهپێیهلهکهیهیههڕۆکهوناوهرئهردا یئازادیپێناسهمانپێدا،
ورمایهیئازادیسهڕوان هتی،لهاڵیهتیکۆمهدالهعهییتنبهڵ اوگهیکۆمهشهتاكوگه
 .وهبازاڕه

کێکیانمیلتنفێیدمان،ئابووریناسیه:یهتیناسێاوئامادهسایهدادووکهیهڵهمکۆمهنێوئهله
دامه قوتابخانهزرێنهو شی اگۆیهری ئهی پۆپهو کارڵ تێیییان کهرهوی لهکێکهیه،
میکهپۆلییهشهنیولییێالیزمپێینایهمجۆرهبه.یپۆستمۆدێێنیزمفهلسهرانیفهزرێنهدامه
کانیڕهباوهاڵمدیارهتی،بهکانیخۆیهڕهیئایدیاوباوهوهکێدنهاڵڵهویشگهئهکهوهخۆیه

له بهنیولییێالیزم نهیهیاننامهئاستی ب ێهوهمایهکدا و دهدرێژاییچهبه ڕوویلهیهندین
کێدوله..توهیتێوڵهڵناسیودهوکۆمهفهلسهتوفهکانیئابووریوسیاسهیدانهمه
یسیستمێکیسیاسیوئایدیۆلۆژیداچوارچێوهدائایدیاکانیخۆیلهیدانانهممهكلهریههه

سه حەفتاکانی سااڵنی تا لهدهجێخست، پێیوو، بهگهی گهسهدهڵ مارگێێتاڵت ییتنی
له لهبهتاتیەر ڕێ ن ڕۆناڵد و نایهئهریتانیا پێی نیولییێالیزم لهمێیکا، و تێ قۆناغێکی

سهپۆلیدووهشه ڵ ێانیییردێنوههدهوهکێدهئایدیاکانبهپۆلێكکهڵدا،شهریههمدا
وهمجۆرهبه.وهاڵتهسهدهنێنهپێده ئاڵتهنیولییێالیزم بهك سیاسیوهکێدهرناتیڤێکی ی

ده و ڕهوڵهئابووری ئیدارهتداری بهوتی سهرهو نیزامی دهرمایهوپێییێدنی گێێتهداری
سیاسیوئابووریڕهکاوئیتێباوهڵسیستمیکاپیتاڵیستیداخۆیجوتدهگهستولهده

 .کاتدهداریئاڕاستهرمایهکانی،سهفییهلسهوفه
باشتێهلێێه لهکهدا سهسهمێك مهرچاوهر سیاسییهیدانهو و ئهفیکێی ڕهکانی وتهم
چینوئاڵوگۆڕانهینوبزانینئهرخهڵلییێالیزمدادهگهکانیلهستینتازیاتێجیاوازییهڕاوه
 .تێیداڕوویداوهکه

 : تدا بواری سیاسه  له/ ١

بهوالخستنیڕۆڵیله*توڵهوریدهیدهوهکیکێدنهالوه جۆرێكکهئابووریواڵتدا،

  و سایه سره خه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

کاندا  تییه زایه ی ناڕه وه ڵگا و جوواڵنه ر کۆمه رامبه به ت له وڵه ڕۆڵی ده  نیه  وه مانای ئه به  مه ئه*  
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وهوڵهده کۆمیتهت سهیهك بۆ کارگێری خاوهرمایهکی و پێۆژهداران و کۆمپانیا ن
کۆمهکاندهئابوورییه ب ێر و بریارانهیئهڵهور و یاسا بهو ئاستێکیکهوهپێیهرێته

لهبه لهرز جووڵهردهبهئازادی سهم دهرمایهی زامن بازاڕدا تهو لهنانهکات، ئاستیت
وه بهكدهجیهانیدا اڵڵێكبۆ پێۆتۆکۆڵه بازرگانییهستنی و لهئابووری ڕوو بازاڕیکان
ههزییهرکهنابێدنبۆالمهتیسانتێاڵوپهوڵهیدهوهشاندنهڵوههه.جیهانیبکات هاروهت،
دهفیدرالیزمه لهوڵهکێدنی بنهسهت قهر تایفهمای ئاینی، و تهومی ئیسنیك، تنانهو

كکۆنتێاکان،وهکانوهێزهکدارهچهییوتاقمهماڵهاڵتیمیلیییاییوبنهسهقیوڵکێدنیده
حوکمهده دهزگای و ئاساییهوڵهت بریارێکی بهتداری، ئهمه، اڵتانهسهدهمجۆرهرجێك

سهپارێزه ئازادی لهرمایهری وخزمهو بن کۆمپانیاکاندا و بازرگانی و بازاڕ ت
 .هێنێتستیانبۆپێکنهربهبه

ڕۆکیکجاریبێناوهیهکانبهلییێالیزمدا،نیولییێالهلهرییهوههمکێکیجهچهدیموکێاسیکه
لهکهده و دهرجۆرهههن خاڵی دهوهنهکهمافێك مافی که، کانیپێوانهلهکێکهیهن دان

ههویلێکێاوهیرهکسانپهمایمافیهاواڵتییهربنهسهدیموکێاسیوله ووهشێتهوهڵده،
کێێتهکێ ودهده**"کۆتا"ووهستێێتهبهدهوهومیوئاینیوئیسنیکییهیقهناسنامهبه
ئه" له"جناسدیموکێاسی تێییهالیه، سیاسیته"وهکی نوێنه"وافوقی سیاسینێوان رانی

ده و تاقمهستهگێوپ ئیسنیکییهقهو و ئاینی و کهومی بهکان یمهگهلهشدارن
ینجامیپێۆسهبێدنیدیموکێاسیوئهڕێوهربۆبهکیبریاردهمایهكبنهدیموکێاسیدا،وه

ههده و بهن دان کهدهوهستهدهڵیژاردن بهگیێ ، ڕێکهخۆی کۆمهمانای ڵێكوتنی

 ..بۆ جیهانسازی  ئایدیاوه نیو لیبڕالیزم، له

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 

.  کان دایانهێناوه نیولیبراله  که  که یه ش زاراوه مه ئه-"کان تییه مایه که"دانانی ڕێژەی کۆتا بۆ ژنان و **  
ر  ك هه م پێکهاتوانه، نه تی ئه رایه مان بۆ نوێنه رله کانی په ٪ی کورسییه٠١٪ وە یا ٥له   بۆنموونه

  وانه کردنی ئه  نگدان و خۆکاندید کردندا، بگره ی ده پرۆسه  له  کسانه ی مافی هاواڵتی یه وه شاندنه ڵوه هه
 . دوو هاواڵتیانی خوار پله  به

ست پێك  ربه کان زامن بکا و به رمایه ئازادی بۆ سه  ی که وه مانای ئه ڵکو به یا الواز بێت، به مێنێت وه نه
ڵك  رانی خه الماری ئاست و گوزه په که بێسنوور   بێت  زگایه و ده ت ئه وڵه ده  وه کی تریشه الیه هێنێ، له نه

کان و  کرێکارییه  کێتییه ر یه وێ لێبکات، هێرش بۆسه یڕه په  وه تی لێگرتنه بدا، بێکارسازی و سیاسه
  که  بێت  زگایه و ده ت ئه وڵه شدا ده وه ره ئاستی ده له.  کان ببات تگوزارییه ڵگا و خزمه کانی کۆمه وته ستکه ده
ت و  وڵه ترین ده نده رستترین و دڕه په ڵ کۆنه گه ك له یه یماننامه په  رجۆره هه  بێت  ڕێبخا و ئاماده نگ به جه

ك  یه  له.  کاندا بێت شه هاوبه  داری و کۆمپانیا و کارتیله رمایه قازانجی سه  رجێك له مه  هێزدا مۆر بکات به
ر  رکوتگه ڕی هێزدار و سه وپه ر چینی کرێکاردا، ئه رامبه به له  وێت که تێکیان ده وڵه کان ده دا نیولیبراله وته
 .  بێت
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کۆبوونهمحزبانهلهکهدارهرمایهتیسهسایهکۆمپانیایبازرگانیوکه وبازاڕیانوهتهدا
 .قۆرخکێدووه

تیۆمانهکەنارئهله ڕایسونکۆندهالیهلهکه"رانهوزایداهێنهفه"مارۆدانوریگهدا، لیزا
پاوه لهاڵڵهگهوهڵهکۆڵن و چهردهسهکێا واتای بۆشدا می چه"مکی به"ینجڕژێم خۆوهی

کێاوهگێت ههڕێ ایهته، تهك بۆ م ناکۆکییهسفیه دهنێوخۆییهحسابی تانیوڵهکانی
وبۆرژوازیله کانیانناکۆکنتهحکومهڵ ایانەدا،کهوکۆمهمبۆگۆڕانکاریلهههجیهاندا

تێکداڵسونهگهلهیهوانهواویپێچهتهبهمشێوازانهمێیکادا،ئهیئهوهرهڵسیاسەتیدهگهله
 .*وییانلێکێدووهیرهکانپهلییێالهکه
 

 : دا فه لسه بواری فه  له/ ٢

وهکانهستنیولییێالهدهنبه،دووڕێچکه(ن یرههفهفێه)ڵچێالیزمپۆستمۆدێێنیزمومەڵتیکه
تی،بۆلێدانلهتێکیئینسانیوچینایهقیقهوحهرناسنامهههربهرامیهبهوهستانهبۆڕاوه

ئینسان هسڵهخه جیهانی مافپهتی و مافهوهشانهڵوههه.ریروهرایی کانیجیهانداگێهی
یکهڕهوباوهگێتنیئهوهستهدهکانوبهجیهانداگێهڕهیاندنیکۆتاییباوهئینسانوڕاگه

شمولی" دیکتاتۆریهرچاوهسه"فکێی هیچ هتهی ڕه، و حهوهتکێدنهرایی لهقیقهی رههت
له پیتکێدن تا مهڵچهکهئاستێکدا، و مۆدێێنیزم پهنیهدهری و لهیرهت ییڕێژه"ویکێدن

لێێه"کانن هرههفه لهوهشهو دواکهرههفهڕێزگێتن فهوتووانهن ی لۆکاڵیزم، ن یرههی
قه و تیێهئیسالمی و لهگهومی تێییهالیهری؛ لهوهکی کۆمهلێدان ڕۆحیهکاری و تیڵ

هاوچارهوهپێکه و بهیی ئینسان نووسی جیانه"عینوانی له"وعێکی پێداگێی وو تاك
وهتاک ه رایی قاره"ك کۆمهسهکه"مانڕامیۆی سهروو و چینهڵ ڕاوهروو وستاوهکان

شه و خێێ یهکاری .وهکاتهکالدهڕ کۆمهڕێکخێاوه"ڕاکێیانی مهی ده"نیدهڵ ای اڵڵیبۆ
له دهکێدن خاوهوڵهنێوان و ههت و لێدان بۆ ڕێك داوادا، جهوهشانهڵوهن کاری معیی

حقیێتهوهرێکیهلەسهڵچێالیزم،کهمەڵتیکه.رییهماوهیڕادیکاڵیجهکانوڕێکخێاوهکێتییهیه
ولهردهنابهئینسانیپهبه دایاندهتیکۆمهنییهدهشاڕێیمهکا نگورههفهبرێنێوبهڵ ا

  و سایه سره خه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 
ن و بردنی  مه عێراق، سوریا، لیبیا و یه  نگ و کاولکاری، له کانی جه ساته کان و کاره ئابوورییه مارۆدانه  گه*  
،  ستی بۆ براوه ده  مریکا و ناتۆوه ئه  ن الیه له  شدا، که تونێلی تاریکی سیناریۆی ڕه  به  ڵگایانه م کۆمه ئه

کانی  ن نیولیبراله الیه له  که  ه"ینج و ڕژێم چه  رانه وزای داهێنه تیۆری فه"هێنانی  ر ده  وه کرده کانی به نموونه
 .یی می باروت و ئاواره خۆراکی ده  ملیۆنەها ئینسانی کردۆته  ر، که به ته گیراوه  مریکاوه ئه
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دینییهقهعاداته و خۆیانهومی وهیانهێڵێتهدهوهکانی وه تێییهسهله، ووهرێکی ڕاسیزم
بهرههبه"ڵکیبێ انهخه"دژیفاشیزمله نووسیمایئیتحادوهاوچارهپێویستبنهمدێنێ،

 .وامردهتێکیبهحاڵهکاتهتیدهاڵیهکێنێونائارامیکۆمهتهڵدهڵ ایمۆدێێنههکۆمه
 

 :بواری ئابووریدا  له/ ٣

کیوبازاڕیئازادوالوهرمایهئازادیسهتاییوتمانکهرهکیسهیهكئاماژهوهوهپێیهله
دهوهکێدنه دهی لهوڵهوری مهت بازاڕدا، و سهبدهئابووری رهئێکی که نیولییێالیزمکیه
بهردادهسهتیئابووریخۆیلهسیاسه ،وهینهوردتێبکهئهممەبدهیئهوهاڵمبۆئهڕێژ ،
:ڵێتودهئه.ینکانیمیڵتۆنفێیدمانبکهئابوورییهڕهباوهنلهند الیهههبهئاماژهباشتێه

ڕێ ێیئازادیبازاڕوکهتهوڵهدهوهڵکوئه،بهکاننییهیێانهڵدانیقهرههبازاڕهۆکاریسه"
هێزتێکیبهوڵهدهپێویستمانبهئێمه.خوڵقێنێکاندهیێانهقهوهشهکاولێێهکاندهرمایهسه
کاندابکات،وتیئابووریتاکهڕهتلهخاڵهردێكبداتودهمووفهههستووربهدهکهنییه
ئهبه یهتههوڵهدهپێویستمانبهیهوجێ هڵکوتا مئازادیتاکیردهکانیبهستهربهبهکه
بزاوتهرمایهسه و تاییهکان موڵکدارێتی ههکانی ڕێ هتی و بهنهڵ ێ  فاکتۆرێكدات هیچ

به بکاتهربهئازادییان کهوهست سهههوایه، تاکێکی ئهئازادهرمایهر زامنیمهو ش
رمایهڕوویسهخستنه."ڵبازاڕداگهوتکێدنلهڵسوکهتیبۆههخۆیهتبهمیکانیزمێکیتاییه

الێأسمال) له(عێض داوا خۆی لێێهرههبه(طلب)بازاڕدا و ئابووریوهشهمدێنێ
ستودوایخۆیداههخوڵقێنێوبهکاردهبهکاربێدنیکامڵیهێزیئامادهڕخستنوبهگهوه

ده و تاك ڕاگههوشیاری ست به دهپێداویستییهییتنیان کانیان مجۆرهبه.وهرهسهباته
زامنکێدنیجووڵهرمایهڕوویسهخستنه ئازادانهو ئابووریواڵتگهی وپێدهشهی، دات
بازاڕیڕوولهوهیئهڕێژهردێكبهرفهنجامههرهسه.خسێنێڕهلیکاردهتیههفێسه
ئیمکاناتیمادیش،لهیهوڕێژهوه،بهکارهبخاتهیکهرمایهیاسهکات،جائیتێکاربکاتوهده
دهمههێهبه ند له ئاوادایهیهپێۆسهبێ، تاکههاوسهکهکی نێوان دابهن ی و شیوونیکان

دهداهاتفێسه زامن کاریپر خودیعهتی مهتیشخۆبهاڵیهتیکۆمهدالهبێو ریسهخۆ
یهده تاکهبێو لهکسانی دهردهبهکان یاساشدا جیاکاریتههنانهته.سپێچهم اڵواردنو

وموڵکدارێتیرمایهئازادیبازاڕوسهبهڕێ هخوڵقێکهدادهوکاتهنهالهکانتهنێوانتاکه
 .درێتکاننهتیتاکهتاییه
كنیولییێالیزمیهڵێتکهرکێد،پێماندهسهمانلهکورتیقسهبهیکهمبوارانهمووئههه

ویهرستانهپهریوکۆنهراپا،دژیئینسانیودژیکارگهسه،کهیبۆرژوازیهوهجوواڵنه

 ..بۆ جیهانسازی  ئایدیاوه نیو لیبڕالیزم، له

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 
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ناوهههلهخاڵیه شۆڕش ێرانهر جوواڵنهڕۆکێکی دهرههبهکهکهیهوه، قهمی یێانیورانی
وچینیبۆرژوازیهرمایهکانیسهشهکانینێوانبهیناکۆکییهوهداریوتوندبوونهرمایهسه

ئاڕاسته دووبارهیهو سهوهسازدانهبۆ ئابووری بهرمایهی جیهانی، کهداری جۆرێك
وکۆمپانیاکاندارمایهمسهردهبهله"لعادهوقهفه"یقازانجیوهباربۆکۆکێدنهرجیلهلومههه

 .سازبکات
زهبه بابزانین بهمینهاڵم گهسهدهکانی چیهاڵت نیولییێالیزم بهییتنی چۆن ورهو

 ؟ڵناوهن اویههداریههرمایهجیهانیسازیسه
 

 :یشتنی نیولیبرالیزم اڵت گه سه ده کانی به مینه زه

یحەفتاکاندایهیێانیئابووریدهڵدانیقهرههیسهرگهجهلهکێدکهوهمانبهپێیتێئاماژه
میسیستهلهكدوونموونهمێیکا،وهئهریتانیاوڕۆناڵدڕێ انلهبهمارگێێتتاتیەرله

بۆباقیواڵتانیوهڕییهیانپهدواتێهاوشێوهڵدا،کهریانههاڵتدارێتینیولییێالیزمسهسهده
 ؟چیدایهلهیهمدوونموونهکانیشکڵ ێتنیخودیئهمینهاڵمبابزانینزهبه.دنیا
داریوچینیبۆرژوازیلهرمایهم،سهمودووهکهن یجیهانییهواوبوونیجهدوایتهبه
:ڵێتدهراریان ێتکهداقهوپێسیارهمئهردهبهتی،لهتاییهکانبهگیتیولییێالهوروپا،بهئه
ده" بهرمایهکێ جیهانێکیسهئایا چۆنولهوایهکان؟کهن هوجهزمهبێئهداریمانبیێ،

ندوویسهرهکیپهدارییهرمایهمایسهربنهسهڵ اکانلهکێ کۆمهدهوهڕێ ایچمۆدێلێکه
 نگڕێکیخێ ؟وجهزمهبێئهبه

رناتیڤجۆریسۆشیالدیموکێات،ئاڵتهوهلهکانهنلییێالهالیهلهکه"فاهتیڕهوڵهده"مۆدێلی
بهاڵمیچینیبۆرژوازیئهووه بوو یمینهرزهسهلهرناتیڤێكکهڵتهئه.مپێسیارهوروپا
شێکیزۆررنانیبهدههاوهروهکاندا،ههئیمپێیالیستهتهوڵهنێواندهیدنیالهوهشکێدنهدابه
کارتێلهله شکستی و سهئابوورییهمۆنۆپۆڵ وە چربوونهرئهکان، سهوهنجام رمایهی
له له بااڵدا، دهدهئاستێکی سهوڵهستی ئیمپێیالیستی جهرکهتانی هاوکاتوتووی ن دا،

لهگێتنیتوانایتهرهگیهێزێکیفێاوانیکاروپهئاماده داهێنانهوانهکنۆلۆژیایمۆدێێن،
کۆمپیوتهئۆتۆماتیکییه دۆزینهکان، و ئهوهر ئینێێژی ی سێههبهکه)تۆمی میشۆڕشی

ناودهته بێێتکنۆلۆژیا ئههه(. لهوهکهمانهموو ئاکامێك جهك جیهانیدوو ن ی
ئیمکانیسهدهبه رپێکهستهاتیوون، ڕه"فاهتیڕهوڵهده"وتنوخۆگێتنیمۆدێلی .خساندیان

له سیاسهمۆدێلێك و دهئابووری و کهوڵهت بهت ڕهباوهپیتی ستیوو،به"کینز"کانی
باوهوانهپێچهبه مهڕهی و فێیدمان کهکتهکانی شیکاگۆوه، چهلهبی ڕوویخستنه"مکی
ده"عێضالێأسمال-وهرمایهسه بازاڕ و ئابووری ڕێکخستنی ئهبۆ لهیروانی، مکیچهو

  و سایه سره خه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 
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بازرگانییهکایهتلهوڵهوڕۆڵیدهرهبهەوه"طلب-داوا" ههئابووریو کینز.کیاڵدهکاندا
جووڵێنێ،وکااڵکاندهرمایهڕوویسهخستنهکهداواوویستیهاواڵتییهوهالیوابووئه

رهمپهوائابووریواڵتههئهوهبداتهمداواوویستانهاڵمیئهوبازاڕوهرمایهتاسهوه
"ڵ ایفوڵجۆبکۆمه"یڕادهتیکاربهیزۆروفێسهمڕێژهههکا،وهدهشهسێنێوگهده
وهکیتێییهالیهله.ژاریناهێڵێخسێنێوبێکاریوههڕهکاردادهبهمهێزیئامادهردهبهله
کانوبازاڕدابکاتئابوورییهکێدهتلهخاڵهبێدهودهرپێسیارهبه"رپێسیارتیبهوڵهده"

نه ههو بهك بۆ سنوورێك نهرههر ڕێ ا و دابنێ کااڵکان بازرگانی و داتمهێنان
بهنجامبدهمهێنانوبازرگانیئهرههیبهپێیویستیخۆیانکێدهدارانبهرمایهسه ڵکون،
دهده ههوڵهبێ ت به بهرنامهبهستێت بۆ مهرههڕێژی و وسێهمهێنان کااڵ فی

وجۆرێكبکاتکهتییانبهتیوچۆنایهندایهگیێیبۆچهندازهکانوئهت وزاریهخزمه داوا
کانوتییهاڵیهکۆمهڕێ ایدانیبیمهتلهوڵهشدادهوهمڕێرهله.یخواز ویستیهاواڵتیانده

لهگیتییهت وزاریهخزمه ئاستێك دابینکێدنی و کۆمهڕهکان ن یهاوسهوهاڵیەتییهفاهی
 .سپێنێچهکاندادهنێوانتاکهتیشلهاڵیهکاتودادیکۆمهتیزامندهچینایه

ئهکهله دهتهوهمانهنار نێوان بلۆکهوڵهوافوقاتی لهئیمپێیالسیتییهتانی کێیهسهکان ر
ناوچه و ڕێکهییهجیهانی و لهکان دوورخستنهسهوتن دهوهر جهستنهو بۆ وبێدن نگ
ئارامییه فهکینسییلهبارگێژی، ئهڕانهمباوهئه.مکێدراههجیهاندا کهئارامهمدۆخهو

 به٨٥نزیکەی خایاند، دهیهڕادهساڵی ڕهوڵهك چهتی کهفاهیان وموفهسپاند، کیێان
کانیزمهئهداریلهرمایهکێ سهدهیکهتهناعهوقهئهیاندهکانیگهلییێالهدارهتمهسیاسه

کانیشتێکیتێزمهداریوئهرمایهڕسهمهکانیمارکسلهڕهباوهووتیانکهوهپاكبکێێته
خهلهج هنییه و فهیۆتۆپیا ڕهوڵهده"مجۆرهبه.سوفێكیلهیاڵی له"فاهتی توانی ڕێ ای،
دهخالهده لهوڵهتی بهت بازاڕدا، و ماوهدهوهکێدهئابووری لهورانێکی ودرێژ ئارامی

مردهبهیئابووریلهشهقوگهونهکانوهاوکاتڕهئیمپێیالیستهتهوڵهن ینێواندههاوسه
وهداریجیهانیبداتهرمایهکانیبازاڕوسهپێداویستییهاڵمبهڕێنێووهکانداتێپهرمایهسه

تنانهوروپاوتهتانیئیمپێیالیستیئهوڵهرنجیدهسه"قیولمۆدێلێکیمه"كوهوهشهولێێه
 .نندیبکهسهمێیکاشبۆالیخۆیڕابکێیێوپهئه
تایسااڵنیحەفتاکانیرهسهداریجیهانیلهرمایهیێانیئابووریسهڵدانیقهرههاڵمسهبه
لهدهسه گێداڵنهههستێکیچارهڕکودوبنیهفاهیلهتیڕهوڵهكئابووریدهالیهیبیستدا،

له و تێییهالیهڕاگێت لهرییهکاری هوهکی خۆی دهسهکانی و بۆرژوازی چینی یستهر
،وهیێانێکیسیاسیدرێژکێدهرئاستیقهمێیکادا،بۆسهوروپاوئهئهواڵتانیوالهرمانرهفه
مارگێێتتاتیەرلهرگهجهلهکه ئیمکانیدا، وڕۆناڵدڕێ انلهبهیخۆیدا مێیکا،ئهریتانیا
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وهڕهدۆخیئایدیاوباوهبۆنیولییێالیزمتالهوهرگایکێدهشدهمهئه.نێیهاڵتب هسهدهبه
ئاستیدهبۆسهوهخۆیب وازێته سهر فهاڵتو ئابووریو ن یرههمۆدێلێکیسیاسیو
به نیولییێالیزمهبۆرژوازی، کۆمهسهبهوهناوی لێێهر و بکات زاڵ بنێتهوهشهڵ ادا پێ
 .قۆناغێکینوێوه

 
 :می دەسەاڵتدارێتیدا رده سه ی نیولیبرالیزم له کارنامه: م پۆلی دووه شه

ئابوورییهکارنامه و کهکهتهیحکومهکهسیاسی تاتیەر دهسههێێشبێدنهبهی تیوڵهر
لێسهڕه و دهوهندنهفاه خهوتهستکهی ههکانی و وهشانهڵوهڵك بیمه واڵیهکۆمهی تی

یئابووریوهتیلێ ێتنهن اوسیاسهههستیپێکێد،هەن اوبهکان،دهگیتییهت وزارییهخزمه
داشکاندنه ئاسهوهو قهوارهی سهکانی ئابووری بهرمایهیێانی وسهداری کێێکار چینی ر

گێته ڕێکخێاوهالماردانیسهپه.ربههاواڵتیاندا، و بهکێێکاریهندیکا یوهسکێدنهرتهکانو
نکاروکێێکاراندا،کانینێوانخاوهندییهیوهکانیکاروپهستهگێێیهئازادیوڕۆڵ ێرانیانله

بهروههه سهوهرزکێدنهها ڕۆژانهی کهعاتکاری یهوهمکێدنه، ئاستێکی بۆ کێ  کجاری
بێدنهخوارووتێله ...نیینیونیخانهمهیتهوهرهسهئاستیبژێویواقعیچینیکێێکار،

دهوهخۆدزینه لهوڵهی بهبهت گوزهرامیهرپێسیارێتی و ژیان ئەمنیهر و وران کار تی
کێدنه بوارهوهخسوسی پێۆژهت وزارییهخزمهی و دهکان ههوڵهکانی داخستنیروهت، ها

کێدنهکارگه بچووك دهوهو پێکهاتی ههوڵهی و بهوهشانهڵوهت لهی زراوهدامهشێك
لهتییهوڵهده دهکان، سیاسهئاکامییدا بۆ بێکارسازیستیێدن کانیکییهرهسهنهالیه.تی

 .گێتیوووهستهدهاڵتیبهسهدهتازهیتاتیەربووکهکهنیولییێالهتهپالتفۆرمیحکومه
یکهمێیکاییهئهشێوازهربهیتاتیهمپالتفۆرمینیولییێالیزمهوئهیهمکارنامهبێ ومانئه

حکومهالیهله ڕێ انهن حکومهبه.ربهگیێایهوهتی لهکهتهاڵم ڕێ ان ئهگهی کهوهڵ وتهدا
ههپه بۆیهڕهرجۆرهالماردانی و نگ ڕهوڵهده"کی کاری هلهکه"فاهتی نفوزیژێێ و ری

لهکانیئهسۆشیاڵدیموکێاته دەستهێنانیئامانجیبه.وهن یدابووهمێیکاشڕهئهوروپادا،
ئهڕابه بهریی ئهکهیهجۆرێكکهمێیکا، ب ێێتهمجار دواتێیشههبهوروپا و جیهانر موو

ئهوهب ێێته خاڵه، کهزییهرکهمهو ئهوههۆیهبهبوو، بهنیولییێالیزمی ومێیکایی ڕوئیا
جیهانییه خستهستێاتیژێکی ڕهبهوه، گیت ووتهرچاوی بۆرژوازی چینی کانی

رمێیکاڕابهئهجۆرێكکهداریبهرمایهڕوئیاوستێاتیژیجیهانسازیسه.وهکانیهتهوڵهده
یتاتیەرکهرنیولییێالیزمهگهئهمجۆرهبه.رجیهاندازامنکێدبێتسهژموونیبااڵیبهوهه
کیودایهریتانیادا،مهیێانیئابووریبهقهرچوونلهداریودهرمایهپێناوڕزگارکێدنیسهله

گێتیێته لۆکاڵی و واڵتی ئهبهتاك ئهر، نیولییێالیزمی ههوا لهمێیکایی، لهتاوهرهسهر
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دهودایهمه جیهانیدا کهکی و درێژکێد بااڵدهوتهستی ئامانجی ههشوێن و ژموونیستی
بهئه دنیاداسهمێیکا بلۆکیشهبهكکهستێاتیژییه.ر دنیایڕوخانی هاتنی کۆتایی رقو

نێودۆخێکیمێیکاییجیهانیڕاکێیایهینیولییێالیزمیئهمڕوئیاوستێاتیژهدووقوتیی،ئه
 .ینکهدهقسهوهیهبارهدواتێله،کهوهرتازهبهرلهسه
ئهبه نیولییێالیزمی لهاڵم بهردهسهمێیکایی، لهسوودوهستیڕێ اندا، دۆخهرگێتن یکهو
ڕووبهقه ئابووری دهیێانی ئهوڵهڕووی کێدبووهتانی لهوهوروپای هاوکات ڕێ ای،

سیاسه قه"تی کۆمه"رزپێدانی کێدنی کۆنتێۆڵ نێونهڵهو کهوهییهوهتهنیهادێکی پێیتێ،
وهتهیی،ڕێکخێاویکاریجیهانی،نهوهتهسندوقیدراوینێونهوانه،لهبووهگیانههئاماده

ڕێکخێاویبازرگانیجیهانیک ێتووهیه بانکیجیهانی، كدواییهكلهریهكههنه...کان،
مێکیكسیستهونیولییێالیزمیوهوهژموونیخۆیهژێێههوروپایڕاکێیایهتانیئهوڵهده

خۆیرز،کهتیپێدانیقهڵکوسیاسهسپاند،بهبێدنتیایانداچهڕێوهئابووریوسیاسیوبه
فێیقیاومێیکایالتینوئاسیاوئهبوو،بۆواڵتانیئهرمایهیسهوهرهدهشێوازێکیناردنه

کانینیولییێالیزمیسیاسیوئابوورییهپالتفۆرموکارکێدهرجێكکهپاندنیداواومهداسه
دهئه تازهلومههه..یخواستمێیکایی لهرجێکی ئهشی واڵتانهئاست پێکهێنام تارهسه.دا
کانینیولییێالیزمیتهپێیسیاسهمیڕێ اندا،بهردهسهمێیکایالتینلهئهتیشیللیلهوڵهده
نفوزیولهوهتیکێایهڕوویئاڵوگۆڕێکیسیاسیوئابووریوحکومهمێیکاییڕووبهئه

ده هه.رهێنێاڕوسیا سهبهكواڵتانیوهكلهریهدواتێیشله و ئیسێائیل ن افورهرازیل،
 .ڕ وتیووهکهکانینیولییێالیزامدایکارکێدهژێێسایهلهکهوهندهوهمڕهنێوئهڕاکێیێانه

مێیکاییلهینیولییێالیزمیئهتانهمکارکێدوسیاسهئهبیێبچێتکهمانلهوهاڵمنابێئهبه
گیێایهلومههه کهبهرجێکدا سهههر لهرمایهم داری سێهه"واڵتانی دا"مجیهانی
لهبه) سهدیاریکێاوی شهرهنێوان سااڵنی ناوهستهتای بۆ حهکان سااڵنی فتاکانیڕاستی

دامهکهیه(یبیستدادهسه قۆناغی وهزراندنیخۆیتێپهمین بهکهریهههڕکێدبوو، پێییان
سهپێداویستییه گواستنهرمایهکانی تۆڕی و ئابووری ژێێبینای پییهوهداری، سازیو

دامهتبهتاییه وهخۆیان کاردابهههزراندبوو، سهم جیهانی لهرمایهشکێدنی نێوانداریش،
ئیمپێیالیستی واڵتانیژێێده/واڵتانی و تهسهمتێۆپۆڵ وابه)یئیمپێیالیزم دا،(ستهواڵتانی

ردووبلۆکینێوانهه،لهرمایهکانینفوزیسهشیوونیناوچهتدابهنانهته.وجودهاتیووبه
تیوڵهداریدهرمایهکانیسهتێیاندامۆدێلهکه.ییتیوونجامیخۆیگهئهربدا،بهرقوغهشه

سه وهرمایهو ئازاد، بازاڕی تهداری و جیاواز مۆدێلی دوو دژبهنانهك ویهت سیما ك،
ئایدیۆلۆژیئهناوه و سیاسی ئابووریو واڵتانهڕۆکی له.وهکالکێدبووهییهم بێ ومان
مانئاستیههبهتاوهرهسهرلهیتوانیههمێیکایینههادۆخێکداڕێ انونیولییێالیزمیئهوه
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لهواڵتانیئهلهیکهوئاڵوگۆڕهئه جێیخست، ییدا"مجیهانیسێهه"ئاستواڵتانیوروپادا
چونکهدهبه لهستیبهێنێ، بوونینفوزیسۆڤیهخودیدنیایدووقوتییو كتوهئارادا

ته ئیمپێیالیستی پێچهبلۆکێکی کارکێدهرنامهبهبهوانهواو نیولییێالیزم،جیهانییهو کانی
ئاوهردهکیبهرهڕێ ێیسه گۆڕانکارییهم ومیجهردهسهمجۆرهبه.كبووها ن یسارد

ڕه سااڵنێك بۆ دووقوتیی، چوونهدنیای یهوهپێیهوتی و جیهانیوهکێدنهکاسهك ی
ییداڕوانیوبزاوتێکیشێنهچاوهپێیکارکێدوپالتفۆرمینیولییێالیزملهداریبهرمایهسه

 .ڕاگێت
ههله سااڵنی لهکۆتایی و ههگهشتاکاندا شهوهشانهڵوهڵ بلۆکی وی نیولییێالیزم رقدا،

دهڕهباوه بهرگایهکانی، نوێی کێایهکی ووهسازدانهویشدووبارهئهکهوهڕوودا دنیا ی
 .داریجیهانییهرمایهسه
 

 :داری رمایه نیولیبرالیزم و جیهانیسازی سه: م پۆلی سێهه شه

به دیواری لهڕوخانی و دهمهرلین سۆڤیهیدان ڕوسیای وهرچوونی بلۆکێکیتی، ك
منفوزیردهبهکیگێن یلهیهرگایبازاڕێکیفێاوانوناوچهدادهوهڵئهگهئیمپێیالیستی،له

ربوتیبلۆکیغهوجودییهوه،هاوکاتخودیمهوروپاییداکێدهمێیکاییوئهیئهرمایهسه
ئهله.وهژێێپێسیارهیخستهوهتیمانهروورهزه ونیولییێالهدۆخێکیئاواشدا کانیمێیکا

به پێۆژهوهوادارکێد دووبارهی سهوهسازدانهی جیهانیسازی و دنیا داریرمایهی
ئهبااڵدهجۆرێكکهبه بهستی بهسهمێیکا تێ جارێکی بۆ بکات، زامن جیهاندا وهستهدهر

له و ئهبهب ێ  ڕۆشنایی پێۆژهر سیاسهیهم و ئابووری پهش و نێوانیان،یوهت ندی
یپێۆژه.وهبکاتهبێدنیدنیا،جارێکیتێپێناسهڕێوهکانیبهلزوماتوئۆرگانههامهروههه
جیهانینه" نوێی سه"زمی که ره، ههالیهلهتا کوڕهن و باوك بۆشی وهستهدهبهوهردوو

 .مجاربۆیڕوانیکهڕێ انیهکهبووونوستێاتیژهوخهمانئهڵ ێیههگیێا،هه
ژموونیوههوهربازییهڕوویسیاسیوسهمێیکالهیئهوهمانایئهزمینوێیجیهانیبهنه
بهدهبااڵ وهسهستی بکات، زامن دنیادا ئابوورییهلهر جیهانیسازیوهڕووی ،
رکانتێیدامیحوهمێیکییهوکارتیلوکۆمپانیائهرمایهسهجۆرێكبێت،کهداریبهرمایهسه
الیهبه.بێت نهکانیئهکییهرهسهنهاڵم ئهنوێیهزمهم لهگه، بهکهگیتییهشێوهر کورتییدا

 :وهبێتهدهستهرجهدابهمخااڵنهین،لهیبۆبکهئاماژه
رییوڕابهنهیمهرزکێدنیههپێناوفهمارۆیئابووریلهنگوگهستبێدنبۆجهده:مکهیه
وروپائاستئهمێیکالهیاریئهتانینهوڵهچپێکێدنیدهرجیهاندا،هاوکاتملکهسهمێیکابهئه

هێزه ڕاگێتنی و دنیادا لهتییهوڵهدهو سایهکان تهژێێ سیاسیی نیزامێکی و وازن
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 ..بۆ جیهانسازی  ئایدیاوه نیو لیبڕالیزم، له

یهوڵهنێوده کهتی قوتییدا ئهك نهنیولییێالیزمی تێواتایهبه.تیکێییهخیهمێیکا کی
ڵگهلهیکهتانهوڵهودهچپێکێدنیئهمارۆیئابووریبۆملکهتیگهستیێدنبۆسیاسهده

دهسیاسه ئهوهرهتی نایهی ههوهتهمێیکادا پهروه، جهها بۆ لهنگوهنابێدن كفاکتۆرێك
هاوسه جێخستنی نێودهڕاستای سیستمهوڵهن ی و منیهئهتی به)کان ئهچ تیمنیهمانای

ورمایهمئازادیسهردهبهکیئاراملهزایهتافه(ییداتیناوچهمنیهئاستئهجیهانیوچله
به جیهانیدا بااڵدهوجۆرهبازرگانی ئەمێیکا دنیاوهسهبهستهی برهر کانین هجه.خسێ،

یدنیایوهسازدانهڕاستایدووبارهلهکهعێێاق،فغانستان،ودووبارهعێێاق،ئهمێیکالهئه
 .بووندهوهمڕهنجامداڕوویانلهدوائهر،لهبهرقگیێانهدوایڕوخانیبلۆکیشه

بهدیموکێاتیزه:مدووه دنیا ئهعێیفێكکهتهکێدنی نیولییێالیزمی بۆیکێدووه مێیکایی
ههمینههکهیهله(.مانپێکێدووهئاماژهوهپێیهیلهوجۆرهبه) وڵدانبۆگۆڕینین اوییدا
ناوکۆمۆنیستیڕوسیابوونیبلۆکیبهبازنهیلهتانهوڵهودهچئه"کاندیکتاتۆرهتهوڵهده"
ئهله ئاست خۆشیهبهدیاره)وروپادا ئه(وهڕوسیا چ لهوانهو ئهی و وئاسیا فێیقیا
وهئه التیندا، ناوچهمێیکای پاشماوهك و نفوز ئهی بلۆکهی م بۆ تانیوڵهده"بوون،

ردهسه."دیموکێاسی نارنجی"رهێنانی ئهله"شۆڕشی شهواڵتانی لهوروپای وانهرقی،
و ئۆکێانیا ڕۆمانیا، ههروههه...بوڵ اریا، یوگۆسالفیاوهشانهڵوهها و و...یچیکۆسلۆفاکیا

به بهوڵهدهگۆڕینیان دیموکێاسی، ئهتی ئهپیتیوانی و نموونهمێیکا لهکهیهوروپا،
دیموکێاتیزهسیاسه دنیاتی سه.کێدنی ڕژێمی دیموکێاتیزهڕوخانی و دهدام تیوڵهکێدنی

نموونه ئهیهعێێاق تێی ئاڕاستهکی کهیهیهم ئههه، شاهیدی ئهوهموومان یکهنجامهین
 .رهێناوهلکاووگێژاوێكدهچزهریلهسه

ڕێکیجیهانداگێرباوهیاندنیکۆتاییکۆمۆنیزموهه،ڕاگهوهڕوویئایدیۆلۆژییهله:مسێهه
ئینسان ه لێێهو و جیهانی پهوهشهرایی و هههێێش باوهالماردانی پێهر و وڕ نسیپ

چهئایدیایه و کهپ هکیسۆشیالیستی ڕایدکاڵیزمێك، و بهرا ویچینهبیێۆکهپیتی کان
 .ستیێتتدابهسیاسهتیلهباتیچینایهخه

رسیستموکێدهسهربهبهنهامۆدێلێکیموعتهكتهجێخستنیئابووریبازاڕ،وه:مچواره
بازرگانییه واڵتهههجۆرێكکهبه.کاندائابووریو لهیرهپهر ئاڕاستهو لهرهسهم کییانه،
 :نبازاڕیناوخۆیاندابکه

دهوهکورتکێدنه/٦ ڕۆڵی ههنهمهئه.توڵهی بهك ئهر دهوهمانای ووڵهی ڕێ ێی ت
نهئابووریوبازرگانییهکێدهتلهخاڵهده بهکاندا بکاتلهبهڵکوخۆیڕهکا، وهستهدهها

 پرۆژه بازرگانییهگێتنی و بهئابووری سپاردانی و کهکان تاییهکۆمپانیاکانی ت،رتی
یکهئابووریوبازرگانییانهوپرۆژهمووئهتیکێدنیههتاییهوڵدانبۆبهشههمجۆرهبه
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  و سایه سره خه

 .تیناسێاوهوڵهرتیدهکهتدابووهوبهوڵهستیدهدهپێیتێله
ئهتینابهوڵهكدهیوهوهتوسازدانهوڵهیدهقلیسکێدنیپێکهاتهته/٨ مههمهرپێسیار،
مهێن،رههیبهرمایهرسهیبۆسهوهتوگێرانهوڵهکانیدهرجییهیخهوهمکێدنهمانایکهبه
دهههوه بهوڵهم بە خۆی نهت لهرپێسیار خزمهرامیهبهزانێ دابینکێدنی ت وزارییهر

یوهشانهڵوهوهه...(ندروستیوپاکژییاندن،خویندن،تهبا،گهئاو،کارهوانهله)کانگیتییه
بهئه کهلهشهو کێێکاران خزمهشێوهبهکێێی بیمهی و کۆمهت وزاری بهاڵیهی تی

 .دراهاواڵتیانده
سیاسهوهستهدهبه/١ سکههگێتنی لێ ێتنهتی و وهوهڵ وشین ئابووری خاڵێکیی ك
لهرهسه دهکی لێێهوڵهپالتفۆرمی دهوهگێێدانهوهشهتدا، لهوڵهی سیاسهت و تیبریار
پهوهکانهجیهانییهزراوهدامه لهیرهو لێکێدنیان، دراویبریارهوانهو سندوقی کانی
وهتهتی،بانکیجیهانی،ڕێکخێاویبازرگانیجیهانی،ڕێکخێاویکاریجیهانی،نهوڵهنێوده
 .کانک ێتوهیه
یکهشانهوبهمووئهیههوهشاندنهڵوهکانیچینیکێێکار،ههوتهستکهردههێێشبۆسه/٥
بیمهشێوهله خزمهی بهو دهت وزاریدا بۆسهروههه.دراکێێکار هێێش ئازادیها ر

هه و کێێکاری مان ێتنی و بوون حهوهشانهڵوهڕێکخێاو سهی حقوقی و ندیکاییق
ئهئهله.کێێکاران بهوهخوارههێنانهشدامانهنجامی بژێویی و کێ  ئاستی واقعی های

 .رزانکێدنیکێێکارانوهه
سیاسهوهشانهڵوههه/٠ ی پاراستن للسلع)تی الحمائیة کااڵی(سیاسة کۆنتێۆڵی و
گێتنهسێهمه و سیاسهبهفی ری کێاوهده"تی کهبه.میانداردهبهله"رگای کااڵیئاستێك
ڕۆژانهسێهمه بژێوی دابینکێدنی بۆ پێویست بهفی، هاواڵتیان، و کێێکاران نێخێکیی
 .یکوالیتییاندابینبکێ وهرهدهرزانولههه
له/١ گێێیهخۆالدان بهسیستمی کاری ڕووکێدنهردهست، و پێهوام زیێۆ"نسیپی

رکاروبێکارلهسهیکێێکارانیلهسهمونافهكکهیهڕادهبه".کاریناجێ یێ"و"کۆنتێاکت
بهدهبه کاردا ب هستهێنانی ئاسته کهیهو بهههنێ بهکهشهردوو ملدان کێێکاران ی

سهخواسته کهرمایهکانی تاییهدارانی بدهرتی نت بهوهشهلێێه. وامیردهڕاگێتنی
 .یبێکاریریڕێژهسهڕووله

١.../ 
وهبه ئهاڵم لهیڕووداوهوهکو دنیا نییانمانوهکانهدهوهینهیهتایدهرهسهکانی تائێستا
نگوکاولکارینائارامیوجهیدنیایلهوهڕایئهرهمێیکایی،سهدات،نیولییێالیزمیئهئه

ییوماڵوێێانیدنیایداگێتوژاریوئاوارهیههوهڕایئهرهوتیێۆریزمدانقومکێد،سه
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 ..بۆ جیهانسازی  ئایدیاوه نیو لیبڕالیزم، له

"زمینوێیجیهانینه"پێییتوانیدنیابهاڵمنهڵ اکان،بهنسیییکۆمهشیکێدهسیناریۆیڕه
بااڵدهوجێ اوڕێ ایڕابهوهسازبداته بهستیئهریو دنیاوهسهمێیکا بکاتهر ریمیحوه،

وتیئیسالمیڵکیانیڕهتیشههتاییهبه.دنیاداکانیچینیبۆرژوازیلهیهێزهوهئاراییتدانه
تیێۆریزم و ڕهوهسیاسی ك له جیهانی شهفهوتێکی بلۆکی ڕوخانی دوای رقدا،زای

بی،رهکانیدنیایعه،شۆڕشه٨٥٥٨یێانیئابووریجیهانیساڵیڵدانیقهرهههاسهروههه
یه:وانهله)قتابینوێیئیمپێیالیستیوتنیئهرکهسوریاودهنگلهجه کێتیڕوسیاوچین،
هاوکات(وروپائه جهرکهده، لهییهناوچهن هوتنی ناوهڕۆژههکان واڵتی لیییا و ڕاست
مووهه...کانتیایانداییهناوچهتانیئیمپێیالیستیوهێزهوڵهڕۆڵیده...نوسۆماڵومهیه
زمینوێینه"یپرۆژهلهیکهوجۆرهمێیکاییبهئامانجوستێاتیژینیولییێالیزمیئهمانهئه

یشپێۆسهمجۆره،بهوههستانوشکستبووڕوویڕاوهوێنایبۆکێابوو،ڕووبه"جیهاندا
ڵتارناتیڤیدا،ناڕۆشنیوبێئهیی،لهکێاوهئێستادا،بهملهردهداریسهرمایهجیهانسازیسه

ئاکامهبه جهدیار لهکانی ناوهڕۆژههنگ پهاڵتی و هێزهیوهڕاست نێوان ندی
 .وهتهنێوانخۆیانداماوهیدنیالهوهشکێدنهردابهسهوتنیانلهکانوڕێکهئیمپێیالیستیه

********* 
ئهوه لهنجام یێییهك گیتی باسهکی کهم ئێێهی هێناوهتا ئهدهمان کهوهبێ :بڵێێن
وه لهردهکیبۆرژوازیسهیهوهكجوواڵنهنیولییێالیزم نهئایدیاوهم نیزامێكلهتا و زم

کۆمهڕێوهبه سهبێدنی لهرمایهڵ ای ئهگهداریدا، لهوهڵ سهڕوان هدا ورمایهی
بهوهوهدارییهرمایهسه سیاسییهیێانهقهاڵمێکی و داوهئابووری هاوکاتوهتهکان ،

گه بهلهیورهگۆڕانکاری ئاڕاستهدنیادا جیهاننیولییێالیزه"ی جێخستووه"کێدنی .دا
تانیوڵهن ینێوانبلۆكودهکانوهاوسهندییهیوهتیپهكتوانیویهالیهدیاریکێاویشلهبه

ده و ب ۆڕ  لهئیمپێیالیستی نو  قۆناغێکی بکاتهردهبهرگای وهوهمیاندا کیالیهله،
پهتوانیویهوهتێییه هاوسهیوهتی و ئهندی دهن ی مۆنۆپۆلهتانهوڵهم لهو ڵگهکانیان
وئاستێكڕایانکێیێترهیئیمپێیالیزمب ۆڕ وبهستهتانیژێێدهوڵهکانینفوزودهناوچه
پهکه نوێی سهسهرهقۆناغی بازاڕی و ئابووری دهرمایهندنی جیهانی وه.یخواز داری
ئاستبازاڕیناوخۆیچلهرمایهکانینێوانکاروسهندییهیوهشپهنهمدووالیهرئهسهله
واڵتههه لهر چ و بهمهدا جیهانیدا، لێێهودای ب ۆڕ ، بۆرژوازی چینی وهشهقازانجی

گیتچینیکێێکاریجیهانوربهرامیهدارانبهرمایهتیسهتیچینایهوڵهتودهسیاسه
داریکهرمایهجیهانیسازیسهشلهستیئێمهبهمه.وهپێیهتکێشبیاتهحمهریزهماوهجه
وڕۆکداشتێکیجیاوازوزیاتێلهناوهیانیله.یهمهرئهرههبهتیهوتینیولییێالیزمگێتوویهڕه

باوه و لهکهنییهڕانهتیۆر بهیوهپهلینین وهند قۆناغیئیمپێیالیزم بااڵتێین ك
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خستویهرمایهسه واتهتیهداری "ڕوو، جیهانوهسازدانه: ئابووری بناغهسهله،ی یر
ڕێژهرههبه ڕوولهمهێنانی ئیمپێیالیستانهسهی قازانجی نائاسایی مهێناندا،رههبهلهری
 ."وهرزانیچینیکێێکاریجیهانهیهێزیکاریههوهوسانهڕێ ایچهله
 

 :بۆرژاوازی کورد و نیولیبرالیزم

مێژوویشکڵ ێتنی،چلهوهربیهیچینیبۆرژوازیلییێالیغهوانهپێچهبۆرژوازیکورد،به
وچله نهداریلهرمایهڵدانیسهرههسهندبهیوهپهخۆیدا میرچهڵ ێیپهههکوردستاندا،

تیوگایهبهرهرستیدهپهدژیکۆنهلهنه،وهتبووهنیهدهڵ ایمهکانیتاكوکۆمهئازادییه
فهسوننه و خێڵهرههت و ئاینی ههن ی و ئهکێتی دهموو کهوتانهرکهو ووانهپێچهی

ڵداوهریههوتوو،سهکیمۆدێێنوپێیکهڵ ایهیکۆمهوهکایههاتنهرڕێ ایسهستنلهربهبه
ناساندووه خۆی وهلهنهربۆیههه.و نهڕابێدوو، ههله جۆرهئێستاشدا هیچ ڵ ێی

شۆڕش ێرانهسڵهخه و ڕادیکاڵ لهتێکی ئاستێك هیچ کۆمهپێیکهو نهاڵیهوتنی .بووهتی
ئه کهپێ ێتنی چینه دابهگهلهمهردههاوسهم و ئیمپێیالیزم بوونی ئیلحاقیڵ و شکاری

لهوهتهنه شوێنهکاندا، کهستپێدهدهوهو نهستهکات لهوایهتهمی نهسهتی کوردوهتهر ی
لێێهڵدهرههسه و ڕهئااڵههبێتهدهوهشهدا کهیهگهڵ ێی فکێی، و سیاسی ویشئهکی

شلییێالیزممجۆرهبه.اڵتیهوتوویڕۆژههتیوناسیونالیزمێکیدواکهیکوردایهوهجوواڵنه
ڕهوه ڕهك و سهیهگهوت سیاسی و فکێی بهکی پێ هر بۆرژوازی، واقعییهچینی کی
چینهروونیئهدهله نییهم باوهنانهته.دا، تیكنینبۆخۆنواندنیکانیبابهڕهتلییێالیزمو
چینهئه یهوهم لهكچینێکی هاوکاتدهڵ ادائاستکۆمهکپارچه بۆ، ئامرازێكنین و زگا
ڕیزههه نهڵخراندنی و خۆی ههقێییهتهربۆیههه.یکهوهتهکانی ئهن حزبانهموو لهو ی
ئهکۆ چینهشی سهداکهوهم ڕواڵهرهوتوون، جیاوازی حزبهڕای سهتیان، بهکانی ر

من یئهرههتوفهڕوسونهباوهوئاستهمیانبهیناسیونالیزمیکوردنوبهوهجوواڵنه
لهیهوهجوواڵنه پاراستووهیان عهخۆیدا کێدۆتهو کهوهکس خۆی"تیکوردایه"به،

 .ناساندووه
وهلهسهمه کوردبوون خاك، ڕهی تاییهگهك پیاوهزێکی و الد  ئابووری وت، تی
رۆکیتیئاینیوسهسایهقدیسکێدنیکهریتیباوباپیێان،تهنگودابونهرههتیفهنایهسهڕه

کانیڕهمكوباوهچهمانهئه...رگانهتیپێیمهرستیوسوننهال،ڕابێدووپهخێڵوشێخومه
لهکهناسیونالیزمێکه کورد سهگهبۆرژوازی سهرههڵ شکڵ ێتنیرمایهڵدانی و داری

شهکۆمه پاساودانی بۆ کوردستاندا، شاریی مۆدێێنی کوردستانڵ ای ڕزگارکێدنی ڕی
گێتومێژوویسیاسیکوردستانیپێوهستیهدهكبهكئااڵیهران،وهستیداگیێکهدهله

  و سایه سره خه
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تونیهدهكئازادیتاك،مهکانیوهمکهرچهكههنهوتێکیئاواشداڕهبێ ومانله.قاڵیداله
تێکیفۆرماڵیومان،بابهرلهباسیدیموکێاسیوپه،ب ێهکیاننییهجێ ایه...سکوالریزمو

 .کارتۆنیه
بهبه بهاڵم ڕژێمی ڕوخانی بهدوای و گهسهدهعس کورد،اڵت بۆرژوازی چینی ییتنی

حزبه و کارکێدهناسیونالیزم وهکانی نیولییێالیزمیان کانی لهتاییهبه)رگێت بهیوهپهت ند
به(وهئابوورییه بوونهو نیولییێال بهمهئهدیاره.وهجۆرێك و"وهربییوونهغه"مانای

به پێهرهڕۆچوون فهو و ئهرههنسیپ مۆدێێنی لهن ی سیاسهوروپایی، وبواری تکێدن
بهوڵهده نهبێدنیکۆمهڕێوهتداریو بووهڵ ادا نییه، لهبهو پێداویستیکۆنتێۆڵکێدنیڵکو

مایهێزیکاریربنهسهلهرمایهڕخستنیسهگهتیوهبازاڕیناوخۆیکوردستانوچۆنیه
کیتییهرپێسیاریهبههیچجۆرهاڵتکهسهسیستمودهیجۆرێكلهوهکایهرزانوهێنانههه
بهنه بهرامیهبێت گوزهر و سهژیان هاواڵتیان، گێتووهرچاوهرانی له.ی مبێ ومان
شدندهیوهپه سهگهلهخۆسازدانا بازاڕی کارکێدهرمایهڵ و جیهانی کهداری کانیدا،

بااڵده تیایدا یهستهنیولییێالیزم حه، پێداویستی بهك و وامهردهیاتی کهتاییهبه. تی
بهوهبوژانه کورستان ئابووری و بازاڕ سهپلهی بهرهی وندهکی پیکنین بواری بە
نهرده مههێنانی و گاز و ژێێزهوت ههوادی چۆنێتی و بازاڕیناردهمینی بۆ کێدنیان

سه ڕاکێیانی پێویستی دهرمایهجیهانی، کۆمپانیا دهکییهرهو و بهستراگهکان ییتن
قهرچاوهسه گهکانی هاوردهرز، و بازرگانی کااڵیمهرمکێدنی بهرهسهکێدنی نێخێکیفی
ژێێیئابووریبازاڕولهیبازنهوهرهدهشناتوانێ لهمانهمووئهخواز ؛ههرزاندههه

مه و دهرجهکارکێد و نیولییێالیزم نێونهکانی دهییهوهتهزگا سایهکانیدا و ورچێ
.گێ رنهسێیه لهبهوه"یاسای بیانی کۆمپانیای "کوردستانرهێنانی ڕێنماییه"، و کانیاسا
بهبارهسه بهت و زهپێدان بهکێێدانی بواری بۆ "مهێنانرههوی بریاره"، و کانڕێنمایی
بهیوهپهله گهند و بهپیکنین نهڕان گازدادوای و "وت له"، چاکسازی یبیمهیاسای

لەژێێتییکیوخۆلێكیاساوبریاریتێڕاستهوگهمانهئه"...نیینیداتیوخانهاڵیهکۆمه
 .وهبواریکارپێکێدنهتهندکێاونوخێاونهسهکانینیولییێالیزمدا،پهکارکێده

سهمهله زیاتێ قهرههش لهڵدانی ئابووری بهههیێانی و کوردستان کهیهرنامهرێمی ك
لهحکومه ت ناوی "ژێێ لهچاکسازی بهئابووری لهپێناو پاراستنیشهگهشداری و پێدان

تێپه"داراننه بۆ قهڕینلهدا، ڕای هم بهووهیاندیێانه ههئهمانشێوههه، تهن اووسیاسهو
بهلهئابوورییانه نێودهکهبات،دهڕێوهکوردستاندا دراوی سندوقی و تی،وڵهنیولییێالیزم

دهسهبه قهوڵهر سهتانی لهیێان ێتووی دایسهرمایداری شکاندنهپاندووهدنیادا تا یوه،
ئهئاکامه قهکانی خهسهبهیێانهم زهر و کێێکار وهڵکی ڕێ ایهحمتکێیدا، بۆك ك
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شیهرنامهمبهکانیئهنهکیتێینالیهرهسه.رنیبهڕێوهیێانیئابووریبهقهربازبوونلهده
 :لهبێیتیه
دهته پێكهاتی کهوڵهقلیسکێدنی و مهوهمکێدنهت سێوفاتهی مانایبهمهئه)کانی
تیرتیتاییهکهتبهوڵهکانیدهئابوورییه،سپاردنیپێۆژه(یبێکارییڕێژهوهرینکێدنهبه
خزمهبوارهوهپێییانهله کانی بهبهمهئه)ت وزاری کارهتاییهمانای و ئاو کێدنی وتی با

ته و گواستنهخویندن و پاکژکێدنهوهندروستی و به...(ووه سیاسهوهستهده، تیگێتنی
سكههوهلێ ێتنه خۆدزینهو ئابووریو کێكبهکۆمهرجۆرهههتلهوڵهیدهوهڵ وشینی

مانایبهمهئه)هاواڵتیانوئیمتیازاتبهنیودانیبیمهمهنێخیکااڵیخۆراکیوسوته
هێنانهپه و گوزهوهخوارهالماردان و ژیان ئاستی هاواڵتیانی که(رانی چاكکێدنی رتی،

توستیحکومهدهیلهوهوخرکێدنهمایکۆنتۆڵیپارهربنهسهداراییگیتیوبانك،له
بهوهخوارهله ڕاگێتنی دراو هێنانهبهمهئه)های کااڵوهخوارهمانای کرینی توانای ی

 ...(.رزانڕاگێتنیئاستیکێ وموچهکانوههپێویسته
ڕاستییانهئه کهو ئهئاماژهوهرهسهلهی پێدان، پێدهوهمان کهمان کوردڵێت بۆرژوازی

بۆرژوازییه لهناتوانێ بێ بهك نیولییێال، و لییێال وهجۆری ئهاڵم کهوهك ئابووریی
له بنهسهجیهانی پهر پهسهرهمای سهندییهیوهندنی و کار نێوان ورمایهکانی

وهوهوساندنهچه کار، هێزی دهی کێدهوتهرکهك دهیهو جیهانی ووهپێیهچێتهکی
شئابووریوبازاڕیناوخۆیکوردستان،وانه،لهرواڵتهئابووریوبازاڕیناوخۆیهه

کانیییدایێانهرقهسهتبهنانهبسێنێوتهرهزر وپهتوانێدامهدادهیهمچوارچێوهنهالهته
ده و ناسیونالیزم و کورد بۆرژوازی بێت، ناچارهکهاڵتهسهزاڵ لهیرهپهبهی وکێدن

بریاره و جیهانییهمسیستمهکانیئهکارکێد دیارهئابوورییه کهردهسهویشلهئه، مێکدا
 .وهئابووریبازاڕونیولییێالیزمجیهانیبۆته

 
 تی  نیولیبرالیزم و سیاسه

 :ڵوێستگرتن لێی و هه( خصخصة)تی کردن  تایبه  به

 ؟یهوهشوێنچئامانجێکهوبهتیکێدنچییهتابابزانینتاییهرهسه
ئهڕه بههاکێدنی ئابووریلهشهو و بازرگانی کهبواری ، دهدهبه ویهوهتهوڵهستی

لهڕاسته دهالیهوخۆ خۆیهوڵهن ودهڕێوهبهوهت بهڕدهگهوهبێ  سپاردنی و خێ 
کهرتیتاییهدارانیکهرمایهسه دواوهیمۆڵکدارێتیبهوهندێجارفێۆشتنوگوێزانهههتی،
میکانیزمێکهسیاسهمهئه.بێتده ئابووریوڵهداریدهرمایهکانیسهمۆدێلهکهتو و تی

له بهردهسهبازاڕ، بۆمهئاستیفێاوانوتهمانوقۆناغیجیاجیادا، تستیتاییهبهسك،
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بهبه.ربهتهگیێاوه یهپلهاڵم ئهکهی سیاسهم میکانیزمهم و قهردهسهلهت یێانیمانی
یئابووریوبازرگانیانهوبوارهبۆئهیهگیتیئاڕاستهکێێتوبهویلێدهیرهئابووریداپه

ت وزاریکانیخزمهتیشبوارهتاییهبه)ندهیوهپهوهرانیهاواڵتیانهئاستیژیانوگوزهبهکه
تهوه کارهك و ئاو گهندروستی، پهبا، و خوێندن هاتوچۆ، و وردهروهیاندن پاکژی ،

ئههاورده مهکێدنی کااڵ بهسێەفیانهو ڕۆژانهی بژێوی و هاواڵتیانهخۆراك وهی
که(یهندییانههیوهپه یهرمایهیداهاتوسهوهئامانجیچرکێدنهڕوویلهوهتهڕهبنهله،
دهدهله کهوڵهستی لهتدا، حاڵهههبێ ومان ههموو و گێانی و بێکارسازی وتێکدا، ژاری

 .بێتدهدواوهرانیهاواڵتیانیبهیئاستیژیانوگوزهوهخوارههێنانه
لهردهسهتیکێدنلهتاییهتیبهرسیاسهگهئه وهتانهوڵهودهنئهالیهمیدنیایدووقوتییدا،
وهوازیاتێبۆئهتیتیایاندازاڵیووبێت،ئهوڵهداریدهرمایهمۆدێلیسهستیبۆبێابێت،کهده

یرمایهسه)رمایهکانیسهشهمدارییبهرههن ینێوانتوانایبهپێکهێنانیهاوسهکهبووه
ده و کهوڵهخسوسی تاییهکهبهتی، و گیتی ناوبێاوهرتی کهبه(تی یوهمکێدنهقازانجی

تداوڵهستیدهدهداهاتیزیاتێلهوهمڕێ ایهب یێ ولهوهستهدهتبهوڵهکانیدهرجییهخه
میئێستادا،ردهسهاڵملهبه.ربازبکاتستاندهڕکودوڕاوه،تائابووریواڵتلهوهچرکاته

دهتیشلهتاییهبه دوو کهیهم دواییدا کارکێدهی و ڕهنیولییێالیزم بووهکانی زاڵ وتێکی
سیاسهسهبه جیهاندا، ئابووری بهر کێدنتاییهتی ئابووریڕاستهتی جێخستنی بۆ وخۆ

وه و سهدهبازاڕ مۆدێلی دهرمایهرنانی بووهوڵهداری جیهانیبازنهلهتی ئابووری ی
چوارچێوهله.داریدارمایهسه میکانیزمێكبووهیهم لهشدا ئاڵوگۆڕ پێکهێنانی سیستمیبۆ

بهستهواڵتانیژێێده ئابووری كبکاتبهکۆمهمئاڵوگۆڕانهئهجۆرێكکهیئیمپێیالیزمدا
 .یپێ ێتوونخهییهئابووریهیێانهوقهمێیکالهوروپاوئهواڵتانیئهرچوونیده
لهبه اڵم بهسیاسه"کوردستان له"تیکێدنتاییهتی ده، بۆبێاوهفۆرمێکدا دهستی چێتهو

.تیاڵیهتااڵنیێدنیداهاتوسامانیکۆمهڵیودزیوبهندهگهبهڵهراپاتێکهسه،کهوهپێیه
دهنه حاکمیهوڵهبوونی وجودی هاوکات سیاسی، ناجێ ێی و ناوچهت ئهتی حزابییی

ئابوریوبازرگانیوداراییهمووکێدهرههسهمیلیییاییوزاڵیوونیانبه کاندا،وبواره
له واڵتیان ئابووری تێکهرهوبهرهبێسهدۆخی و گیت یێداولێکهیی ئانارشیزمێکی و

ئابووریکوردستانکهنییهوهرڕوویلهتیکێدنههتاییههادۆخێکدا،بهوهله.ڕاگێتووه
ندێكبواریئابووریوڕخستنیههگهبێدنووهڕێوهبهتخۆیلهوحکومهوهبازاڕیبێته

اڵمبه،تاوهوهستیخۆیداکۆکاتهدهلهرمایهداهاتوسهكلهیههاکاوڕێژهبازرگانیڕه
بهوهیباریداڕوخاویئابووریواڵتبداتهوهستانههه یوهبۆکۆکێدنهڵکومیکانیزمێکه،

رانیئاستژیانوگوزهرپێسلهاڵتێکینابهسهپاندنیدهوداسهرمایهیاڵییسهیخهڕێژه
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 :یهستهرجهکیدابهرهدووئاستیسهشلهمهئه.هاواڵتیاندا
کێدنتاییهبه":مکهیه ههتێکهناویسیاسه"تی مهبۆ زهڕاجکێدنی وادیژێێ وت،نه)مینی

چیمه گهگاز، و ئاسننتو و هه..(چ ئهناردهو جیهانی، بازاڕی بۆ لهمهکێدنیان ژێێش
بریارهردهپه و یاسا حکومهی بهکانی بهشێوهتدا، گێێیهی لهستنی کۆمپانیاگهست ڵ
ڕێکهکییهرهده و بازرگانییهوتنهکان و لهئابووری دهگهکان دهوڵهڵ تاندا .وهپێیهچێته
کییهرچاوهیان،سهوهرهدهوتوگازوناردنهرهێنانینهکانیپیکنینودهبوارهوهمیارهله
کۆکێدنهرهسه بۆ سهوهکین و داهات زۆروزهرمایهی بهبهی شێوهند، دانیئیجارهبه"ی

کێڵ ه -کان ریع یانی )سووخۆری/ ئههه" بابهندێكجار لهتهم ژێێ شیێینی"ناوی
خردهه"کۆمپانایاکان (وهکێێتهوه بهوه. شێوهیا وه"ی و بهپێدان شرگێتنی و"

دهیهڕێژهندێكجاریشوازهێنانلههه یپێۆسهتانێكکهوڵهکانودهکییهرهكبۆکۆمپانیا
 .یانپێسپێێدراوهوادانهممهمهێنانوفێۆشتنیئهرههبه

کهناوئهکۆمپانیایبهڵتۆقینیتۆڕێكلهبۆههمیکانیزمێکه"تیکێدنتاییهبه":مدووه هلی،
کهدارانێکهرمایهتوسهرپێسانیحزبیوحکومهاڵت،بهسهکانیدهماڵهکانیان،بنهنهخاوه
پەیوهبازنهله دەسەاڵتهندییهی و حزب دهسهوهکانی تۆڕهئه.هێناوهرریان کهم

بهندهناوه و بازاڕ خزمهرههکانی و کااڵ لهمهێنانی دهت وزاری رخێنێ،چهئاستناوخۆدا
ده و پرۆژهخالهنفوز نێو بۆ بازرگانییهتی و مامناوهئابووری و درێژندییهبچوك کان

تیرتیتاییهکانیکههلییهناوئهکۆمپانیابه.گێر واودهیتهوڕۆڵێکیئیحتکارییانهوهبۆته
بوارهڕێوهبهکه خزمهبێدنی بهکانی گێێیهت وزارییان وهپێی بهست، دان،ئیجارهیا

ههپێسپێێدراوه ئهروه، پێۆژهها بازرگانییانهو و کهئابووری ورمایهسهی بچووك ی
ههمامناوه لهڵیدهند هاوردهپرۆژهوانهسوڕێنن، مهی دهکێدنی خۆراکی، رمان،وادی

خانووبه دروستکێدنرهکارگاكان، دوائه... ڵقهتا بۆ بچوك ڕێژهوهکۆکێدنهی یی
 .کاتستیخۆیدرێژدهکۆمپانیاکاندهشلهداواکێاویداهاتوبه

ئهکهله تۆڕهنار کهیم تاییهکۆمپانیاکانی ئهرتی دامهپێۆژهوهتیدا، زراوهو رتیكه"کانی
سپێێدراوهفهبهکه"گیتییه وهرامۆشی پاشماوهو ك دایناسۆرهرهیکهپه"ی به"کانی

 .بینێێندهوهئابووریواڵته
له بهوهبێ ومان دۆخێکدا لهتاییهها کێدن، ئهگهتی سیاسهوهڵ میکانیزمێکهدا و بۆت
کهوهکۆکێدنه و داهات خهکهڵهی سهی ودهلهرمایهیاڵیی بۆرژوازی چینی ستی

خاوهرمایهسه و لهدار کۆمپانیاکاندا، زهههن و کێێکاران ڕاکێیانی تکێیانیحمهمانکاتدا
سایهکوردستانه کارهبۆژێێ دۆخێکی لهی و سهدهبهڕادهساتیار ئابووریری به.ختی

بهواتایه تێ پێۆژهتاییهکی کێدنی دهئابوورییهتی بوارهوڵهکانی سپاردنی و کانیت

  و سایه سره خه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٤٢٤ 

یئابووریوهێنانهوهبۆلێ ێتنهتێکهت،میکانیزموسیاسهرتیتاییهکهت وزاریبهخزمه
گوزهوهخواره و ژیان ئاستی داسهی و هاواڵتیان ههرانی زیاتێپاندنی بێکاری و .ژاری

 ؟چییهتومیکانیزمهمسیاسهڵوێستلهههوایهکه
بهمادامسیاسه دهتاییهتی لێ ێتنهیههمایهبێتهتیکێدن، بێکاریو ئاستیلهوهژاریو
ستندژیڕابوهتکێیانلهحمهبێکێێکارانوزهدهوهدڵنیایهرانیهاواڵتیان،بهژیانوگوزه

تیکێدنهمدژایهوئهباتهمخهاڵمئهن،بهڕێیخهردابهرامیهبهیخۆیانیلهباتیلێیراوانهوخه
له ڕووی لهنابێ بێت دهداکۆکیکێدن وڵهئابووری و کهتی که حکومی رتیکه"بهرتی

رجیلومهههلهیهوهمانایداکۆکیکێدنومانهبهمهئه،چونکهڵكناسێندراوهخهبه"گیتی
داسه بهئابووری کۆمهسهپاو کهر ناشایستهههڵ ادا، و بێکاری و بوونیژاری

 .تیکییهرهکیسهیهکانگۆشهت وزارییهخزمه
زه و وهحمهکێێکاران ئهتکێیان، کهوهك چینایهی دەسەاڵتی لههێیتا خۆیان ستدهتی

بووبێتهوهمهێنانوگواستنهرههکانیبههۆیهکداناژینکهڵ ایهکۆمهوهێیتالهگێتووهنه
ئه لهوپێۆژهرمایهموڵکدارێتیسهکهگێنگنییهوهموڵکدارێتیگیتی، نالیهکانکێنو

رههلهگێن همچینهیبۆئهوهڵکوئهتی،بهرتیتاییهتیانکهوڵهده!بێێندهڕێوهبهکێوه
موڵکایهیهوهگوێزانه لهکی و سیاسهههتیدا کهر وئابوورییهپرۆژهتێکدا کان
وبهسپێێ بهدهوهتهحکومهکانلهت وزارییهخزمه رتیهلیوکهرانیئهبهڕێوهکۆمپانیا
زامنیوونیکاروئاستیکێ له،داکۆکیکێدنهکانیانهوتنیمافوئازادییهت،شوێنکهتاییه
ت وزاریرکێدنیخزمهباشیژێویومسۆگهله،یانیداکۆکیکێدنهکانیانهوئیمتیازاتهوبیمه
بهمهله.شایسته زیاتێ، جۆرهش سیاسهو بهی جهتاییهتی کێدن، وماوهتی کێێکار ری
زهکۆمه لهتکێشحمهاڵنی مونافهشهنێوان و بهسهڕ سهشهی دادهرمایهکانی نابێنێدا ،

به خۆیان بهالیهکێێکاران بزانن، ناچار کهوهنێکی لهدهی کهبێ دهنێوان ووڵهرتی تی
یهتاییه ههتدا، بهکێکیان لهباتیچینایهبێخهدهوهوانهپێچهڵیژێێن، موودژیههتیخۆیان
بهجۆره و سهشهکان ههکخهیهرمایهکانی بۆ و سهوهشانهڵوهن نیزامی ورمایهی داری
 .ڵ ایسۆشیالیزمتێیکۆشنزراندنیکۆمهدامه

 
 :باتی چینی کرێکار ی نیولیبرالیزم و خه ئاینده

دهڕووداوه دوو ڕابێدوویهکانی دهی پێمان جیهان، کهی وکارنامهڵێت نیولییێالیزم ی
یوهرینیوونه،بهنێوتونێلێکیتاریكداڕاگێتووهتیلهرییهشهڵ ایبهی،کۆمهکهجیهانسازییه

نههه و جهژاری تهداری، و تیێۆر کاولکاری، و پهوهقینهنگ وره، ڕاسیزم گێتنی
یدانیکارومهیئینسانیلهورهرنانیهێزێکیگهدهنجامتێکیکانووهرهرستی،سهپهکۆنه

 ..بۆ جیهانسازی  ئایدیاوه نیو لیبڕالیزم، له

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٤٢٢ 

وریاندا،تاداڕمانیژین هسهریبهدهربهییودهپاندنیدۆخیئاوارهمهێنانداوداسهرههبه
کارههه دهزاران و مهسات و خنکێنهینهرد کهتی کۆمهڕووبهر، بهڕووی تریهشهڵ ای

بهههمانهئه...وهتهکێاوه بۆئهڵ هموویان کهوهن ڕهی و وبۆرژوازی نیولییێالیزم وتی
نهتهحکومه بهكههکانی، ناتواننجیهان رهر خۆش وزهو ئارامیو و بهئاشتی رن،رانی

سیاسیوستهنێوناڕۆشنیوگێژاووڕکودوبنیهلهویراپایگۆیزهسهنڵکوئامادهبه
بهکهکانیسیستمهئابوورییه رمایهنانیسهخاوه"یمارکسوتهبه.کجاریبخنکێننیهیاندا،
".وهبێهقهنهستیانبخهکانیژێێدهکانیاندا،کۆیلهرمایهرگیسهستومهڵبنیهگهنلهئاماده

تێییهالیهله بنیهئهوهکی و ناڕۆشنی وهیستهم ئهنیولییێالیزم ووهك ئاکام ی
رسهلهکهگێه،ڵنهحدودیاتێکیچارههستومهربهبهڵهکانیکۆمهرییهیکاری هوهن دانهڕه

گه چوونهشهڕێ ای پهوهپێیهو سهندییهیوهی و کار سیاسهرمایهکانی کانیتهو
یکهجیهانییهوتینیولییێالیزموسیستمهیڕهناچاریئاینده،بهوهتهنیولییێالیزمداقوتیوونه

داڕماندهحهمهله بهیئهنموونه.داتکیشکستو کێ شئهحدودیاتانهستومهربهو
 :بنمانهکانیانئهکییهرهسه
مکهیه جهدرێژه: لهکێیانی و نائارامی و بلۆکیهرنهن هنگ و هێز ندییهگێتنی

وازنێکیتازهتهکانلهئیمپێیالیستیه دابهکه)دا، گۆڕ بۆ،خۆیده(وهشیکاتهبریاربوودنیا
ژێێخانولهورهشێکیگهخێیییبهوتهرمایهتیبازاڕوسهمنیهمانیئههۆکارێكبۆنه

گواستنههۆیه گهوهکانی کهو بهلهیاندن، لهئاکامدا، زۆر لهرمایهسهشێکی جیهانی ی
بهچاوه ڕوانیدا "دیار ماوه وهدرێژهئارامی ئهڕاده" و کاری همهگێ  لهش رسهری
 .نێئاستیجیهاندادادهلهرمایهریگیتسهیگێچیقازانجهێنهوهخوارههاتنه
سیاسهستهدهبه:مدووه لێ ێتنهوەگێتنی پهوهتی و ئابووری سهی بۆ ئاستیالماردان ر
گوزه هێنانه و هاواڵتیان بهوهخوارهرانی کهی کێێکاران، کاری هێزی واقعی كوههای

یقازانجییڕێژهوهرهسهبێدنهوهشههاولێێهباییڕهستهێنانیزێدهدهمیکانیزمێكبۆبه
گیزینده"یوهجاوزیمانهوناتوانێتهیه،خۆیسنورێکیههگیێاوهوهستهدهبهرمایهسه

هه"فیزیکی بکات، بۆیهکێێکاران دهوانهپێچهبهر خۆی سیاسهی و کانیتهگۆڕدر 
 .وهناکامیدادەهێڵێتهنیولییێالیزمله

بوارهوهن یوونهته:مسێهه قازانجهێنهی سهکانی بهرمایهری وه، لهسود رگێتن
زێدهرههبه نسییمهێنانی وهمهئه.بایی لهش ئاکامێك ئۆرگانیکیك پێکهاتی پربوونی
سهکهڵهکه)رمایهسه نهرمایهبوونی لهی بهگۆڕ لهئاستێکی سهرزدا، یرمایهچاو

 .واڵتانیمیتێۆپۆڵداکنۆلۆژیالهیڕۆڵیتهوهوناکاممانه(گۆڕدراودا
ناڕهرههسه:مچواره کۆمهتییهزایهڵدانی وهاڵیهکی بهتی، لهرئهك یوهشارییوونهنجامێك

  و سایه سره خه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



 ٤٢٣ 

لهکۆمه وە شهڵ اکان، ئاوارهخۆگێتنی سیاسهپۆلی و لێ ێتنهیی ئهوهتی و ئابووری وی
ناڕهرهکانیدنیایعهشۆڕشه.ڕێخێاوهرهاواڵتیانبهبۆسهیکههێێشانه کانتییهزایهبی،

کانیعێێاقشارهکانلهتییهزایهکان،ناڕهردهیهێلەکزهوهجوواڵنهزائیێوسودان،جهله
کوردستان ئهگهنموونه...و واقعیهلێکی کهتهم بهیهشهڕهههن سهسهبهوامهردهکی ریر

 .وهیهکهچینیبۆرژوازیودەسەاڵته
له ئاوا، دۆخێکی ئهگهبێ ومان کهوهڵ چینایهخهدا کۆمۆنیستهباتی و کێێکاران کانیتی

دامچینهمئهردهبهکیتێیلهاڵمهیچڕێ ایه،بهوهختودژوارکێدۆتهئاستدنیاداسهله
بهج هوههێیتۆتهنه تێکۆشان بهئاڕاستهله ئامادهدهی خێێای وییهستهێنانی کان

دهپێداویستییه کیڵ ایهزراندنیکۆمهرانودامهتیکێێکاستیێدنبۆشۆڕشیچینایهکانی،
سۆشیالیستی کهتاییهبه. لهکۆمۆنیستهمێژهلهتی جهرامیهبهکان قهر و یێانهنگ

 ".ترییهربهیانسۆشیالیزم،یانبه":یاندووهداریداڕایان هرمایهکانیسهئابووریه
یرناسیونالیستیوشۆڕش ێرانهنتهتیئهسڵهرچیزیاتێخهمدۆخهههئهوهکیتێهالیهله
باتینووسیژیانوخهڵ اولێك ێێدانیهاوچارهشانیکۆمهتێکۆشانیکێێکارانوبێیهبه
پێناوباتلهکیخهرهکیسهندییهتمهتاییهبوعدیجیهانیدا،کێدۆتهکانی،لهشهوبهمچینهئه

کیتێچینیکێێکارواتایهبه.رڕێ ایشۆڕشیکێێکاریداکانیسهرکهیئهوهپێیهبێدنه
ئهگهله کهوهڵ لهدهدا حسابیخۆیلهبێ لهگهپێیدا چینیبۆرژوازی یکهئاستواڵتهڵ

یه دهوهکالبکاتهخۆیدا سهو ب ێێته دهدهاڵت بهست، ستێاتیژییهبێ و کیئاسۆ
رواڵتێکدابێتوههکانیخۆیلهرکهیئهوهپێیهیدانیبێدنهمه،لهوهرناسیونالیستیهنتهئه

 .وهپێیهبیانیاته
پێمانده جیهان ئێستای دۆخی کههاوکات لهخهڵێت داکۆکیکێدن بۆ ومنییهئهبات ت

کۆمه یهاڵیهباشیژێوی لهتی، ڕووبهکییهرهسهیدانهمهکێك ڕوویبهیهوهڕووبوونهکانی
چینیکێێکاروکۆمۆنیزم.بوعدێکیجیهانیدایلهکهنیولییێالهوتهچینیبۆرژوازیوڕه

لهده یهقامهبێ کۆمهتی چینی یهاڵیهك و جوواڵنهتی بهوهك جیهانیدا جهی ودژی نگ
تومنییهیئهوهستنوبۆگێرانهڕاوهرمایهکانیدەسەاڵتدارانیسهالمارهکاولکاریوپه
کێكلهیهمهئه.ب ێنتهرییهربهمبهویئهستهێنانیباشیژێویئینسانی،جڵهدهئارامیوبه

نهمه و خهردهبهیدان چینایهکانی ئهباتی سهتی، کۆمۆنیستهمهردهم و کێێکاران کانهی
 .وسۆشیالیزمرهبه
 

 
 

 ..بۆ جیهانسازی  ئایدیاوه نیو لیبڕالیزم، له
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ت  باره سه

   ٢شی به_ كااڵ  به

 ،  وه ی كارڵ ماركسه رمایه كتێبی سه  له
 

  مال موحسین رگێڕانی جه وه

 

كانی ماركس و  ی كاره كۆكراوه:  كراوه  وه م ڤێرژنه له  رگێڕانه م وه ئه)
ك، چاپی ڵۆرێنس  كتێبی یه_ك رگی یه ، به رمایه سه. ١٣رگی  نگڵس به ئه

 ( ٣٥تا  ٣٣كانی  ڕه الپه) ٩١٣١رت  و ویشه
: ك شی یه ، به( رمایه مهێنانی سه رهه ی به پرۆسه)ك  ك، كتێبی یه رگی یه به

 كااڵ  ت به باره ك سه ندی یه ، به كااڵ و پاره
 

 كااڵدا  بوو له سته رجه یی كاری به نه سروشتی دووالیه_ لقی دوو

ئاێاماهكپێكهاتهمنی اداكااڵوهكهیهله كاهیدووشتخۆینیایاانای هاایویاشباهئاهدا
ئاهروهدواتێهاه.یهوههایگۆڕینهكارهێنانوبهبه كاهوههاا بایانای ماانكااریاشهاهشاماان

جاێا اایاهیتائاهوهرئهبهیهلهییههنهسێوشتیدووالیه لاهو دهباهی خاۆی خاات،رئاههاادا
هاههایبهریبهكخوڵقێنهوهینابێكهتانهوخاسیهمانئهنیههخاوه مان.تاییاهكارهێنان

٤٢٧ 

  

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 کارڵ مارکس



ساێوشاتاهئهسبوومكهمكهكهیه الیاهم باهنایاهدوو كااری لاهساتاهرجاهی كاااڵداباووم
تاهئاهمهیئهوهرئهبهله.گێانهخنهیڕهوهرلێكۆڵینهبهستنییانكێدودامهده كاهیاهرهوهو
ڕۆباچایاناه،واباشتاێهوهسوڕێتهوریئهدهئابوریسیاسیلهییتنیڕۆشنلهتێ ه زیااتاێ
كاه٦٥تێكوكچاكهرب ێینوهبادووكااڵوه.وهكانیهكاریهورده وایاداباناێایانیاارد و تاان
دووهوههایئاهیبهندهوهمیاندووئهكهییهوهئه هاهی ئاه.یاهمایاانای گاهیاانای یاارد٦٥ر
 .W3بهكسانهیهكهتهواچاكه،ئهWكسانبێبهیهكهتانهكه

نجاماییئهكهكاتوبوونهتیدابینئهكیتاییهپێویستیهكهكارهێنانهكیبههایهبهكهتهچاكه
ئاه.رمهێنهرههكیبهچاالكیهلهتهجۆرێكیتاییه چااالكایاهسێوشتی ی،كاهئاامااناجاهشباهم

ئاااماارازه و شاات كاااركااێدن، ئااهشااێااوازی و دیاااریاائااهكااان كااارهئااه.كااێ نااجااام كااهو ی
باهیداخۆیئهكهمهرههكارهێنانیبههایبهبهیلهكهكارهێنانهبه یاان خاۆیوجاۆرهنوێاناێ،
باهمهێنانپێیئهرههكیبههایهبهكاتهیئهكهمهرههبهخاتكهرئهده ملاه.ڵاككاهڵێینكاری
 .ینكهچاوئهیڕهكهڵكهكهبهریهنهاكاری هشداتهندهیوهپه
جایااوازن،هایبهدووبهوهڕوویجۆرێتیهلهكهتانهوكهكهتهیچاكهوهرئهبهله كارهێنانای
رگاهئه.دوورینوچنینههێنێجیاوازنكهمیانئهرههشیبهكارهودووجۆرهئهوپێیهربههه
كاهبوونایاهمیكارێكنهرههوبهبوونایهكجیاوازنهیهلهوهباریجۆرێتیهلهمدووشتهئه

تباهچاكه.كداڵیهگهبوونلهئهكیكااڵییدانهندیهیوهپهواله،ئهوهباریجۆرێتیهجیاوازنله
باههایهبهكارهێنانبهكیبههایه،یانیبهوهتناگۆڕدرێتهچاكه هاهكیتێی ماانكاارهاێاناانای
 .وهشنناگۆڕدرێتهچه
ئاهیاوهكارهێنانداپاهبههالهكانیبهجیاوازهمووجۆرههه جاۆریباهوهباناهسات زۆرتاێیان

یاانكاهجاۆرێاتایاهماهشنوهاهپێیدۆخ،توخم،چهوانیشبهئهوهكهڵكهكهجیاوازیكاریبه
كاارداتیانهاڵیهشكێدنیكۆمهدابهكێێنلهپۆلێنئه داباهئاه.ی كاارهم رجاێاكایماهشاكاێدنای
ماهاێاناانایرهاهباهكاهنییهوجۆرهبهوهوانهپێچهاڵمبهمهێنانیكااڵكان،بهرههبۆبهپێویسته

داباهكااڵكانمه باۆ كااررجێكیپێویستبێ هایانادیادارهڵا اایساهكاۆماهلاه.شاكاێنای تاای
ناماوناه.مهێنانیكااڵكانرههبێبهبهیهتیكاربوونیههاڵیهشكێدنیكۆمهدابه باا كاییاهیان

كاارگاهههرب ێین،لهنزیكتێوه باهیاهموو كاار ناهكادا داباهپاێای ئاهباهشاكاێاوهزماێاك ماڵم
باهخسیهشهمهرههكانبهكێێكارهكههاتووهنهوهوهلهشكێدنهدابه .وهكئا اۆڕناهیاهكانیاان
باهئاهوهكهیهندبهیوهپهكاتێكدالهنهالهتهمانهرههوبهئه كاهبان ناجاامایجاۆریئاهكاااڵ

ساهكاهریاههاهكاركهجیاوازنله لاهرباهیاان و كاهخاۆ تااكای باهساهپاێانااو ناجاامئاهكاانادا
 .ندراونیهگه
واتاهیاهڵاكهاهكاهكداكارێكیبهركااڵیهكارهێنانیهههایبهبهله:وهكورتیبیڵێینهربهگه ،

٤٢٥ 

  وه رمایه کتێبی سه  له -کااڵ  ت به باره سه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



ئاهجۆرێكیدیاریكێاوكهمهێنلهرههكیبهچاالكیه دیااریاكاێاو .ناجاامادراوهبۆئاماناجاێاكای
نااباناهڕووییاهككااڵكانڕووبهكارهێنانوههاكانیبهبه ئاههاهوهك كاارهتاا تاێایااناداو ی
كاهڵا اایاهكاۆماهله.بێیانداجیاوازنهكهریهههلهوهڕوویجۆرێتیهلهبووهستهرجهبه كادا
باهكاۆماهلاهگێن،واتهرئهیكااڵكانوهكانیبهگیتیشێوهمهرههبه رانایماهاێاناهرهاهڵا اای

خاۆرباهكایساهیاهشێوهبهكانیكاركهڵكهكهبهینێوانشێوهجۆرێتیهوجیاوازیهكااڵدا،ئه
گاهرهدر بهنجامئهكبۆخۆیانئهریهوههوهكانهنتاكهالیهله ئااڵاۆز شاهوسیاساتاماێاكای
 .تیكاراڵیهشیوونیكۆمهدابهكات،واتهئه
لاهرئاهباهلاهوهیانكریارێكیهوهكهرگێدووهنبهالیهلهكهتهچاكهیكهوهرحاڵئهههبه كاێ 
وكهتهندینێوانچاكهیوهپهوه.كاتكارهێنانكارئهكیبههایهكبهداوهكهتهردووحاڵههه
ڕهكاهوهرجاهلاوماهوهاههۆیئهبهمیهێناوهرههبهیكهوكارهئه باهنا اهدووریان باووباێ

داباهرباهشێكیسهبهت،واتهكیتاییهبازرگانیه كاۆماهخاۆی گاۆڕانایاڵیاهشایاوونای كاار تای
رگایاانرگپۆشینبووبنجلاوباهجلوبهكانناچاربهرشوێنێكمێۆڤهههله.تردانایهسهبه

باهككهیهیتاكهوهوبێئهزارانساڵدروستكێدووهبۆهه باووبان .رگادرووباهسایایایاان
شێكیخۆڕسكنایایاهخۆیبهتێكیتێیماددیكهروهرسهكههتانوهتوكهاڵمچاكهبه
باهچاالكیهبهیهستهبوونیانوابهمییهسێوشتههله تاایایاهرهاهكی باۆكاهوهتایاهماهاێانای

كاهچااالكایاهواتاه.نجاامادراوهئامانجێكیدیاریكێاوئه كاهچاهك تاایایاهیاهساتاهرهناد تایكای
ئاهوهرئهبهله.كانتیمێۆڤهكیتاییهندپێویستیهچهكاتبهستهاتوویسێوشتئهدهوه وتاا

باۆرجێكیپێویسته،مهسوودهوكارێكیبهكارهێنانههایبهریبهكارخوڵقێنهیكهجێ ایه
كایپێاویساتایاه.ڵ اكانیكۆمهشێوهكلهیهرشێوهههخۆلهربهزیمێۆڤ،سهگهوجودیڕه

ئاهباهكاهتاییسێوشتهتاههپێندراویههسه ئااڵاوگاۆڕێاكلاهباێ هایاچ ماێۆڤوو ناێاوان
 .شژیانیشبوونینابێمجۆرهسێوشتدانابێوبه

تاوخامانڵاهیكااڵكانتێكاهڵهكۆمهواته.تانوهتدت،كهكارهێنان،چاكههاكانیبهبه :یدوو
بانااغاهینتهالبیهرجكێاوهتێیانداخهڵككهكهركاریبهگه.وكارمادده مااددییاهنها كای
تاهمهئه.بێهاوكاریمێۆڤبهدابینكێاوهوهنسێوشتهالیهلهكهوهمێنێتهئه ناهاایدوایایاان
شوهلاهب ێه*وهڕێیگۆڕینیشێوازیماددهشلهوهكسێوشتكاربكاتئهتوانێوهئه

یاارماهردهباهداباهمكاریگۆڕینیشێوازهزیاتێله لاهوامای وهكااناهساێوشاتایاههاێازهتای

٤٢٠ 

 کارڵ مارکس

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

ڕێی یاسا   مهێنرابن یان له رهه ستی مرۆڤ به ده  ئیتر ئایا به  ردونه ی گه رچی دیارده هه*
كاتێك مرۆڤ .  ن نها گۆڕانی مادده ڵكو ته نین به  قینه ی ڕاسته ری تازه وه بوونه  وه ردونه كانی گه فیزیاییه

 بوون و  وه چێ پێكه مێشكی بۆیان ئه  میشه هه  ی كه و توخمانه نها ئه ته  وه كاته شیئه  وه مهێنانه رهه مكی به چه



باهتیماددیوبهروهیسهرچاوهنهاسهكارتهبینینكهئنجائه.گێ رئهوه كاارهاێاناانهای
ئاهمپیتیئهكویلیهروههه.نییهمهاتووهرههبهوهكارهلهكه ساهڵێ،كارباوكی وتاهروهو
 .تیویشدایكیهزه

 .هایكااڵكانربهسهنێ بچینهكارهێناندائهكیبههایهبهبهكهكااڵوهئێستاباله
كاهنادهوهباییدووئاهكهتهچاكهیئێمهگێیمانهبه كایشجایااوازیاهماهئاهكاهیاهكاهتااناهی
رگاهئاهمانبیێبێتكهوهبێئهشدائهوهڵئهگهله.نییهیئێمهلهسهئێستادامهولهندێتیهچه
كاهكهیاردله٦٥یندهوهدووئهكهتههایچاكهبه ئاهواتاهتانبێ، لاه٨٥باێ تاانكاهیاارد
چااكاهوهرئاهباهلاه.باێتیههكچاكههاییهبه كاهكاهتاهی باههاهكاهتااناهو هاان،ردووكایاان

لاه(ییانایااناهعاه)یربرینیئۆبجێكاتایاڤااناهده،واتهیهكیانههكیهڕۆكێكیوهناوه كاارێاكای
لاهبه.كچوونیهتدالهڕهبنه چانایان و جاۆریكااریوهڕوویچاۆناێاتایاهاڵمدووریان دوو

كارینۆرهمانمێۆڤبهتیایداههكهیهڵ اههند بارودۆخیكۆمهرحاڵههههبه.جیاوازن
كاارهشداشێوازهكهتهردووحاڵهههلهكاتكهدوورینیشوچنینیشئه لاهباێیاتایاهكاهكاانای

نادسپاویچاهتوچهككێداریتاییهسدا،نهكهمانتاكهكاریههلهنهاگۆڕینێكیسادهته
كاهوهیئاهمانشێوهههسێكیجیاواز،بهكه ئاێاماهكاهرگادرووهباهی تاێاكڕۆژێاكچااكاهی

ئاهرخهنهادهشتهمهكاتوڕۆژێكیتێپانتۆڵێكئهدروستئه كاههاهكاهیاهوهری سماان
دههابهروههه.كاتدووجۆریجیاوازیكارئه باۆماان كاهكاهرئاهچاوخیانادناێاك لاهو 

داخاوازیبهستهپێیدهكاریمێۆڤبهكلهیهداڕێژهداریئێمهرمایهڵ ایسهكۆمه ركێدنای
لاهكێ ولهشئهشێوازیدوورینیداپێیكهكاتێكدالهجیاجیاله تاێدا شاێاوازیكااتاێاكای
 .بێڕووبداترئهاڵمههدات،بهبێپێكدادانڕوونهبهن هڕهمگۆڕانهئه.چنیندا
شاێاوازهگاهئه باهكاهتاهتاایایاهر چااالكای واتاهرهاهی باهماهاێان، كاار،ساێوشاتای ساوودیای
خاهلهج هوهواهیچنامێنێتهگێینئهرچاونهبهله هاێازیكااری(كاارهاێاناانایباه)رجاكاێدنای

٤٢٤ 

  وه رمایه کتێبی سه  له -کااڵ  ت به باره سه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 
  كه هایه به  ست له به مه)  مان جۆره هه هاش به مهێنانی به رهه به  ت به باره سه.   یه وه لێكجیابوونه

  كاندا خۆشی دڵنیا نییه ڵ فیزیۆكراته گه له  یه وانه پێچه  یدا كه م تێكسته ند ڤیری له رچه كارهێناندا بێ، هه به له
كاندا  كێڵگه  وا و ئاو له وی و هه تیش، كاتێك زه روه ها بۆ سه روه هه(.  كات ك ئه هایه ر چ به سه له  قسه

ئاوریشم یان   كات به ك ئه كانی مێروویه ردراوه ستی مرۆڤ ده ، یان كاتێك ده وێڵه گۆڕدرێ بۆ دانه ئه
سروشت   كان، واته فیزۆكراته]‘‘  .نرێ تاكو كاتژمێرێكی لێ دروستبكرێ ئه وه ك پێكه كانزایه  پارچه

اڵت یان  سه نسا گروپێكی ئابوریناس بوون و پێیان وابوو ده ڕه فه  دا له ٠١ی  ده سه  له  كان، كه اڵتیه سه ده
كارهێنانن  وی و به ت زه روه ی سه رچاوه سه  سروشتدا بكات و تاكه  ت له خاڵه ت نابێ ده وڵه ت و ده حكومه

دا  ٠٧٧٠  مین جار له كه پێترۆ ڤیری، مێدیتازیۆنی سوال ئیكۆنۆمیكا پۆلیتیكا، بۆ یه[.  رگێڕ وه_تی و كێاڵنیه
 ... ١١و  ١٠. ستۆدی، پارتێ مۆدێرنا، ل كه  ر به كانی سه ئیتاڵیه  ئابوریناسه  شێك له ك به وه  چاپكراوه



ریجایااوازن،ماهاێاناهرهاهوهچاالكیبهڕوویچۆنێتیهلهندهرچهدوورینوچنینهه.مێۆڤ
كانیمێۆڤوكانوماسولكهمارهیمێیكودهرانهمهێنهرههكارهێنانیبهشیانبهكهریههه
كاارینهادووشێوازیجیاوازیبهوانتهئه.شكاریمێۆڤنممانایهبه هاێازی كارهێناانای

باێئاهوهمێنێتهكخۆیئهرئاڵوگۆڕێكداوهژێێههلهشكهمهێزیكارهبێ ومانئه.مێۆڤن
لاهیهپله باهشاهگاهكیدیااریاكاێاو پاێاشئاهدهی لاهوهساتاهاێانااباێ جایااجایاادای شاێاوازی
ماوجاهیاهشاێاوههایكااڵباهاڵمبهبه.كارهێنێابێبه دهڕهكای ماێۆڤاهرخاهد كااری واتاهری ،
ژهكۆماهكچۆنلهروههه.گیتیكارهێنانیكاریمێۆڤبهبه خااوهناهڵا اادا نراڵاێاكیاان

هاهنهاڕۆڵێكیكهتهمێۆڤیسادهوهكیتێهالیهاڵملهبینێ،بهئهورهبانێكڕۆڵێكیگه یاه،می
كااریساادهبهوهئه*یهمانشێوهههشبهبۆكاریسادهكهلهسهمه هاێازی ،یاهكارهێنانی
لاهكیتاییاهیهشهرگهههجیالهتێكراوبهبههێزیكارێككهواته هاهتای، رئاۆرگاانایازمای

لاهنادیاهتماهتاییهیكارلهتێكرایسادهكهڕاستهوهئه.یهتاكێكیئاساییدابوونیهه كاانایادا
هاهڵ ایهكۆمهاڵملهگۆڕ بهكاتیجیادائهواڵتیجیاوله دیااریاكاێاودا باوونایمایایاهكای

كاارێاكایساادهیچاركاێاوهكارێاكایساادهنهابهكاریلێهاتووته.یههه بااباڵاێایان یاان ی،
دراوهندێتیاهشچهمهئهكێێتكهژماردهههندقاتكێاوهچه لاێاهااتاوویای یاهكای باهكسااناهو
كااریساادهورهكیگهندێتیهچه ئاهئاه.تێی نایایاانای كاهئاهداتكاهزماون یاهوهماكاێدناهم
باهرههبهن هكڕهكااڵیه.در نجامئهوامئهردهكیبهیهشێوهبه باێ كاار اڵممیلێهاتووتێیان
ناوێاناهینالێهاتووتهمیكارێكیسادهرههبهبهوهیتهكهكسانیئهیهیكههاكهبه تایرایاهنها
ڕێاژهئاه**كاتیدواییانئهمكارهكیدیاریكێاویئهندێتیهچه كاهجایااوازاناهو تایاایادای

وهوهتهمكێاونهجۆریجیاوازیكاركه ناالاێاهااتاوو كااری باهباۆ خاۆیاان، كساتااناداردی
ئاهرئهنوسهوهكانهرهمهێنهرههپیتبهلهكێێنكهتیدیاریئهاڵیهكیكۆمهیهپێۆسه ونجاام
ئااسااناكاێدناهباهمهبه.ریتێكڕێكخێاوهنهبهو كهكهرئهوادهیهڕێژه دواباهلاێاێهوهساتای
نهااشتهمجۆرهینوبهكهئهژمارهههكاریسادهكارینالێهاتوو،واتهكارێكبهرجۆرههه

 .وهینهخهدوورئهوهمكێدنهیكهكێیهخۆمانله
چااكاهكچۆنلهروهههوایهكه كاهكاهتاهبایانایانای وهو باهتاانادا لاهك خاۆماان هاایباههاا

٤٢٠ 

 کارڵ مارکس

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

  
 (. ١٥١. ، ل٠١٨١رلین ساڵی  ، به(كان ی مافه فه لسه فه)هیگڵ، فیلۆسۆفی دێس رێختس *

 

كرێكار   كه  نییه  هایه و به كرێ یان ئه  ستمان له به مه  ئێمه  بكات كه  وه بێ تێبینی ئه دا ئه ر لێره خوێنه**
و كاتی  تیایدا ئه  كه  یه و كااڵیه های ئه ستمان به به مه  گرێ، بگره ریئه ر كاتێكی كاری دیاریكراودا وه رامبه به له

 .  ماندا بوونی نییه كه وه ی لێكۆڵینه شه م به هێشتا له  كه  یه ته و بابه كرێ ئه.  وه ته ماددی كراوه  كاره



كااردیارییكێ هاههایانهوبهبهدوورگێت،بۆكارێكیشكهكارهێنانیجیاوازیانبهبه ماان
واتاهساوودهباهجیاوازینێوانشێوازهینلهكهچاوپۆشیئهواته:ینكهئه وكاانای، چانایان

چااالكایاهیچاهڵاهتاێاكاهكارهێنانبێیتینلههایبهكبهتانوهتوكهچاكه.دوورین كایناد
،كاهتااناهتوكاهچاكههاكان،واتهكاتێكدابهزوودا،لهڵقوماشودهگهتلهمهێنیتاییهرههبه
لاهوكارهئهواتهكه.یكاریلێكچوونیینیهاوتوخمیانهمهوهكیتێهالیهله باهی یهاایااناهم

باهكاهراناهماهاێاناهرهاهباهنادیاهیوهپێیپهبهبووهستهرجهدواییدابه دهی وهزووهقاومااشو
و.كێ ژمارئهكارهێنانیهێزیكاریمێۆڤههكبهنهاوهتهژمارناكێ ،ب ێههه دووریان

واتاههایبهخوڵقاندنیبهچنینهۆكاریپێویستنله كاهچااكاهكارهێاناانادا، ڕێاكتو تاان،
تاهباه.یهكارسیفاتیجیاوازیانههلهمدووجۆرهیئهوهرئهبهله لاهاڵم كاهناهاا لاهكااتاێادا

كاهنهالهكانیاندابیرێنێێنوتهتهتاییهسیفاته خااوههاهكاتێكدا هاهردووكایاان ئاهنای وماان
نااوهنكهتهسیفه چانایان و ئایاتاێدووریان باهكاریماێۆڤان هاهڕۆكای ئاههاای دووماان و
 .هێننیباسكێاونپێكئهكهشتومه

هایبرێكیدیاریكاێاونبهكیڕووتنین،ب ێههایهنهابهتانتهتوكهشداچاكهوهڵئهگهله
لاهمجیااوازیاهئه.تانهیاردكه٦٥یندهوهباییدووئهكهتهشچاكهیئێمهپێیگێیمانهوبه
نایاوتاهكاهتااناهكاهیكهوڕاستیهبۆئهوهڕێتهگهئهمه؟ئههاتووهكوێوههاكانیاندالهبه ناهاا
ئاهرههبهنجاملهرئهوسهخۆگێتووهیلهكهتهكاریچاكهندهوهئه یدوایایااناداماهمهێاناانای

باهندهوهدووئهبێلههێزیكارئه باۆ ئاهرهاهیكاتیپێویست یاهوهماهاێاناانای مایااناداكاهی
 .كارهاتیێبه
باهباهباهستهیوهپهكهلهسهمهكاتێكداكهلهوهرئهبهله كاارهئاهوهكاارهاێانااناههاای لاهو ی

باهژماارئاههاهوهتیاهڕوویچۆنایهنهالهتهیهستهرجهكدابهكااڵیه لاهكاێ ، باهیاوهپاهاڵم ناد
كااریوهمیكێێتاهتاكهرهبێسهكێ وئهژمارئهههوهتیهندایهڕوویچهنهالهتههاوهبه باۆ

چاهدووه،لهچۆنوچییهكهمیانداپێسیارهكهییهوهله.مێۆڤیپوختوساده یاهنادهمیانادا
دهكتههایكااڵیهیبریبهوهرئهبه؟لهندكاتیویستووهوچه چاهرخاهنها ئاهری ونادێاتای
كاااڵیاههاهواتاهكاهباووهستهرجهتیایدابهكهیهكاره گاهماوو دیااریاكاێاویاانك، بارێاكای ر
 .كسانبنهادایهبهبێلهرب یێێت،ئهلێوه
كاهكانیكاریباهجیاوازهمووجۆرهرییههمهێنهرههرهێزیبهگهئه باۆساوود پاێاویساتان
ناهمهێنانیچاكهرههبه ئاهتێك لاهگاۆڕدر ، ژماارهگاهوا زیاادباوونای ئاهڵ چااكاهی یتااناهو
كاارxریرخاهتدهكچاكهریهگهئه.بێهاكانیییانزیادئههێنێێنكۆیبهمئهرههبه ڕۆژ

یباۆیكارهوماوهاڵموایدابنێئهبه.وجۆرهوبهڕۆژكارهx3ریرخهتدهبێ،دووچاكه
یاهوهلاه.نادهوهیاننیوئهندهوهدووئهبیێبهتێكپێویستهمهێنانیچاكهرههبه مایااناداكاهی

٤٢٢ 

  وه رمایه کتێبی سه  له -کااڵ  ت به باره سه

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



لاهتیپێیووهتێكباییدووچاكهچاكه و دووهوه، چااكاهی دوو یاهمایایایاانادا باایای كت
شتیپێیووپێیاكاهمانخزمهتێكههداچاكهكهردووبارهههلهندهرچهههتیپێیووهچاكه
اڵمباه.وهمێناێاتاهمانجۆرێتیئهههبهبووهستهرجهیتیایدابهسوودهبهوكارهكاتوئهئه
 .گۆڕاوهكارهاتووهمهێنانیدابهرههبهیلهوكارهندێتیئهچه

چااكاهبه.تیماددیداروهسهلهكارهێناندازیادبوونههایبهندێتیبهچهزیادبوونله تدوو
چاهوهڵئاهگهله.سككهكیشیهیهدانهبێوبهئهسپۆشتهدووكه زیاادباوویشادا نادێاتای

ئاهرچااوهسه.یداهاكهزینیهاوكاتیبریبهڵدابهگهلهتیماددیهاوتایهروهسه جاوڵاهی م
باه.ییكارنهبۆسێوشتیدووالیهوهڕێتهگهئهناكۆكه هاێازی تاهماهاێاناهرهاهبێ اوماان ناهاار

هاهكاری هبه،واتهوهسوودهیبهستهرجهندێكشێوازیبهكاریههبهستهیوهپه رربوونی
یكاهماهاێانایاهرهاهیباهرڕادهسهلهكاتێكیدیاریكێاوداكهتلهمهێنیتاییهرههكیبهچاالكیه
باوونایكبۆفێهیهرچاوهسهبێبهمتازۆرئهسوودكهكاریبهوهرئهبهله.ستاوهڕاوه یای
تاێهالیاهلاه.یكهمهێنیهرههزینیبهیاندابهوهرزبوونهیبهڕادهكانبهمهرههبه هایاچوهكای ،

داوهبهیكهوكارهرئهسهداكارناكاتهمهێنیهرههوبهگۆڕانێكله یوهرئاهباهلاه.هانییاانای
باهرسیفهمهێنهرهههێزیبه باهساتاهرجاهتێكیشاێاوازی كاارهی هایاچساوودی باێا اوماان ،
گاهوكارهرئهسهكیلهرییهكاری ه لاهناباێ باێاتاوو شاێاوازهر یساوودهباهساتاهرجاهباهو

كاارهمانئاهههمهێنب ۆڕ ،رهههێزیبهندهرچهرحاڵئیتێههههبه.دایییرێنین كاهو لاهی
اڵمبه.كاتشئههاپێیكهبهكسانلهبرییهمییهنجامدرابێههكساندائهكیكاتییهیهماوه
ئاهشئاهكارهێنانپاێایاكاههایبهبهندێتیجیاوازلهكسانداچهیكاتییهماوهله رگاهكاات،

زێتردابهمهێنهرههرهێزیبهكارهێنانیزۆرتێوگههایبهرزیادبكاتبهمهێنهرهههێزیبه
مایاوونایرهاهباهباهمهێنانداكاهرهههێزیبهلهوگۆڕانهمانئههه.متێكارهێنانیكههایبهبه
كاهیبههایانهوبهئه(بری)ندێتیشچهمپێیهكاتوبهكارزیادئه(برشتیوونیبه) كارهێناان
ئاهیتێكرایباهوهمیوونههۆیكهبێتهشئهمهكات،ئهمدێنزیادئهرههبهوهوكارهله وهاای
ماهاێاناانایرههبۆبهیتێكرایكاتیكارێككهرجهومهبهزیادبووهكارهێنانههایبهبهلهبره
ماهوه،ئاهمبكاتهكهپێویستهكارهێنانانههایبهوبهئه رهاهوهشاهواناهپاێاچاهباهیاهلاهساهم

 .ڕاسته
رجاكاێدنایخاهلاهمووكارێكبێیتیهینههبكهقسهوهڕوویفیسیۆلۆجیهرلهگهوهكهالیهله

تاێهالیاهلاه.هایكااڵكاناهریبهپێدهروشێوههێزیكاریمێۆڤوخوڵقێنه هاهوهكای ماوو،
ئاامااناجاێاكایكیتاییهیهشێوهرجكێدنیهێزیكاریمێۆڤلهخهلهكارێكبێیتیه تداوباۆ
باهیوهوسێوشتهیدائهمبارهلهدیاریكێاو،وه باهساتاهرجاهككارێاكای هاهی تاییاهساوود

 *هێنێتمئهرههكارهێنانبههایبهبه

٤٤٢ 

 کارڵ مارکس

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



 
 
 

 
  سهه تهی بهه واوه تهه به  كه  یه یه قینه ڕاسته  ره و پێوه نها ئه ته  كار به’’   لمێنێ كه ی بیسه وه م سمیث بۆ ئه ئاده*

كسهان  بڕی كهاری یهه’’ :  ڵێ ، ئه‘‘ راورد بكرێ نده و به زه های كااڵكانی پێ مه موو كاتێكدا به هه  ی له وه بۆ ئه
ندروسهتهی و ههێهز و  باری ئاسایی ته  له.  بێ های بۆ كرێكار هه مان به بێ هه موو كات و شوێنێكدا ئه هه  له

پشوو و ئازادی   مان بڕ له رداری هه ستبه بێ ده ئه  میشه ندیدا، هه كی مامناوه بوونی توانایه هه  چاالكیدا و له
، ال ٠١٨٥ن  نهده ك، لهه رگهی یهه كهان، بهی ئهای سهی ئهێهب ڤهی، بهه وه تهه تی نهه روه سه) ‘‘  كانی ببێ و خۆشیه

ڕێهی  هها لهه دیاریكردنهی بهه(  موو شوێنێكدا هه  ك له اڵم نه به) دا  م سمیث لێره ئاده  وه كه الیه له(.  ٠١٥_٠١٨
ههاكهانهی  ڵ دیهاریهكهردنهی بهه گهه چهێ لهه مهێنانی كااڵكاندا لێی تێكئه رهه به  له  رجدراوه خه ی به و كاره بڕی ئه

  مهیهشهه كار ههه  كسان له بڕی یه  لمێنێ كه بیسه  یه وه وه شوێن ئه  به  ربۆیه هه.   وه های كاره ڕێی به كااڵكان له
ههای  بهه  لهه  ی كهه و جێگایهه كار تا ئه  كه  یه ستێكی پێشبینی وای هه و هه ئه  وه كه الیه له.   یه های هه مان به هه

ی  ڵه مامه  و جۆره اڵم به كرێ به ژمار ئه رجكردنی هێزی كار هه ك خه نها وه دات، ته كااڵكاندا خۆی نیشان ئه
مان كهاتهدا  هه  ك له ستدانی پشوو و ئازادی و خۆشی بێت، نه ده ك له نها وه ته  كات كه ئه  رجكردنه م خه ئه
.  رچاو گرتهووه به ی مۆدێرنی له نها كرێكاری كرێگرته اڵم ته به.  كان زیندووه  كی ئاسایی مرۆڤه ك چاالكیه وه

قهی  دا ده ٨٤  ڕه الپهه  لهه  وه پهێهشهه  لهه  كهه) م سهمهیهث  سێكی نادیار پێش ئهاده كه  وه خۆڕابینینه  له  زۆر به
كهی ژیهان  تاكو بتوانێ پێداویستهیهه  وه كاره  ك خۆی خستۆته یه فته سێك هه كه’’ : ڵێ ئه(  وه یمان هێنایه كه قسه

كهی بهاشهتهری  یهه نهده زه ناتوانێ مهه   وه كی تری پێ بگۆڕێته پێداویستیه  سێكی تریش كه كه  ستبهێنێ، وه ده به
مان كار و كهات بهكهات،  حسابی تێچووی هه  ی كه وه له  جگه  یه وه واوی ئه چ شتێك هاوتای ته  بكات كه  وه ئه
  كاتێكی دیهاریهكهراودا بهه  شتێكدا و له  سێك له ئاڵوگۆڕكردنی كاری كه  له  جگه  هب نییه  مه ڕاستیدا ئه  له  كه

  یهه ی ههه و سووده زمانی ئینگلیزی ئه(.  ٨٤ئێڵ سی، ل ) مان كاتدا  هه  سێكی تر بۆ شتێكی تر و له كاری كه
كهارههێهنهان  ههای بهه بهه  ی كهه و كاره ئه.   دا باسكراوه لێره  بۆ دوو بواری جیای كار كه  یه ی جیای هه وشه  كه
كهار   لهه  جهیهاوازه  كهه(  Work) ووتهرێ كهار  كهرێ پهێهی ئهه ژمهار ئهه ههه  وه ڕووی چۆنێتیه  خوڵقێنێ و له ئه

)Labour( م  ئهه] نهگهڵهس  فهرێهدریهك ئهه.  كهرێ ژمهار ئهه ههه  وه نهدێهتهیهه ڕووی چهه خوڵقێنێ و لهه ها ئه به  كه
دا  شهه م بهه لهه  ی كهه یهه وه و ڕوونهكهرده تاكو ئهه  رمگێڕاوه دا وه و من لێره  نگڵسه ی دواییان هی ئه راوێزه په

  وه مهه رههه م بهه لهه  رمهایهه واوی سهه یهنهێهدا تهه سهبهه  ر لهه هاوكاتیش گه.  ست بێ رده ر به تی بۆ خوێنه داویه
  [.رگێڕی كوردی وه_كان بكات راوێزه موو په هه  ك به رگێڕدرا كۆمه وه

٤٤٤ 

  وه رمایه کتێبی سه  له -کااڵ  ت به باره سه
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 ئامادەبون بۆ نوێنەرایەتی 

 کەسێک کە بە شایانی 

 ؟!سزای تەوبیخی دەزانی، مانای چیە
 

 وەاڵمێک بە موئەیەد ئەحمەد

 
بوو،١١لەپلینۆمی مەسەلەیەکیهەستیارلەئارادا یحزبیکۆمۆنیستیکێێکارییعێێاقدا

مەسەلەیەککەچەندینجارهاتیووەگۆڕ ،بەاڵمهەمووجاربۆ.دەبوایەیەکالییبکێێتەوە
ڕاگێتنیدڵیهاوڕێیانێکوبۆخاتێیبەرگێتنلەقووڵیونەوەیناکۆکیناوڕابەریلەسەر

ئەومەسەلەیەباسکێدن.ئەومەسەلەیەچاوپۆشیلێدەکێا،بۆیەبەهەڵواسێاویدەمایەوە
تۆمەتی هەڵیەستنی لە عەلوان فەالح چەندجارەی پێیێلکاری سەر لە بوو بریاردان و
بێینەماوتەشهیێوسوکایەتیبەرامیەرچەندینهاوڕێیهاوکۆمیتەیخۆیلەڕابەریی

کەلەسەرتۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانبەنوسێاووبەعەلەنیباڵویدەکێدەوە ئەوەی.حزبدا،
پێویستدەکاتئەممەسەلەیەلەئێستادابەیادبهێنمەوە،وەاڵمەبەچاوپێکەوتنێکیهاوڕ 

 ٩١٣٢موزی  ته/  ٣١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٤٤٢



 لە کە ئەحمەد دییلوماتیک"موئەیەد خۆیدا"کوردستان پەیجی لە دواتێ و باڵوبۆەتەوە
بریاری.دایناوە بە گەییتن پێۆسەی گێرانەوەی لە موئەیەد هاوڕ  وەاڵمەکانی جۆری

دا،بەڕاستینامونصیفانەوناواقعی١١لێسەندنەوەیئەندامیەتیلەفەالحعەلوانلەپلنۆمی
لەوبارەیەدەڵێتیەکەم؛خۆیالیەن ێییلەوبریارەنەکێدووەوهەڵوێستی.ونادروستن
 .دووەم؛دەستکاریپەیرەویناوخۆکێاوە.وەرگێتووە

هەڵیەتەهاوڕ موئەیەدلەوچاوپێکەوتنەدادەربارەیئایندەیکاریسیاسیخۆیباسێک
 هیچ لەوبارەیەوە نوسینەدا لەم ئەوەنیە مەبەستم ژیانیدەکات، هەڵیژاردنی ئەوە بڵێم،

سیاسیخۆیەتی،بەڵکوهەوڵئەدەملەمنوسێاوەداچەندڕوونکێدنەوەیەکیپێویستبدەم
 .دەربارەیئەووەاڵمانەیلەسەرلێسەندنەوەیئەندامیەتیفەالحداویەتەوە

مەکتەبیسیاسیحزبتائەوساتەیگەییتبەوەیپێینیاربکاتبۆپلنۆمکەئەندامیەتی
چەندینجارلەوشکاتانەیکۆڵییووەوەکەلەسەرتۆمەتولەفەالحعەلوانبسەندرێتەوە،

سیاسی مەکتەبی درابووە هاوکۆمیتەی هاوڕێیانی بە فەالح کێدنی سوکایەتی .تەشهیێو
هەمووجارەکاندوایلیکۆڵینەوەوسەلماندنیخەتاکارییفەالحلەکۆبونەوەیڕەسمیدا،
کە کێدبوو فەالح لە داوای موئەیەد هاوڕ  خودی ڕەسمی نامەی بە سیاسی مەکتەبی

هەمووجارمەرجیوەرگێتنەوەی.تۆمەتەبێینەماکانیوەرگێێتەوەوداوایلێیوردنبکات
بکێێتەوە ئەوەیسزاکەیکەم بۆ مەرج بە کێابوو فەالح داوایلێیوردنی .تۆمەتەکانو
بەاڵمهەمووجارێکنەکفەالحهیچهەن اوێکیلەوبارەیەوەنییاننەدا،بەڵکوبەدووبارە
حزب ڕابەری لەبەردەم ڕێ ایەکی هیچ پێیێلکاریەکانی، کێدنەوەی چەندبارە و

 .نەدەهێیتەوەج ەلەلێسەندنەوەیمافیئەندامیەتی
 ئەو لەگەڵ کە دەکات بەوە ئاماژە خۆی بۆ موئەیەد تەشهیێوهاوڕ  و تۆمەت

لێ ڕەخنەی و نەبووە فەالحدا هەبوونسوکایەتیانەی لە!ی کەسێک بەرچاوتان بیهێننە
لە بەرگێی ئەوەیە سەرشانی مەسئولیەتی ئەرکو کە بێت، حزبێکدا سکێتیێی پۆستی
کەچیهەمووهێزیخۆیخستوەتە کۆمۆنیستیەکانبکات، سیاسیو بنەما پێەنسیپو

نیم کارانەدا ئەو لەگەڵ من بڵێ ئەوەی بۆ تەنها دوای!!سەریەک جارێک هەموو تازە
 ڕستەی نیم"دووبارەکێدنەوەی فەالحدا ڕەفتارانەی ئەو لەگەڵ زیادکێدنی"من بە و

بەاڵمێک،کەوتوەتەپاساوهێنانەوەبۆبەرگێیلەمەحفەلیستیوخۆپارێزیلەگێتنەبەری
بۆیەکجاریش.هەڵوێستێکیئوصوڵیوحزبیڕاشکاولەبەرامیەرپێیێلکاریەکانیفەالحدا

بەرپێسیارێتیخۆیوەکوسکێتێێیکۆمیتەیناوەندیبەرامیەرپارێزگاریلەکەرامەتو
وشەیەکی فەالح ڕەفتارەکانی سەر لە نەداو نییان کۆمیتەکەی ئەندامانی کەسایەتی
نەنوسی،تاهاوڕێیانیکۆمیتەیناوەندیهەستبکەنهاوڕ موئەیەدوەکسکێتێێێكبە

٤٤٣ 
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 .چاوێکییەکسانبەرگێیلەکەسایەتیوکەرامەتیاندەکات
هاوڕ "یەکیکۆمیتەیناوەندیبەهاوڕ موئەیەدیووت؛جارێکلەکۆبونەوەیەکداهاوڕێ

پێیێلکاریانەی هەموو ئەو بەرامیەر لە کە فەالح، نەک خۆتی کێیەکە ئەسڵی موئەیەد
لێدەکەیت چاوپۆشی ڕاشکاو و ڕوون بەڵکو هەڵیژاردوە، بێدەن یت هەر نەک .فەالحدا
لەبارەیئەمکێیەیەوەبەرلەهەرکەسئەوەکاروبەرپێسیارێتیتۆبوووەکسکێتێێی
تۆ کەرامەتیکەسانێککە پارێزگاریلە بۆ کۆمیتەیناوەندیدەستپێیخەریبکەیتو

بکەیت چارەسەری و ب ێیت فەالح یەخەی ئیتێ.سکێتێێیانی واتیکێدایە یەکجار ئەگەر
بە بەر ئەندامیەتی لێسەندنەوەی بریارو پێینیارو بە بین ناچار ئێمە نەدەکێد پێویستی
فەالح جۆرێکوەاڵمی ناتەوێتبەهیچ دەچێت لەوە بەاڵم ب ێین، فەالح پێەنسیپشکێنی
لێت فەالح تا بکەیت، کۆمیتەکەت پێەنسیپەکانی و ئوصوڵ لە بەرگێی بدەیتەوەو

 ".نەڕەنجێت
بەردەوامیفەالحلەسەرپێەنسیپشکێنیوهەروەهاشبێدەن یوچاوپۆشی لەڕاستیدا

داکۆمیتەی١١هاوڕ موئەیەدوەکوسکێتێێوایکێدوئاکامەکەیگەییتبەوەیلەپلنۆم
و کۆمیتەکە کەرامەتی لە بەرگێی و حزبیەکان پێەنسیپە لە بەرگێی بۆ ناوەندی

بدات فەالح لە ئەندامێتی سەندنەوەی لەسەر بریار موئەیەدیش.ئەندامەکانی هاوڕ 
بە هەمییە وەکو و مەحفەلیستی بەرژەوەندی قوربانی کێدە خۆی بەرپێسیارێتی

 نیم"دووپاتکێدنەوەی فەالحدا ڕەفتارانەی ئەو لەگەڵ پاڵ"من دایە خۆی لەڕاستیدا
فەالح بڵێ.پێیێلکاریەکانی دەستکێیانەوەکەی بۆ کە ڕادەیەی ئەو "تا لەگەڵ: ناتوانم

 "..مەحفەلیستیئەوڕابەریەداکاربکەم
هاوڕ موئەیەدباسلەوەدەکاتهەرلەوپلنۆمەداپێینیاریکێدووەفەالحتەوبیخبکێێت

وەرنەگیێ لێ ئەندامەتی مافی ئەوو بەڕاستی بڵێم دەبێ شتێک هەموو پێش ێتەوە،
هەڵوێستەیهاوڕ موئەیەدمنیتووشیجۆرێکسەرسامیکێد،کەخۆیلەکاتێکداالنی
کەمفەالحیبەمستەحەقیتەوبیخدەزانی،کەچیلەبەرئەوەیفەالحغائببوولەپلنۆم،
بەڕێ ایتەلەفونئەوپەڕیهەوڵیداڕەزامەندییفەالحوەرب ێێتتاخۆیبیێتەنوێنەریو
بەاڵمئسوڵیتێئەوەبووکەبۆ بەنوێنەرایەتیئەودەن ێکزیادبکاوبەرگێیلێبکات،
دەکات، ئێمە کەرامەتی لەکەسایەتیو بەرگێی بداتکە ئێمە بە ئەوە ئەوەیئیحساسی
هەتائەگەرفەالحبۆخۆیداوایلەموئەیەدبکێدایەکەبیێتەنوێنەریلەپلنۆمدا،پێویست

 بڵێ موئەیەد هاوڕ  هاوڕێکانت"بوو بە تەشهیێ و کێدوە پێیێلکاریت تۆ من بەڕای
تۆ نوێنەری بیمە ئامادەنیم و ناتوانم من بۆیە تەوبیخی، مستەحەقی و بەاڵم".دەکەیت

وەکسکێتێێێك بەرپێسیاریەتی کۆمۆنیستیەو هەڵوێستە ئەم موئەیەد هاوڕ  بەداخەوە

٤٤٧ 
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 .کێدەقوربانیبەرژەوەندیمەحفەلیستیلەگەڵفەالحوڕێکپێچەوانەکەیکێد
پەسەند فەالح ئەندامیەتی لێسەندنەوەی زۆرینە بریاری بە کە دەڵێ موئەیەد هاوڕ 
بەدژیوەستاوەتەوەودواتێیشدەستیکێیاوەتەوە،هەروەکپێیتێئاماژەم دەکێێت،
پێکێد،ئەوبریاریلێسەندنەوەیئەندامەتیەپێۆسەیەکیلەناکاووتەنهادەن دانێکنیەکە
بریارێکییەکالیەنەیتیاپەسندکێابێت،بەڵکوپاشماوەیەکیدرێژخایانوتەوبیخکێدنو
پاشهەموو داواکێدنبەوەیفەالحکۆتاییبهێنێتبەپێیلکاریوداوایلێیوردنبکات،
کۆمیتەی بوونەوەیفەالحلەسەرتۆمەتوتەشهیێەکانی، وچەندبارە ئەوانەودووبارە

گەیاند بریارە بەو مەسەلەیەکیگێنگبەیادیهاوڕ موئەیەد.ناوەندیی پێویستە لێێەدا
ئەوانە سەرباریهەموو هاوڕ موئەیەد باشە ووت؛ پێم پلنۆمەکەدا لەناو کە بهێنمەوە،
ئەو دوای ئەگەر بەاڵم دەکەین، قەبوڵ تەوبیخە کە تۆ پێینیارەکەی ئێستا ئێمە فەرموو
تەوبیخەشفەالحهەمانکاریدووبارەکێدەوە،بۆپلنۆمیداهاتووچیبکەینوپێینیارت

چونکەسووردەیزانی!یهەڵیژارد"نازانم"چیدەبێت،هاوڕ موئەیەدلەوبارەیەوەوشەی
کەئەگەربەقسەکەیئەویشبکەین،فەالحدووبارەهەمانسوکایەتیوپێەنسیپشکێنی
ئەندامەتیدا، لێسەندنەوەی پێینیاری لەبەرامیەر موئەیەد هاوڕ  دیسانیش و دەکاتەوە

ووتمباشەئێمەوەکئەندامانیکۆمیتەیناوەندیتاکەی.بەرگێیمەحفەلیستیلەودەکات
ئەندامێکی لەبەرامیەر بکەین خۆمان کەرامەتی پاراستنی زەمانەتی بە هەست چۆن و
کۆمیتەیناوەندیداکەتۆمەتوسوکایەتیناڕەوامانپێدەکاتوسکێتێێەکەشنازانێچی

بەقەناعەتوبریاریزۆربەی!بکات؟ هەربۆیەپێۆسەیچارەسەریئەوکێیەیەدەبوا
ئەندامانیکۆمیتەیناوەندیچارەسەربکێێتوبەرگێیلەکەسایەتیوکەرامەتیخۆمان
بکەین،کەهاوڕ موئەیدنەیتوانییاننەیویستبەوکارەهەستێت،هەربۆیەلەوپلنۆمەدا
زیاتێلەهەرکەسپێداگێیمکێدلەسەرپێینیارەکەیمەکتەبیسیاسیبۆلێسەندنەوەی

 .ئەندامیەتیلەفەالح
بەڕاست ئاخۆ دەڵێتدەستکاریپەیرەویناوخۆکێاوە، هاوڕ موئەیەد لەالیەکیتێەوە
هاوڕ موئەیەدئامادەییسەلماندنیئەمتۆمەتەگەورەیەیهەیە،یانئەویشوەکفەالح
بەڕووی بدات میدیاکانەوە لە جۆرە گەورەیبەم تۆمەتی کە بنەما بێ بەڕەوایدەبینێ

گەرمەسەلەکەلەمئاستەدابوو،پێویستبووکەمێکئەرکو!هاوڕێکانیدەیانساڵەیدا؟
دەستکاری پێیوایە کە بخاتەڕوو ناوخۆ پەیرەوی لە بەندە ئەو یەکەم بکێیێ، زەحمەت
لە یەکجار بۆ کەم النی ڕاب ەیەنێ، تۆمەتە ئەم میدیاوە لە بەرلەوەی دووەم کێاوە،

 .ئۆرگانێکیخاوەنسەاڵحیەتدابیخاتەڕوو
ئینیقاقییەکێتیشوراو"گەڕێتەوەبۆئەونوسێاوانەیکەدەربارەیلەشوێنێکیتێدادە

٤٤٥ 
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لەالیەنهاوڕ موئەیەدوهاوڕ ڕێیوارومنەوەنوسێاون"سەندیکاکێێکاریەکانیعێێاق
ئاشکێایەکەلەوبارەیەوەهەرکەسلەسەربنەمایبۆچونیخۆیلەو.وباڵوکێاونەتەوە

کاتەداباسەکانیکێدووە،هەرکەسمەبەستیبێتدەتوانێتلەوبۆچونانەووردبێتەوەو
بۆیانب ەڕێتەوە،بەاڵمبۆساغکێدنەوەیدروستیونادروستیئەونوسێاوانەلەبەرامیەر
ئەونوسێاونە ئێستا ڕوویداوە، کێێکاریەکاندا وسەندیکا ئەوئینیقاقەیلەیەکێتیشورا
پێویستدەکاتدەربارەیچۆنیەتیگەشەیڕێکخێاوەییئەم بەڵکولەئێستادا بنەمانین،

بدرێتەوە لێک کێێکاریدا بزوتنەوەی نێو لە پێیرەوی ڕاستای لە بۆیە.یەکێتیە هەر
باریسیاسیەوە ئەیخاتەسنوریئەوەیلە هاوڕ موئەیەد ئەوەیکە باسکێدنلەسەر
خۆیبەرگێیلەیەکێتیشوراوسەندیکاکانوفەالحعەلوانکێدووەووەهانییانئەدات
دەوری و فەالح یەکێتیەکەی پێیەوە، دێتە پێسیارە ئەو باشنەبووە، ئێمە موخالەفەتی
هاوپیتیە هەڵسوڕانیسیاسیو لە ساڵ دوایپانزە بزوتنەوەیکێێکاریدا ناو لە فەالح

؟ئەوەیهاوڕ موئەیەد..سیاسیەکانیهاوڕ موئەیەدبۆئەوڕێکخێاوەبەچیگەییت
 .ئێستاناتوانێبیسەلمێنێتوکاریپێبکاتئەوالیەنەیە

 دەڵێت؛ حزبدا لە ئینیقاق دەربارەی لەوەاڵمی موئەیەد هاوڕ  کاتێکدا یا"لە حزبێک
ئینیقاق تووشی ئەوەی بەر لە نەگۆڕاوە کە دەرئەکەوێت وا رواڵەت بە ڕێكخێاوێک
ئەوحزبورێکخێاوەشهەمییە دەرئەکەوێتکە کەمێووردبوونەوە بە بەاڵم نەبووە،

خۆیان تاییەتی میکانیزمی بە ئەهێننەوە بەرهەم خۆیان و.سەرلەنۆی رابەریەکەی
و نەریت بنەمای سەر لە بەاڵم بن دواتێیش نەوەی چەند کەسانی گەر ئەندامەکانی
کە وایە ڕێکخێاوەکەئەدەنوئەمەشوەکئەوە یا بەحزبەکە میکانیزمیتاییەتدرێژە

بکەنەوە لە.سەرلەنو دروستیان ڕێکخێاوەیی ئاراییێکی مانەوەی یا ئینیقاق هەربۆیە
دەست بزوتنەوەیەکیپێ ناتوانێ واقعیەتی و یەکپێۆسەن الیەنی دوو شوێنیخۆیدا

 ".نییانبکێێت
بەاڵمدوایپانزەساڵلەهەڵسوڕانییەکێتیەکەیفەالحکەتائیستاهیچدەوروپێ ەیەکی
کارکێدێکی جۆرە هیچ هەروەها نەهێناوە، دەست بە عێێاقدا کێێکاری بزوتنەوەی لەناو
لەباری نەمانیینی نیە، نەبووەو بزووتنەوەیە ئەو ڕێکخێاوکێدنی و بەهێزکێدن لەسەر
عەمەلیەوەهاوڕ موئەیەدسەرنجیبچێتەسەرمیکانیزمیکارێکیلەوجۆرەبنیەستو
بەرهەم مەحفەلێک و خۆی ناوەکەی تەنها ساڵە پانزە کە ڕێکخێاوە، ئەم بێسەمەرەی
لەو فەالح سەرەکی دەوری لە ڕێکخێاوەو  لەو بەرگێی مانایەک بە دەهێنێتەوە،
کێێکارەوە، بە پەیوەندبوون میکانیزمی موئەیەد هاوڕ  دەگەیەنێت ئەوە ڕێکخێاوەدا،
و چاالکی ئێستا تا کە هەیە، سکێتێێەکەیەوە و یەکێتیەکە هەڵسورانی کارو بە ئومێدی

٤٤٠ 

 عوسمانی حاجی مارف
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سەرنجی ئینسان بەراستی نیە، ئاسەوارێکی هیچ سۆشیالستیەکەی مەیلە و ئاسۆکەی
دەچێتەسەرئەوکەسانەشکەچاوەڕواننوئومێدیانبەوەیەئەمیەکێتیەلەخەوخەبەری

 ..!بێتەوەوکارێکیسیاسیگەورەیانبۆبکات
کەلەڕۆژیدامەزرانیەوەبۆیەکجار مەسەلەیەکیگێن تێدەربارەیئەمیەکێتیەئەوەیە

 ناوی ئێستا تا ئیتێ سەرۆکی، بە بووە فەالحی"سەرۆک"فەالح باپیێەی ناوی وەکو
ناگۆڕدر  ئەبەد تا و نەریتی.لێهاتووە الیەن ێی بە خۆی هەمییە کە موئەیەد هاوڕ 

پێویست تێ جارێکی ڕوان ەیئەوەوە کەیلە ڕابەریدەستەجەمعیدەزانێ، شوراییو
هەڵیژێێدرێتەوە؟ هەرلەوکاتەوەحزبپێنججارسکێتێێی!دەکاتسەرۆکیئەمیەکێتیە

و کۆمار سەرۆک لە هەیە، کۆمەڵ ایە ئەم بۆرژوازیەکانی دامەزراوە هەرچی گۆڕیوە،
چەندجارگۆڕاون،..سەرۆکیپەرلەمانوسەرۆکیحکومەتوسەرۆکیهەرێمو هتد،

ڕوان ەیالیەن ێی لە بڵێیتکەینۆرەیئەوەشدێتکە پێمان دەکێ هاوڕ موئەیەد
سیستەمیشوراییوڕابەریجەمعیەوەالنیکەمدووبارەهەڵیژاردنەوەبۆسەرۆکیئەو

بکێێت؟ قاعیدەیئەو!یەکێتیە و دەزانینسەرباریئەوەیقیادە هەموان ئەوەیکە یان
یەکێتیەلەژمارەیپەنجەکانییەکدەستزیاتێنیە،بەاڵمچۆنەلەئاستدەسەاڵتیڕەها
بۆ وفەردیویەکالیەنەیفەالحدەربارەیهەمووشتێکیووردودرشتیئەویەکێتیە،

 !جارێکباسیڕابەریجەمعیونەریتیشوراییناکەوێتەبیێیانوکاریپێناکەن؟
دوایهەمووئەوانەشتائێستاکەهاوڕ موئەیەدپێداگێیدەکاتوناڕازیەبەوبریارەی
لێسەندنەوەی بریاری بە بەرامیەر ناڕەزایەتی بۆ باشتێبوو پێموایە ناوەندی، کۆمیتەی

 لەبێی فەالح ئەوەئەندامەتی پێش پێیینە، بێ دەستکێیانەوەی و کوتوپر هەڵچوونی
لە کۆبکنەوە یەکێتیەکەیان لە کێێکاران ئیمزای سەدان و هەزاران نەک بدایە هەوڵیان
بەرامیەرئەوبریارەیحزبدا،بەڵکوشەخسیخۆمبەکۆکێدنەوەیئیمزایدەکێێکاریش

لێدەکێدەوە زیاتێلەچارەکەسەدەیەککاریسیاسیخۆی.بیێێکیتێم هاوڕ موئەیەد
و لێدان تۆمەت ناڕەوای ڕەفتاری لە مەحفەلیستی بەرگێیەکی قوربانی کێدە حزبە لەم
دەورانەکاندا سەختتێین لە پێکەوە ساڵ دەیان کە هاورێیانێکی، بە سوکایەتی تەشهیێو
ڕاستیە ئەو کەسباشتێ هەموو لە موئەیەد هاوڕ  خودی کێدوە، کۆمۆنیستیان کاری

 .دەزانێکەئەوهاوڕێیانەمستەحەقیئەوتۆمەتوتەشهیێوسوکایەتیانەنەبوون

٤٤٤ 
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کانی گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستی باڵوکراوه له  
 

 پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان

 چیمان پێدەڵێت؟ 

 ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم لەبەرگی چاکسازیدا

 

 

  و سایه رسه خه: نوسینی

 م  که چاپی یه

2018ساڵی   

 

 

 

 

م  ک له ستهێنانی کۆپیه ده بۆ به

فۆرماتی پیدیئێف  به  کتێبه

ردانی سایتی حزبی  سه

کۆمۆنیستی کرێکاری 

:ن کوردستان بکه  

www.hkkurdistan.org 



 

بۆ بەدەستهێنانی ژمارەکانی پێشووی گۆڤاری دیدگای 

:سۆشیالیستی، دەتوانن لەگەڵمان پەیوەندی بگرن  

0047 47276028 
com.gmail@didgaisocialisti 

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