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وته ی هاورێ حەسەن رەحمان پەناە
ئەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە
بە بۆنەی ٢٦ی رێبەندان ساڵڕۆژی
ئاشکرابوونی تێکۆشانی کۆمەڵە

ڕاپۆرتی سیاسی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە بە کۆنگرەی ١٨

ل4

پەیامی کۆنگرەی 18ی کۆمەڵە بۆ بنەماڵەی گیانبەختکردووان ل15
پەیامی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە بۆ زیندانیانی سیاسی ل15
پەیامی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە بۆ کرێکارانی ئێران ل15

بڕیارنامەی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە دەربارەی پەرەسەندنی مادە
هۆشبەرەکان لە کوردستان و ڕێگەکانی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵیدا ل3
بڕیارنامەی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە سەبارەت بە خەباتی یەکگرتووانەی مامۆستایان

ل11

بڕیارنامە سەبارەت بە پێویستی یەکگرتووی چەپ لە کوردستان
بڕیارنامە سەبارەت بە مەسەلەی نەتەوایەتی كورد وەک مەسەلەیەکی هەرێمی
ل3

ل13

بڕیارنامەی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە دەربارەی بزووتنەوەی ژنان
بڕیارنامەی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە سەبارەت بە ژینگە ل12
بڕیارنامەی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە سەبارەت بە كۆڵبەری ل12
ل11

کۆمەاڵنی تێکۆشەری خەڵکی کوردستان
کرێکاران و زەحمەتکێشان
بنەماڵەی ئازیزی گیانبختکردوانی کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیست
زیندانیانی سیاسی خۆراگر و بنەماڵە سەربەرزەکانیان
هاورێیانی پێشمەرگە و ئەندام و الینگرانی کۆمەڵە و حیزب
وێرای ساڵوی پێشمەرگانە :
بــە بۆنــەی ٢٦ی رێبەنــدان ســاڵرۆژی ئاشــکرابوونی تێکۆشــانی
کۆمەڵــە  ،لــە الیــەن هەمــوو ریزەکانــی کۆمەڵــەوە گەرمتریــن
پیرۆزبایتــان پێشــکەش دەکەیــن  .دروودی گــەرم دەنێریــن بــۆ یــادی
هاوڕێــی رابــەر و گیانبختکــردوو ،کاک حەمەحوســێنی کەریمــی
کــە رۆژی کۆمەڵــە ســالڕۆژی گیانبختکردنیەتــە  .هەروەهــا ســاو
دەنێریــن بــۆ یــاد و فیــداکاری ســەدان و هــەزاران کۆمۆنیســتی نــاو
رێزەکانــی کۆمەڵــە و حیزبــی کۆمۆنیســت کــە لــە پێنــاوی ئــازادی و
سوسیالیســم گیانــی خۆشەویســتیان بختکــرد یــا کــەم ئەنــدام بــوون  .لــە
جێــگای خاڵــی ئازیزانــی گیانبختکردوومــان  ،لــە ســاڵڕۆژی ئاشــکرا
بوونــی تێکۆشــانی کۆمەڵــەدا چەپکــە گوڵــی رێزوخۆشەویســتی
دادەنێیــن.
بەرێــزان  :ئەمــرؤ  ٤٣ســاڵ لــە ئاشــکرابوونی تێکۆشــانی کۆمەڵــە و
٩ســاڵ لــە چاالکــی نهێنــی ئــەم رێکخــراوە دەگوزەرێــت .دیارە مەبەســت
لــەم مــاوە کورتــەدا باســکردن لــە ٥٢ســال خەباتــی نهێنــی و ئاشــکرای
کۆمەڵــە نییــە  ،زۆر جــار ئــەو مێــژووە باســکراوە و لێکدانــەوەی بــۆ
کــراوە و لــە ئاڕشــیووەکانی کۆمەڵــەدا لــە بــەر دەســتن .لــە مــاوەی
٥٢ســاڵی رابــردوودا کۆمەڵــە هەورازونشــێوی زۆری بڕیــوە  ،زۆر
گیروگرفــت و دژواری هاتووەتــە ســەر رێــی و هەروەهــا ســەرکەوتنی
گەورەیشــی مســۆگەر کــردووە .بــەالم ئــەوەی کــە کۆمەڵــە رێــگای
خــۆی ون نکــردوە ،ئاســۆ و ئوفۆقێــک بــووە کــە رۆژی ئــەوەڵ بــۆی
پێکهاتــووە و چــرای رێنوێنــی رێــگای خەباتــی بــووە .ئەویــش ئاســۆی
سوســیالیزمی زانســتی و بەرابەریخــوازی لــە جەرگــەی خەباتێکــی
بــێ وچــان و پڕاوپــڕ لــە فیــداکاری لــە مــاوی زیاتــر لــە نیــو ســەدە
تێکۆشــانی نهێنی و ئاشــکرا لە دوو دەســەاڵتی ســەرەرۆ و دیکتاتۆری
بووە .کۆمەڵە ئەگەر ئامرازی گەیشــتن بە ئامانجی سوسیالیســتی و
دەســەاڵتی کرێــکاران بــووە ،لــە هەمانحاڵــدا لــە نــاو خەباتــی لێبراوانەی
چینایەتــی بــۆ گەیشــتن بــەو ئامانجــە خــۆی نوێکردەوەتــەوە و هەوڵــی
داوە و هــەوڵ دەدات رؤڵــەی زەمانــەی خــۆی بێــت و بووە.کۆمەڵــە لــە
خەباتــی کــورت مــاوە و درێژمــاوەی خۆیــدا ،هەمیشــە بەرژەوەنــدی
درێژمــاوەی لــە بەرچــاو بــووە و مەســڵەحەتی گشــتی بــە ســەر ویســتی
کــورت مــاوەدا رەچــاو کــردەوە .مێــژووی نیوســەدە تێکۆشــانی کۆمەڵــە
نیشــانی دەدات کــە ئــەم رێکخــراوە کۆمۆنیســتە لــە دەســت بــردن بــۆ
ریشــەی ئــازار و رەنجەکانــی کۆمەڵــگا جەســوور  ،نەتــرس  ،مافخــواز
و رێــگا نیشــاندەر بــووە  .رێشــە بــۆ کۆمەڵــە یانــی پێکهێنانــی ئاڵوگۆر
لــە ژیانــی زۆرینــەی کۆمەڵــگا  ،واتــە کرێــکار  ،هــەژار  ،ژنانــی
ســتم لێکــراو و گەالنــی ســەرکوتکراو  ،کــە بــۆ خەبــات و رزگار بــوون
پێویســتە بێنــە گۆرەپانــی تێکۆشــان و رێکخســتن  ،کــە کۆمەڵــە
رێکخــراوی ئــەوان بــۆ ئاڵوگــۆر وخەبــات و گەیشــتن بــە دەســەاڵتی
سیاســییانە .كۆمهڵـه هێزێكــی رادیكاڵـه ،بـه واتــای ئـهوهی کــە دهســت
بــۆ ریشــەی كێشـه كۆمهالیهتیـهكان دهبــات .چارهسـهری ریشـهیان بــۆ
دهدۆزیهتـهوه .رادیكاڵـه چونكـه خهبــات دهكات بــۆ كۆتایــی هێنــان بـ ه
چهوســاندنهوهی ئینســان بـه دهســتی ئینســان ،هـهوڵ دهدات بــۆ ئــازادی
و بــۆ خوشــبەختی ههمــوو كۆمهلــگا .بــۆ بــە دەســتهێنانی بەرابــەری
ژن و پیــاو  ،بــۆ جیاکردنــەوی دیــن لــە دەوڵــەت و خسوســی کردنــی
دیــن و گشــتگیرکردنی سیاســت.الینگری بــێ ڕاڕایــی ئــازادی
بەیــان  ،ئەندێشــە ،بیروبــاوەر و رێکخــراو بوونــە .کۆمەڵــە ئەمــرۆ
تەنیــا ناوێــک نییــە  ،بەڵکــوو بزوتنەوەیەکــی جەماوەرییــە ،بزووتنــەوەی
چــەپ و سوسیالیســتی کوردســتانە .کۆمەڵــە هێــزی بەرەوپێشــبەری
ئــەو بزوتنــەوە ییــە .ئەمــە تەنیــا قســەی ئێمــە نییــە  ،ئــەوە هەقیقەتــی
کۆمەڵــگای کوردســتان و تەنانــەت ئێعترافــی نەیارانــی کۆمەڵــە

دهورهی دووهههم -ژماره -420نیوهی یەکەمی رەشەمە -1400فێورییە 2022

دهورهی دووهههم -ژماره -420نیوهی یەکەمی رەشەمە -1400فێورییە 2022

دریژه ی ( :سهروتار)

وته ی هاورێ حەسەن رەحمان پەناە ئەندامی
کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە بە بۆنەی ٢٦ی رێبەندان
ساڵڕۆژی ئاشکرابوونی تێکۆشانی کۆمەڵە

و دەســەاڵتدارنی کۆمــاری
ئیســامی دژ بــە خەڵکــی نارازی
و بەندکراوانــی سیاســییە.
تێکۆشــەری
کۆمەاڵنــی
!
کوردســتان
دڵســۆزانی کۆمەڵــە لــە هــەر
کــوێ هــەن!
ئەمســاڵ رۆژی کۆمەڵــە لــە
هەلومەرجێکــدا دەگریــن کــە
ســێبەری نەهامەتی و کارەســاتی
مروفایەتــی گــەورە بــە هــۆی
دەســەاڵتی ســەرمایەداری بە ســەر
ســەری بەشــەریتەوە قورســایی
دەکات .کڕۆنــا و زیانەکانــی
بــە مروفایەتــی  ،گەندڵــی
هەرچــی زیاتــری نیزامــی
چاوچنــۆک و پارەپەرەســتی
ســەرمایەداری نیشــان دا.
ســەروەتی ئەبرســەرمایەدارەکان
لــە ســەردەمی کرونــا ٣٠لــە ســەد
زیــادی کــرد ،بــەاڵم هەژاریــش
ئاســتی میلیــارد ئینســانی
ئێپەرانــد .هەرەشــەی شــەر ،وەک
خۆفناکتریــن دیــاردە هــەروا
بــە ســەر ســەری کۆمەڵــگای
بەشــرییەوە دەخولێتــەوە .تێکــدان
و وێــران کردنــی ژینگــە
لــە کارەســاتەکانی نیزامــی
ســەرمایەدارییە.
زاڵمانــەی
هــەژاری و بیــکاری  ،پەالمــار
بــۆ ســەر دەســکەوتەکانی تــا
ئێســتای بەشــەری ئازادیخــواز
دیکــەی
دیاردەکانــی
لــە
ســەرمایەداری ئەمپریالیســتییە.
تەنیــا ئــەم چەنــد خاڵــە بــە رواڵــەت
ســادە لــە پێــش چــاوی هەموومــان
گەندڵــی و خۆفناکــی نیزامــی
دژە ئینســانی ســەرمایەداریمان
پــێ نیشــان دەدات  .لــە بەرانبــەر
ئــەم وەزعــە نالەبــارەدا ئەمــرؤ لــە
ئاســتی ناوچەیــی ،جیهانــی و
واڵتیشــدا  ،سوســیالیزمی وەک
تاقــە بەدیلــی کرێــکاران لــە
هەمــووکات زیاتــر لــە بەرانبــەر
کۆمەڵــگادا بــووە بــە ئەمــری
واقــع  .بــەاڵم سوســیالیزم جەبــری
مێــژوو و ئاواتــی شــیرین نییــە
 ،بەڵکــوو حاســڵی هوشــیاری،
خەباتــی
و
ڕێکخراوبــوون
لێبراوانــەی چینــی کرێــکار
و زۆرینــەی کۆمەڵگایــە .
کۆمەڵــە وەک بەشــێک لــە
حیزبــی کۆمۆنیســت بــۆ وەهــا
بەدیلێــک و دونیایەکــی ئــازاد
تێدەکۆشــی.
لــە ئاســتی ئێرانیشــدا کۆمــاری
ئیســامی لــە هەمــوو کات زیاتــر
بــووە بــە مۆتەکــەی ســەر شــان
و ژیانــی زۆرینــەی خەڵکــی ئــەم
کۆمەڵگا .ئەوەی کە ئەمرۆ ئەم
دەســەاڵتە تاوانبارانــەی راگرتــووە
 ،تەنیــا هێــزی ســەرکوتگەر و بێ
رەحمــە و فێــڵ و فریــو ئاســەواری
نەمــاوە .هەمــوو ئیمکاناتــی ئــەم
واڵتــە لــە خزمــەت ئــەم هێــزە و
پیالنــە ناوخۆیــی و ناوچەیەکانــی
ســەرف دەکرێــت  .هێزیکــی
گەندڵ و دژە ئینســانی و سیســتم

و دەســەاڵتێکی تاوانبــار کــە هــەر
رۆژە گۆشــەیەک لــە تاوانەکانی
دەردەکەوێــت و نیشــانی دەدات
کــە چ مافیایــەک بــە ســەر
ئــەم واڵتــە زاڵــە  .نــەواری
قســەکانی ئــەم رۆژانــەی ســەران
و فەرماندەکانی ســپای پاســداران
دەرخــەری دزی و تــااڵن و بــڕۆی
ئەم قاتاڵنەیە .بەاڵم کۆمەڵگای
ئێــران لــە دەروونەوە دەکوڵێت و ئەم خەڵکــی ئێرانــە .بــەاڵم ئالترناتیــو
دەســەاڵتە بــە هیــچ جــۆر توانایــی لــە دڵــی خەباتــی رۆژانــەی
واڵمدانــەوەی داوخوازەکانــی ئــەو جەمــاوەردا پێــک دێــت .
جەمــاوەرە راپەرێــوەی نییــە  .کۆمەڵــە هەوڵــدەدات لــەم بــوارەدا
کۆمــاری ئیســامی دەیهەوێــت چــاالک  ،هانــدەر و وەحــدت
وا نیشــان بــدات کــە خراپــی بخــش لــە گــەڵ هێــزە چــەپ و
ژیانــی خەڵــک پەیوەنــدی بــە سوسیالیســتە شۆڕشــگێرەکان لــە
«بەرجــام» و گەمــارۆی ئابــوری ئێــران و کوردســتان خەبــات بــۆ
وەاڵتانــی رۆژئــاوا هەیــە .هەمــوو رووخاندنــی کۆمــاری ئیســامی
کــەس دەزانــی کــە «بەرجــام» بــکات.
ناوچەیــی کوردســتان لــە مــاوەی ٤٣
زێدەخــوازی
و
کۆمــاری ئیســامی  ،بەرنامــەی رابردوودا بە شــێکی جیانکراوە لە
موشــەکەی و هەســتەیی ئــەم رووداوە سیاســی و گرینگەکانــی
دەســەاڵتە  ،کەمتریــن پیوەنــدی ئێران بووە .فەتحی ســنگەرەکانی
بــە ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــی هاوخەباتــی کوردســتان پــاش
ئێرانــەوە نییــە  ،بەڵکــوو لــە هاتنــە ســەر دەســەاڵتی کۆمــاری
دژی ئــەوان و لــە قازانجــی ئیســامی تــا  ٣٠جۆزەردانــی
ســەرانی رەژیــم و مافیــای ســپای  ، ٦٠کوردســتانی لــە هاوپیمــان
پاســداران و بیتــی رەهبەریــە .و هاوخەباتــی راســتەقینەی
«ســدووری شۆرشــی ئیســامی» خــۆی دابــڕی و ئــەم مەڵبەنــدی
لــە رۆژی ئەوەڵــی گەیشــتنە بــە تەنیــا هێشــتەوە کــە
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی ،ســەرکوتکەردنی بــۆ دەســەاڵت
سیاســەتێکی تاوانبارانــە بــوو ئاســانتر بــوو .ئەمــرۆ ڕەوتــی
کــە باجەکــەی خەڵکــی ئێــران رووداوەکان وا تێــک هەڵپێکــراوەن
بــە ســەدان هــەزار قوربانــی لــە کــە ئاســانترین رێــگای چــارە بــۆ
شــەڕی کۆنەپەرەســتانەی ئێــران خەڵکــی کوردســتان لــە گەیشــتن
و عێــراق و دواتــر دەخاڵــەت لــە بــە ویســت و خواســتە سیاســی ،
رووداوەکانــی عێــراق  ،ســورییە  ،کۆمەاڵیەتــی و ئابووریەکانــی
ئەفغانســتان  ،یەمــەن  ،لوبنــان  ،هاوخەباتــی لەگــەڵ کرێــکاران
فەڵەســتین و شوێنەکانی دیکەی و ســتملێکراونی ئێــران و
ئەزموونــی
دای و دیــدات .سیاســتی دەســت ناوچەکەیــە.
راگەیشــتن بــە چەکــی ئەتۆمــی بەشــەکانی دیکەی کوردستانیش
لــە راســتیدا بەدیلــی سیاســتی لــە ســااڵنی رابــردوودا ئــەم
شکســتخواردووی «ســدووری راســتیەمان پــێ دەڵێــت کــە
شۆڕشی ئیسالمییە» کە ئەویش چارەنووســی دەســەاڵتی سیاســی
هــەر لــە ســەر ژیــان و ســفرەی هــەر وەاڵتێــک کــە خەڵکــی
خاڵــی خەڵکــی ئێــران دەدرێــت کــوردی تێدایــە لــە ناوەنــدی ئــەو
.بــەاڵم ئەمــرۆ هوشــیارییەکی واڵتــە دیــاری دەکرێــت  ،نــە لــە
گشــتی کــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا الیــەن زلهێــزە ئەمپریالیســتیەکان
روویــداوە .دەســەاڵتی ئایینــی و و دۆژمانــی خەڵکــی کــورد
حکومەتــی دینــی لــە هەمــوو لــە شــوێنەکانی دیکــە کــە بــە
کات زیاتــر جــێ پێــی پــێ شــوێن بەرژەوەنــدی خۆیانن.ئــەم
لێــژ بــووە و کەمتریــن شانســی لێکدانــەوە بــەم مانــا دێــت کــە
لــە داهاتــووی سیاســی ئــەم خەباتــی خەڵکــی کوردســتان بــە
واڵتــە نییــە .خەباتــی رۆژانــەی هیــچ جــۆر نابێــت لــە خەباتــی
مامۆســتیان  ،کرێــکاران  ،ژنــان ،خەڵکــی ئازادیخــوازی ئێــران و
ماڵباختــەگان ،خانەنیشــینان  ،لــە بــەرەی چــەپ  ،کرێــکاری
و زۆر بــواری دیکــە  ،ئاســتی و شۆرشــگێری ئــەو خەباتــە
کێشــەکانی بــەرەی خەڵــک و دابەرێــت.
حکومەتــی بردەوەتــەی شــوێنی ســەرەرای ئــەم راســتییانەی کــە
هەســتیار و ئەگــەری رووخانــی باســکرا ،پێمخۆشــە لــە ســەر
کۆمــاری ئیســامی لــە هــەرکات چەنــد خاڵــی گرینگی سیاســەتی
زیاتــر کــردەوە بــە ئەمــری واقێــع کۆمەڵــە لــە دەوری داهاتــووی
 .پرژوبــاوی لــە ریزەکانــی چاالکــی ئێمــە و بــە تایبــەت
هێــزی نــارازی  ،نەبوونــی بەدیــل وەک بریــارو پەســەندکراوەکانی
و ئالترناتیــوی جێــگای بــاوەری کۆنگــرەی  ١٨کۆمەڵــە کــە
جەماوەر،لــە بەرانبــەر ســەرکوتەی تازەگــی بەرێــوە چــوو ،تآکیــد
بێرحمانــەی دەســەاڵت  ،لــە خاڵــە بکەمــەوە.
الوازەکانــی خەباتــی ئەمــرۆی  _١هەوڵــی جڕوپــڕ و زیاتــر دژ

بــە ســتەمی نەتەوایەتــی لــە ســەر
خەڵکــی کوردســتان  ،وەک
ســتەمێکی سیاســی و هــەاڵواردن
ناوچــە
پەراوێزخســتنی
و
کوردنیشــینەکان لــە چوارچێــوی
پەســندکراوەکانی
و
بــاس
کۆنگــرەی  ١٨کۆمەڵــە.
 _٢هەوڵدانــی هەرچــی زیاتــر
بــۆ ناســاندن و جــێ خســتنی
بــۆ
کۆمەڵــە
بەرنامــەی
جەمــاوەری
دەســەاڵتداریەتی
لــە کوردســتان  ،وەک یاســای
گشــتی و ئاڵترناتیــو لــە بەرانبــەر
کۆنەپەرەســتانەی
یاســای
کۆمــاری ئیســامی بــۆ ئێســتا و
الیەنــە لیبــرال و بۆرژوایــەکان بــۆ
دوارۆژی کوردســتان.
 _٣پیداکردنــی پشــتیوانی
نێوخۆی  ،ناوچەیی و نێودەوڵەتی
بــۆ بزوتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی
کوردســتان وەک بزوتنەوەیەکــی
ســکۆالر و پێشــکەوتووخواز
لــە ســەر بنەمــای جیایــی دیــن
لــە دەوڵــەت  ،بەرابــەری ژن و
پیــاو  ،دەســەاڵتی راســتەوخۆ و
جەمــاوەری خەڵــک لــە رێــگای
شــووراکان  ،آزادی سیاســی
فــەردی و کۆمەاڵیەتــی ،ئــازادی
رێکخراوبــوون  ،بیروبــاوەر،
مانگرتــن و خۆپیشــاندان و
 .....هاوخەباتــی و پشــتیوانی
لــە بزووتنــەوە رادیــکاڵ و
پێشــکەوتووەکان لــە ناوچــە .
پشــتیوانی لــە مافــی خەڵکــی
کــورد لــە هــەرکام لــە بەشــەکانی
لــە
کوردســتان
دیکــەی
دیاریکردنــی مافــی چارەنــووس
خۆیــان تــا پێکهێنانــی دەوڵەتــی
ســەربەخۆ.
 _٤هەوڵــدان بــۆ پێکهێنانــی
رێکخــراوە پیشــییە جەماوەریــەکان
لــە کوردســتان بــە بــێ جیــاوازی
لــە فکــر  ،ئەندیشــە  ،ئایــن ،
نەتــەوە  ،بیــری حیزبــی جیــاواز ،
لــە ســەر بنەمــای هەڵبــژاردن و
ئالوگــۆری دیمۆکراتیــک بــە
دەنگــی بەشــداربوون .
 _٥کاری پڕاوپــڕ و لێبراوانــە
بــۆ بەهێزکردنــی رێکخــراوی
حیزبــی لــە شــوێنی کار و ژیانــی
کرێــکاران  ،ژنــان ،زەحمەتکێشــان
 ،زانکــۆکان  ،گەرەکــە
فەقیرنشــینەکان  ،دیهاتــەکان ،
الوان و هەمــوو ئازادیخوازانــی
کوردســتان.
هێــزی
بەهێزکردنــی
_٦
،
کۆمەڵــە
پێشــمەرگەی
وەک هێزێکــی کۆمۆنیســت
و خەباتــکار لــە خزمــەت

بــە بزوتنــەوەی چینایەتــی
کرێــکاران  ،دژ بــە مالکیەتــی
خسوســی  ،الینگــری شــێلگیری
مافــی بەرابــەی ژن و پیــاو ،
تێکۆشــەری کۆتایهێنــان بــە
ســتەمی نەتەوایەتــی  ،نــژادی ،
جنســیەتی .ئاموزشــی بەردەوامی
ئــەم هێــزە و تیارکردنــی لــە بــاری
تێــۆری و کردەایــی بــە نویتریــن
کەرەســتەکانی شــەری پارتیزانــی
 .بــار هێنانــی وەک پارێــزەری
دواڕۆژی دەســەاڵتی جەمــاوەر و
شــووراکان لــە کوردســتان.
 _٧پشــتیوانی لــە فەرهەنــگ و
ســونەتی ســکوالر ،موتەرەقــی و
سوسیالیســتی لــە کوردســتان کــە
لــە ٤٣ســاڵی رابــردوو کۆمەڵــە
رەواجــدەر  ،داهێنــەر و پاڵپشــتی
بــووە .هــەر ڕووناکبیرێەکــی
شۆڕشــگیر ،هــەر نووســەرێکی
ئازادیخــواز ،هــەر هونەرمەنــد
 ،شــاعێر و گۆرانیبێژێکــی
خەڵکــی  ،هــەر موســیقاژەنێکی
پێشــکەوتوو ،کــە هونەرەکەیــان
لــە خزمــەت بــە پێــش خســتنی
کۆمەڵگا و دژ بە کۆنەپەرەستی
و دواکەوتوویــی بێــت ،پێویســتە
کۆمەڵــە بــە پشــتیوانی خــۆی
و خــۆی لــە ریــز یــا لــە کەنــار
کۆمەڵــەدا بەبینێتــەوە.
تێکۆشــەرەرانی کۆمەڵــە لــە
ناوخــۆی واڵت  :هاورێیانــی
خۆشەویســتی پێشــمەرگە :
ئەندامــان و دڵســۆزانی حیزبــی
لــە دەرەوەی واڵت  :دۆســتان
و الینگەرانــی کۆمەڵــە لــە
هــەر کــوی هــەن :جەمــاوەرەی
ئازادیخــواز :
هەروەکــوو خۆتــان ئــاگاداران
لــە مــاوەی رۆژانــی رابــردوودا
جیابوونەوەیــەک لــە الیــەن
کەمایەتییــەک لــە هاورێیانــی
پێشــوومان  ،لــە هەلومەرجــی
هەســتیاری ئەمــرۆی ناوچەکــە
 ،ئیــران و کوردســتان بــە ســەر
تشــکیالتی ئێمــە  ،بــە تایبــەت
حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران
تەحمیــل کــرا .ئەگەرچــی
رێکخســتنەکانی کۆمەڵــە لــە
ناوخۆی واڵت  ،هێزی پێشمەرگە
و لــە دەرەوەی واڵتیــش زۆرینــەی
هــەرە زۆری لــە جێــگای خۆیەتــی
 ،بــەاڵم ئــەم جیابوونــەوە ،بــە زەرەر
و ناپێویســت بــوو و واڵمــی بــە
هێــچ نیــاز و پیداویســتییەکی
کۆمەڵــگا نەدایــەوە و بــە هیــچ
پاســاوێکی سیاســی کــە الیەنــی
جیابوویــەوە دەیهێنێتــەوە ،تەوزیــح
و توجیــە ناکرێــت .کــردەوە و

ئــاکاری ئــەم مــاوە کورتــەی
الیەنــی جیابوویــەوە  ،بــە تایبــەت
لــە نگرتنــی کۆنگــرەی حیــزب
 ،وەدەرنانــی دژئەساســنامەی
و غیــرە ئوســولی  ٥ئەندامــی
کومیتــەی ناوەنــدی حیزبــی
کۆمۆنیســتی ئێــران  ،ســەلبی
ســەاڵحیەت لــە کومیتــەی
ناوەنــدی هەڵبژێــردەراوی کۆمەڵــە
و کومیتــەی دەرەوەی واڵتــی
حیــزب  ،دانانــی کومیتــەی
ناوەنــدی  ٢١کــەس لــە الیــەن
کومیتەیەکــەوە کــە زیاتــر لــە ٤
ســاڵ لە کاتی یاســای و قانوونی
خــۆی تێپەربەبــوو و پروپاگەنــدەی
ناسیاســی پــاش جیابوونەوەیــان
 ،نیشــانی دا کــە کێشــەکانیان
نــەک سیاســی و فکــری نییــە
 ،بەڵکــوو زۆر ســەتحی ،بــێ
نــاوەرۆک و بێگانــە بــە مێــژووی
هەمــوو بــاس و کێشــەکانی
دەورەکانــی پێشــترە نێــو جەریانــی
ئێمەیــە .ئێســتا هەرچــی بێــت و
هــەر ئەرزیابــی و قەزاوەتێکمــان
لــە ســەر ناکۆکیــەکان بێــت،
جیابوونــەوە روویــداوە و هاورێیانــی
پێشــوومان حیزبێکــی دیکــەن
 .ئەرکــی ئێمــە ئەوەیــە کــە
هیــچ بۆشــاییەک لــە چاالکــی
سیاســی  ،فکــری  ،رێکخــراوەی
 ،جەمــاوەری و پێشــمەرگانەمان
بەجــێ نەهێلیــن .نەهێلێــن دۆژمــن
لــە کەڵێنــی جیابوونــەوە کەڵــک
وەرگرێــت و سوءئیســتفادە بــکات
و نائومێــدی و دڵ ســەردی پــەرە
پێبــدات .کۆمەڵــە هــەر ئــەو هێــزە
کۆمۆنیســت و شۆڕشــگێرەی
جارانــە کــە لـه خاڵـه وهرچهرخانه
میژوویهكانــدا تاقــی كراوهتــهوه
 .ههلوێســتهكانی لــه قۆناغــی
ههســتیاردا متمان ـهی جهمــاوهری
به دهست هێناوه .نمونهكانی كهم
نییــن و لـه بیرمــان نهچونهتهوه.لـه
داهاتووشــدا دیســانیش دهكهویهت ـه
وههــا قۆنــاغ گهلێكــهوه .بــهو
پێشــینهو بــه عهقــل و تهجروبــه
و زانســتێك كـه بهدهســتی هێنــاوه،
دڵنیــام كــه دهتوانــێ ســهربهرز
و ســهركهوتوو لــە داهاتوویــش
بێتــه دهرێ .ئەگــەر بــاس لــە
خالــە گرێنگــە مێژوویــەکان
دەکەیــن بــۆ ئــەوە نییــە ســەرینی
ئارخایەنــی لــە بــەن ســەر نێیــن.
بەڵکــوو بــۆ ئەوەیــە بیانکەیــن بــە
توێشــووی رێــگای بــەرەو پێــش
چوونمــان .لــە هەمانکاتیشــدا لــە
هەڵــەکان ئەزمــوون وەرگریــن و
دووپاتیــان نەکەینــەوە .موتمانــەی
بــە کۆمەڵــە بکــەن  .پاڵپشــتی
بــن  .دڵنیــا بــن لــە داهاتوویــش
دا هــەروەک رابــردوو ڕاســتگۆ ،
شۆڕشــگێر و فیــداکار دەبێــت .
بژی کۆمەڵە  ،بژی
سوسیالیسم .
ئێوەیش هەر شاد و سەربەرز بن.
***

بڕیارنامەی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
دەربارەی پەرەسەندنی مادە هۆشبەرەکان لە کوردستان و
ڕێگەکانی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵیدا
 .١ڕاســتییەکی تــاڵ و
حاشــاهەڵنەگر ئەوەیــە کــە
گیرۆدەبــوون بــە مــادە
هۆشــبەرەکان لــە کوردســتاندا
پــەرەی ســەندووە و زۆرێــک
لــە بنەماڵــەکان بەجۆرێــک
لــە جــۆرەکان لەگــەڵ ئــەم
دیــاردە نگریســەدا دەســت
و پەنجــە نــەرم دەکــەن.
ئەگەرچــی کۆمــاری ئیســامی
بــە ڕووکــەش بــاس لــە
بەرەنگاربوونــەوە لــە دژی
قاچاخــی مــادە هۆشــبەرەکان
و باڵوکردنەوەیــان دەکات،
بەرفراوانبوونــەوەی
بــەاڵم
ڕەهەندەکانــی ئــەم دیاردەیــە
هیــچ گومانێــک لــەوەدا
ناهێڵێتــەوە کــە ئــەم کارەســاتە
بــە بــێ پشــتیوانی ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆی کاربەدەســتانی
پلەبــەرزی کۆمــاری ئیســامی
مومکیــن نییــە .جگــە لــەو
قازانجــە زۆرەی کــە ئــەو
کەســانەی بازرگانــی بــە ژیانــی
ملیۆنەهــا مرۆڤــەوە دەکــەن لەم
ڕێگەیــەوە بەدەســتی دەهێنــن،
هــاوکات پەرەســەندنی ئــەم
دیاردەیــە بەتایبەتــی لــە
کوردســتان ئامانجگەلێکــی
سیاســی تریشــی لــە پشــتە.
کۆمــاری ئیســامی لەڕیــی
پــەرەدان بــە گیرۆدەبــوون
بــە مــادە هۆشــبەرەکان ،بــە
ئاگاییــەوە ســەرمایەگوزاری
کــردووە لەســەر بەدیهێنانــی
کەشــێک لــە کەمتەرخەمــی
سیاســی الوان و بــێ ئیــرادە
کردنیــان و ناچارکردنیــان بــۆ
خۆبەدەســتەوەدان و گوێڕایەڵــی
لــە هەمبــەر ئــەو هەلومەرجــە
هەنووکەییــەی لــە ئارادایــە.
.٢قوربانیانــی وەهــا سیاســەتێک
بەتایبــەت ئــەو الوانــەن کــە
ســەر بــە چینــە هــەژار و
دەســتکورتەکانی کۆمەڵــگان.
ئــەم کەســانە دەبــێ بکرێنــە
قوربانــی و وەک تاوانبــار
بناســێنرێن ،تاکــوو هــاوکات
بەدەســتهێنانی
لەگــەڵ
ســەرمایەی زۆر و قەبــە ،ئــەم
کەســانەش لــە کۆمەڵگــە
دووربخرێنــەوە .قوربانیانــی
مــادە هۆشــبەرەکان تاوانبــار
نییــن ،بەڵکــوو تاوانبــار ئــەو
کەســانەن کــە لەنــاو دام
و دەزگا دەوڵەتییەکانــدا

دەستڕۆیشــتوون و کۆنتڕۆڵــی
و
مافیاییــەکان
تــۆڕە
بەرهەمهێنــان و باڵوکردنەوەی
ئــەم مــادە کاولکەرەیــان لــە
دەســت دایــە .تاوانبــار ئەوانــەن
کــە لە ڕێگــەی بەرهەمهێنان و
باڵوکردنــەوەی ئــەم مادانــەوە،
ســەروەت و ســەرمایەی
بەدەســت
باوەڕپێنەکــراو
دەهێنــن .تاوانبــار ئەو سیســتەم
و نیزامەیــە کــە بەســتێنێکی
لەبــار بــۆ بەرهەمهێنــان و
باڵوکردنــەوەی ئــەم مادەیــە
دەڕخســێنێ .تاوانبــار ئــەم نیــزام
و حکومەتــە و کاربەدەســت
و دەســەاڵتدارەکانی ئــەم
ڕژیمــەن .هــەر بۆیــە لــە
ئاکامــدا ،ئــەوەی کــە دەبــێ
دووربخرێتــەوە ئــەم ڕژیمــە
ئیســامییەیە تاکــوو کەســانی
دوورخــراو و پەراوێزخــراوی
ئەمڕۆکــە بتوانــن بگەڕێنــەوە
نــاو کۆمەڵگــە.
 .٣کۆمــاری ئیســامی بــە
پــەرەدان بــە کەشــی ســەرکوت
و زەبروزەنــگ ،تــاڵ کردنــی
ژیــان بــۆ زۆرێــک لــە الوان و
بێبەشــکردنیان لــە هــەوڵ دان
بــۆ بنیاتنانــی ژیانــی خۆیــان و
دژایەتــی کــردن لەگــەڵ هــەر
شــتێک کــە هیوایــەک بــە ژیــان
دەبەخشــێت و داهاتوویەکــی
ڕون بــۆ الوان دەنەخشــێنێ،
بەســتێنێک دەڕەخســێنێ بــۆ
ئــەوەی کــە کەســانێکی بەرچاو
پەنــا بــۆ مــادە هۆشــبەرەکان
بــەرن .لەمڕووەوەیــە کــە
کەســی گیرۆدەبــوو دەبــێ وەک
قوربانــی ئــەو هەلومەرجــە
کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و
فەرهەنگییــە چــاوی لێ بکرێت
کــە ڕژیمــی ئیســامی بەرپرس
و خوڵقێنــەر و پارێزەرێتــی.
هــەوڵ و هەنگاوەکانــی ئــەم
ڕژیمــە بــۆ درووســتکردنی
ناوەندگەلێــک بــۆ ڕاگرتنــی
گیرۆدەبــووان ،هیــچ شــتێک
لــەم ڕاســتییە کــەم ناکاتــەوە،
کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
بــەو پێیــەی کــە هەلومەرجــی ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی هــەر
کۆمۆنیستی ئێران
وەک خــۆی نەگــۆڕ دەمێنێــت بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
و کەســی گیرۆدەبــوو دوای
بەرانبەر لەگەڵ مانگی
ماوەیــەک مانــەوە لــەم ناوەندانە
ژانوییەی ٢٠٢٢
ســەرلەنوێ لەگــەڵ هەمــان
ئــەو دۆخ و گرفتانــەی وەک
هەژاری و بێبەشــی کە ڕژیمی
ئیســامی بەســەر کۆمەڵگایــدا

ڕووبــەڕوو
داســەپاندووە،
دەبێتــەوە و پەنــا دەباتــەوە بــەر
مــادە هۆشــبەرەکان.
خەبــات
.٤لەمــڕووەوە
بــۆ بەرەنگاربوونــەوە لــە
دژی مــادە هۆشــبەرەکان
گرێــدراوی خەباتــە لــە
دژی کۆمــاری ئیســامی و
ئــەو نیزامــەی کــە خــۆی
هــۆکاری بەرهەمهێنانــەوەی
هەلومەرجێکــە کــە تێیــدا
بەشــێوەگەلی
مرۆڤــەکان
جۆراوجــۆر دەکاتــە قوربانــی،
واتــە ئــەم هەلومەرجــەی کــە
ئــەم ڕژیمــە بەرگــری لــێ
دەکات .خەبــات لــە دژی
ئــەم ڕژیمــە و خەبــات بــۆ
کەمکردنــەوەی کاریگەرییــە
زیانبەخشــەکانیی پەرەســەندنی
مــادە هۆشــبەرەکان ،تــان و
پــۆی یــەک خەباتــی دیاریکــراو
و گشــتگیرە .ئــەم خەباتــە
دەتوانــێ ئاســۆیەکی گــەش بــە
ڕووی الوانــدا بکاتــەوە .ئــەوان
لەژێــر تیشــکی ئــەم ئاســۆ
هیوابەخشــەدا ئــەو بەســتێنە
دەدۆزنــەوە کــە لــە جێگــەی
خۆبەدەســتەوەدان لــە بەرامبــەر
دژوارییەکانــدا ،ڕێگــەی خەبــات
و لەناوبردنــی هۆکارەکانــی ئــەم
کارەســاتە هەڵبژێــرن.
کۆنگــرەی ١٨ی کۆمەڵــە
هــاوکات لەگــەڵ پێداگــری
لەســەر ئــەم ڕاســتییانە ،خەبــات
لــە دژی دیــاردەی گیرۆدەبوون
بــە مــادە هۆشــبەرەکان و
پەرەســەندنی ئــەم دیاردەیــە
لــە کوردســتان وەک پرســێکی
جــدی چــاو لــێ دەکات و بــەم
مەبەســتە کومیتــەی ناوەنــدی
هەڵبژێــردراو ئەمــە بــە ئەرکــی
ســەر شــانی خــۆی دەزانێــت
کــە خســتنە ڕێــی جوواڵنــەوەی
گشــتی بــۆ بەرەنــگاری لــە
دژی ئــەم دیاردەیــە بخاتــە
دەســتوری کاری خۆیــەوە.

بڕیارنامە سەبارەت بە پێویستی یەکگرتووی
چەپ لە کوردستان
بــە لەبــەر چاو گرتنی هەلومەرجی
ئێســتای کۆمەڵــگای ئێــران و
کوردســتان ،کــە بنەڕەتیتریــن
بریتییــە
تایبەتمەندیەکــەی
لــە پەرەســەندنی ناڕەزایەتییــە
بەرباڵوەکانــی کرێــکاران و باقــی
بێبەشــان و خەڵکانــی زوڵــم
لێکــراو ،بــە لەبەرچــاو گرتنــی
ڕوون بوونــەوەی ڕیزبەندییــە
سیاســییەکان و هەروەهــا بــە
ســەرنجدان بــە نزیــک بوونــەوەی
کۆمەڵــگای ئێــران لــە ئاخێزێکــی
جەمــاوەری و شۆڕشــگێڕانە،
شــكڵ پێــدان بــە جەمســەرێکی
ڕێكخــراو و بەهێــزی چــەپ و
سۆسیالیســت لــە کوردســتان،
لــە هەمــوو کات زیاتــر بووەتــە
پێویســتیەکی حاشــا هەڵنەگــری
خەبــات .بــە لەبــەر چاوگرتنــی
ئــەو خااڵنــەی ســەرەوە و ڕۆڵــی
مێژوویــی کۆمەڵــە وەک بەســتێنی
ســەرەکی ڕەوتــی چــەپ و
سۆسیالیســت لــە کۆمەڵــگای
کوردســتاندا ،و بــە ســەرنجدان
بــە بەهێزکردنــی بزوتنــەوەی
چــەپ وەکــوو ســەرەکیترین
ئەولەویەتــی ڕەوتــی ئێمــە لــە
ئێســتادا ،کۆنگــرەی ١٨ی کۆمەڵە
لــە درێــژەی هەوڵەکانــی تاکــوو
ئێســتای ،ئــەم هەنگاوانــەی
خــوارەوە جارێکــی تــر دەخاتــە
دەســتووری کاری کۆمیتــەی
ناوەنــدی کۆمەڵــەوە.
یەکــەم -گرتنەبــەری ئاراســتەی
دیالــۆگ و ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا
لــە نێــوان هەڵســوڕاوانی
بزوتنــەوەی چــەپ ،لەســەر
ئەساســی کــردەوەی هاوبــەش و
بیــروڕای جیــاواز .ئــەم جــۆرە لــە
ئاراســتەیە دەکــرێ لــە ڕێــگای
ســمینار ،کــۆڕ و کۆبونــەوەی
گشــتی و پێوەنــدی بــەردەوام،
بەدواداچوونــی بــۆ بکــرێ تــا
لــە الیــەک بــە یەکدەنگــی و
هاوڕابــوون لەســەر کۆســپەکانی
بــەردەم شــکڵپێدان بــە بەرەیەکــی
چــەپ و کردارێکــی یەکگرتووانــە
و خەباتێکــی کاریگــەر بگەیــن و
لــە الیەکــی تــرەوە بــۆ چارەســەر
کردنــی ئــەم کۆســپانە هەنــگاوی
کــرداری ،ڕاســتەقینە و هاوبــەش
لــە دەســتوری کارمانــدا دابنێیــن.
هــەر لــەم پێوەنــدەدا ئێمــە هەمــوو
ئــەو هێــز و هەڵســوراوانەی کــە
خۆیــان بــە بەشــێک لــە ئاراســتەی
چــەپ و سۆسیالیســتی لــە
کوردســتان دەزانــن بــۆ هــاوکاری،

دیالــۆگ و هەنــگاو گەلــی
کــرداری بانگــەواز دەکەیــن.
دووهــەم -دوورکەوتنــەوە لــەو
کردەوانــەی کــە بەســتێنی
یەکگرتوویــی الواز دەکا،
هــۆکاری پەرتەوازەیــی نێــوان
هێــزەکان و هوڵســوڕاوانی چــەپ
خــۆش دەکا و پێــک هێنانــی
ڕێکخراوێکــی بەهێــز و بەربــاو
لەگــەڵ کۆســپی جــدی بــەرەوڕوو
دەکات .لەوانــە ڕەخنــە گرتــن
لــە فەرهەنگێــک کــە خاڵــە
هاوبەشــەکانی هێــزە چــەپ
و کۆمۆنیســتەکان لەبەرچــاو
ناگــرێ و بــەردەوام جیاوازییــەکان
بەرجەســتە دەکا و ئــەوە بــە
"پاســاوەهەڵگر"
هۆکارێکــی
بــۆ پەرتەوازەیــی ئــەم هێزانــە
دەزانــێ .فەرهەنگێــک کــە
حیــزب و ڕێكخــراوی سیاســی
وەکــوو ئامرازێــک بــۆ بەرەوپێــش
بردنــی ئــەو شــتەی کــە پێــی
دەڵێــن "خەباتــی ئیدۆلۆژیــک"
چــاو لێــدەکات نــەوەک ئامرازێــک
بــۆ دروســتکردنی گۆرانــکاری
و بەرەوپێــش بردنــی خەبــات
و هەڵســوڕانێکی ئاکامــداری
کۆمەاڵیەتــی .کۆمەڵــە خــۆی
بــە بەرپرســیار و مەســئوول
دەزانــێ کــە لــە هــەردوو مەیدانــی
تئــۆری و پراکتیکــدا ڕەخنــە لــەم
فەرهەنگــە سیاســی و شــێوەکارە
بگــرێ ،تاکــوو هــەم ڕێكخــراوی
حیزبــی بەهێــز بــکا و هەمیــش
هــەوڵ بــۆ پێکهێنانــی خەباتێکــی
یەکگرتــووی بەربــاوی کاریگــەر
بــدات .ئــەم شــێوە کارە لە ئاســتی
سەرتاسەریشــدا دەبێتــە هــۆی
یەکگرتوویــی و بەهێــز بوونــی
سیاســەتی حیــزب لــەم پێوەنــدەدا.
ســێهەم -هەوڵــدان بــۆ پێکهێنانــی
جەمســەرێکی چــەپ لــە
کوردســتان هەمیشــە بەشــێکی
گرنــگ بــووە لــە ئامانجەکانــی
ڕەوتــی ئێمــە .بــەاڵم هەوڵەکانــی
تاکــوو ئێســتا بەهــۆی ئــەو
فەرهەنگــەی کــە لەســەرەوە
ئاماژەمــان پێــدا و هەروەهــا
بەهــۆی کێشــەکانی ناوخــۆی کۆنگرەی ١٨ی کــــــــــــــــــۆمــــ
حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران
ـــــــــــەڵــــــــــــــــە
بەداخــەوە بەرەوپێشــچوونێکی ڕێكخراوی کوردستانی حیزبی
بەرچــاوی بەخۆیــەوە نەدیــووە.
کۆمۆنیستی ئێران
کنگــرە بــە ڕەخنــە گرتــن لــە بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
کۆســپەکانی بــەردەم هەوڵەکانــی بەرانبەر لەگەڵ مانگی ژانوییەی
تاکــوو ئێســتای ئێمــە لــەم
٢٠٢٢
بابەتــەوە ،هەروەهــا بــە لەبــەر
***
چــاو گرتنــی هەلومەرجــی ئاڵــۆزی

ئێســتای کۆمەڵــگا هــەوڵ بــۆ
گۆڕانکارییەکــی جیــدی و ئەرێنــی
لــەم بابەتــەدا دەخاتــە دەســتووری
کاری کۆمەڵــەوە.
ئاوڕدانەوەیەکــی
چــوارەم-
ڕەخنەگرانــە لــەو سیاســەت
و بڕیارانــەی ڕابــردوو کــە بــە
کــردەوە کۆســپ بــوون لەبــەردەم
ڕێكخراوبوونــی هەڵســوڕاوانی
چــەپ .لــەم پێوەنــدەدا بــە
شــێوەیەکی دیاریکــراو کۆنگــرەی
 ١٨ئــەو سیاســەت و بڕیــارە
دەداتــە بــەر ڕەخنــە کــە لــە
ســاڵی ٢٠٠٩ی میــادی بــووە
هــۆی وەالنانــی کۆمەڵێــک
لــە هەڵســوڕاوانی کۆمەڵــە کــە
لــە ژێــر نــاوی "فڕاکســیۆنی
هەڵســوڕان بــە نــاوی کۆمەڵــە"ەوە
بوونــی خۆیــان ڕاگەیانــد و
دواتــر "ڕەوەنــدی سۆسیالیســتی
کۆمەڵە"یــان پێکهێنــا .ســەرەڕای
هــەر ڕەخنەیــەک کــە لــە شــێوەی
هەڵســوڕانی ئــەو هاوڕێیانــە لــەو
ســەردەمەدا بوومانــە ،بڕیــاری
دەرکردنیــان بــە پێچەوانــەی
سیاســەت و هەوڵەکانــی کۆمەڵــە
بــۆ ڕێکخســتنی هەڵســوڕاوانی
چــەپ بــووە .ڕەخنــە لــە شــێوازی
هەڵســوڕانی ئــەو هاوڕێیانــە،
دەکــرا لــە چوارچێــوەی پێــوەرە
حیزبییــەکان و بــە تایبــەت
پێداگــری لەســەر قەبووڵــی فرەیی
بیــروڕای سیاســی و کاری
هاوبەشــی حیزبــی چارەســەر
بکــرێ .لــەو ڕووەوە کۆنگــرەی
١٨ی کۆمەڵــە ،وێــڕای بەهەڵــە
زانینــی ئــەو بڕیــارە ،کــە لــە
فەرهەنگێکــی نــاکارای سیاســی
بەســەر هەڵســوڕانی ئێمــەوە
ســەرچاوەی گرتبــوو ،لــە چــوار
چێــوەی هەنــگاوە بەرباڵوەکانــی
خۆیــدا بــۆ واڵم دانــەوە بــە
پێویســتی شــكڵ پێــدان بــە
بەرەیەکــی ڕێكخــراوی چــەپ،
بــە شــێوەی دیاریکــراو لەگــەڵ
ئــەو هاوڕێیانــە دەکەوێتــە گفتوگــۆ
و دیالۆگــەوە.
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ڕاپۆرتی سیاسی کومیتەی
ناوەندی کۆمەڵە بە کۆنگرەی ١٨
لــە ناوچوونــی کــۆی ژیــان لەســەر
ئەلف :جیهانی سەرمایەداری گــۆی زەوی دەکــەن .جبەخانــەی
و ئاستەنگەکانی بەردەمی
چــەک و چۆڵــی کــۆ کــوژی ،کــە
 -١ڕەوتــی داڕومانــی سیســتەمی لــە ئاکامــی جەمســەرگیرییە نوێیــە
زۆر
ســەرمایەداری:
لەمێــژە جیهانییــەکان پەرەیــان ســەندووە،
گەنگەشــەی "کۆتایــی مێــژوو" و ئــەم پڕۆســەیەی خێراتــر کــردووە.
هەروەهــا بابەتــی هەمیشــەیی بوونــی لەگــەڵ تەشــەنە ســەندنی ئێپیدمــێ
سیســتەمی ســەرمایەداری کــە لــە کۆویــد ١٩-و گیــان لەدەســتدانی
ســەرەتاکانی ســاڵی  ١٩٩٠و دوای پێنــج ملیــۆن مــرۆڤ بەهــۆی ئــەو
ڕوخانــی یەکێتــی ســۆڤیەت ببــووە نەخۆشــییە مــاڵ وێرانکــەرەوە،
وێــردی ســەرزمانەکان ،بۆتــە بڵقــی قەیرانــی "ئێپیدمیۆلۆژیــک" واتــا
ســەر ئــاو .ئــەوەی کــە ئێســتا بەرچــاو " گشتگیرناســی"یش بــە لیســتی
دەکەوێــت ،سیســتەمێکی جیهانــی قەیرانەکانــی ئــەم سیســتمە زیــاد
قەیراناوییــە کــە بەهــۆی ناکۆکــی بــووە .قەیرانێــک کــە دەکرا زۆر زووتر
و دژبەیەکــی بنەماییــەوە نــەک و بــە زیانێکــی گەلێــک کەمتــر تێپــەڕ
تەنیــا هــەر خــۆی ،بەڵکــوو تــەواوی ێندرایــە ،بەهــۆی قازانــج پەرەســتی و
جیهانــی لەگــەڵ مەترســی لەناوچوون گرینگــی نــەدان بــە ژیانــی مرۆڤــەکان
بــەرەوڕوو کردۆتــەوە .سیســتەمێکی هێشــتاش بەردەوامــە .ســەرەڕای
کــە بڕیــار بــوو "کۆتــا قۆناغــێ مێــژوو" داوای بەردەوامــی ڕێکخــراوی
بێــت ،ئێســتا ئاســۆی مانــەوەی لــە تندرووســتی جیهانــی بــۆ گشــتگیر
هەمیشــە ڵێــڵ و نادیارتــرە.
کردنــی فۆرمۆلــی درووســت کردنــی
زلهێزەکانی سیســتەمی ســەرمایەداری واکســێن لــە هەمــوو واڵتەکانــدا و
لــە گەرمــەی داڕوخانــی یەکێتــی بــە تایبــەت لــە واڵتــە هــەژارەکان،
ســۆڤیەت و کۆتایــی ئــەو شــتەی کــە کۆمپانیــا زەبەالحەکانــی دۆزەرەوەی
پێــی دەوتــرا جیهانی دوو جەمســەری ،واکســێنی کرۆنــا خۆیــان لــە
بــە گومڕاهــی و متمانەبەخۆیییەکــی قۆڕەخــکاری نەبــوارد و ئێســتا دەبینین
تایبەتــەوە دەســتپێکی "نەزمــی کــە لــە واڵتانــی ڕۆژئاوایــی زۆربــەی
نوێــی جیهان"یــان ڕاگەیانــد .وەک خەڵــک دۆزی ســێهەمی واکســێنیان
ئــەوەی کــە ئیتــر هیــچ هێزێــک لەخۆیــان داوە بــەاڵم دەرســەدێکی
توانایــی ئــەوەی نییــە کــە هەژمونــی زۆر کــەم لــە خەڵکانــی واڵتانی هەژار
سیســتەمی ســەرمایەداری ،ڕەوایەتــی بەرامبــەر بــە کۆرۆنــا واکســێن کــراون
جیهــان بینــی لیبڕایســتی و کارامــە و ئــەو نایەکســانییە لــە دابەشــکردنی
بوونــی ئابــووری بــازاڕی ئــازاد واکســێن بۆتــە هــۆی ســەرهەڵدانی
بەرێتــە ژێــر پرســیار و یــان ببێتــە جــۆری جیــاوازی وایرۆســی کۆڕۆنــا
بەدیــل و جێگــرەوەی .دوای تێپــەڕ و بێتوانــای لــە کۆنتــرۆل کردنــی
بوونــی ســی و چەنــد ســاڵ بەســەر ئــەو پەتایــە لــە گشــت جیهانــدا.
ڕاگەیاندنــی بەنــاو "ســەرکەوتن" و ئــەم قەیرانــە تەنیــا بــە کارەســاتی
کۆمەڵێــک کارەســاتی وێرانکــەر کــە مردنــی ملیۆنــان کــەس کۆتایــی
کۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی لــە ژێــر نــاوی نایــەت ،بەڵکــوو ئاکامــە زیانبارەکانــی
دوکترینــی "نەزمــی نوێــی جیهانــی" دواتــر لــە شــکڵی بێــکاری بەریــن،
ئەزمــوون کــرد ،ئیتــر گومانێــک زیانــە کۆمەاڵیەتــی و دەروونییەکانــدا
لــەوەدا ناهێڵێتــەوە کــە ئــەوەی ئێســتا دەردەکەوێــت .ئاســەواری قەیرانــی
دەیبینیــن رەوتــی داڕمــان و ڕوو ئابــووری کــە نەخۆشــی جیهانــی
لەناوچوونــی ئــەم سیســتەمەیە ،نــەک کۆڕۆنــا بــووە هــۆکاری تەشــەنە
هەمیشــەیی و هەتــا هەتایــی بوونــی .ســەندنی لــە هەمــووکات زیاتر لەســەر
قەیرانــە یــەک لــە دوای یەکــە شــانی چینــی کرێــکار و خەڵکــی
ئابوورییــەکان بــە تێپــەڕ بوونــی کات بەشــمەینەتی کۆمەڵــگا قورســایی
بوونەتــە هــۆی لێــک تــرازان و لێــک دەکا و ئــەو قــەرزە میلیاردیانــەی
هەڵپچڕانــی کــۆی " دیسکۆرســی" کــە دوڵەتــەکان بــە کۆمپانیــا
دیموکڕاســی لیبڕالــی و داڕمانــی زەبەالحەکانیــان بەخشــی بــۆ ئــەوەی
ئــەو شــتانەی کــە وەک بەهــای ئــەو بــەر بــە کەوتــن و داڕمانیــان بگــرن،
جــۆرە دیموکڕاســییە پێناســە دەکــرا .لــە گیرفانــی کرێــکاران و لــە ڕێــگای
ئــەو بەهایانــەی کــە دەبێتــە هــۆی باجــی دەوڵەتــی و ماڵیاتــەوە دەدرێ.
قــووڵ بوونــەوەی کەلێنــی چینایەتــی ،هەروەهــا دەکــرێ ئامــاژە بــە البردنــی
بەهێزکردنی فەرهەنگی دژە ژن ،زیاد سیســتەمی بیمــەی کۆمەاڵیەتــی و
بوونــی نەژادپەرەســتی ،دەرکەوتنــی خزمەتگوزارییــە پزیشــکییەکان بکــرێ
ڕەوتــە ڕاســتە فاشیســتییەکان ،کــە لــە چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا
هاتنــە ســەرکاری گروپــە بناژۆخــوازە بەپێــی بەرنامــە نئۆلیبرالیســتییەکان
ئیســامییەکان و هتــد .جگــە بــە کــردەوە دەرهاتــوون و بوونــە
لەوانــە ،سیســتەمی ســەرمایەداری لــە هــۆکاری گەلێــک کارەســاتی مرۆیــی
نوێتریــن دەســتکەوتیدا دژوازییەکانــی گــەورە.
گەیاندۆتــە لوتکــە ،بەجۆرێــک کــە  -٢فــرە چەشــنی و ئاڵۆزبوونــی
و
چەوســاندنەوە
ســەرانی ئــەم سیســتەمە خۆیــان شــێوەکانی
سیاســییەکەی:
بــاس لــە نزیــک بوونــەوە لــە قۆناغــی ڕەنگدانــەوە

لەگــەڵ نیشــتنەوەی کــەف و کوڵــی
ســەرکەوتنی ســەرمایەداری وەک
باشــترین سیســتەمی کۆمەاڵیەتــی
و کۆتــا قۆناغــی مێــژوو ،بزوتنــەوە
گەلێکــی نــوێ ســەریان هەڵــداوە کــە
بە چاالکییە " پێکهاتە" شکێنییەکانی
خۆیــان مزگێنــی دەســتپێکی کۆتایــی
ئــەم سیســتەمە وەک کۆتــا قۆناغــی
مێــژوو دەبەخشــن .یەکێــک لــە
بەرچاوتریــن ئاکامەکانــی دەســەاڵتی
سیســتەمی ســەرمایەداری لە چەشــنی
پێشــکەوتووەی ئێســتای ،فــرە
چەشــنی شــێوەکانی چەوســاندنەوەیە
کــە هــەر بــەو پێیــەش ئاســتی خەبــات
و ناڕەزایەتییــەکان لــە دژیشــی
بەرباڵوتــر بــووە .ئەگــەر بەپێــی
ســوننەت سیســتەمی ســەرمایەداری
بــە جەوســێنەری کرێــکاران و
باقــی حقــوق بگیرانــی ناوەندەکانــی
بەرهەمهێنــان ،بــە تایبــەت لــە
پێشــکەوتووەکان،
پیشەســازیە
دەناســرا کــە بەگوێــرەی نــەزم و یاســا
و ریســایەکی تایبــەت ،لــە جــۆری
بەشــە بەرهەمهێنــەرە لێــک جیــا
کــراوەکان ،خاوەنــکارە ناســراوەکان،
گرێبەســتە دیاریکــراوەکان و کات و
شــوێنی کاری دیــاری کــراو خــۆی
نیشــان دەدا ،ئێســتا بەشــێکی بەریــن
لــە هێــزی کار لە پێکهاتــە لێکنەچووە
ناجێگیــر و بــێ دەوامــە پیشــەییەکاندا
پێکهاتەیەکــی
دەچەوســێنەوە.
کــە هۆکارەکانــی فرەچەشــنی
چەوســاندنەوەیان بەرباڵوتــر لــە شــێوە
ســوننەتییەکەی دابیــن کــردووە و
هــەر بــەو پێیــەش جەماوەرێکــی
بەرینتــری لــە کۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی
تووشــی هــەژاری و کۆیالیەتــی
کــردووە .ئــەم هەلومەرجــە چەنــد
دەیەییــە کــە بۆتــە هۆی ســەرهەڵدانی
توێژێکــی بەریــن لــە هێــزی کار لــە
هەمــوو بەشــەکانی جیهــان و لــە
ئاســتی جیــاوازی پیشــەییدا ،کــە
هەلومەرجــی ئــەوان تەنانــەت گەلێــک
لــە هەلومەرجــی پیشــەیی کرێــکاران
و حقــوق بگیرانــی ســوننەتیش
خراپتــرە .ئــەم توێــژە کۆمەاڵیەتییــە،
کــە بــە "بۆمبــی کۆمەاڵیەتــی" ناودێــر
کــراون و گەورەتریــن مەترســین
بۆســەر سیســتەمی ئێســتا ،لــە نێــوان
خــۆ ســەرقاڵ کــردن بــە کارێــک کــە
هــی خۆیانــە ،کاری کــورت مــاوە و
بــێ گرێبەســت و گرێبەســتی کــورت
مــاوەدا ســەرگەردانن و بــەدوور لــە
بــازاڕی کاری ڕەســمی و بەبــێ هیــچ
ئاســۆ و هیوایــەک و هەســت کــردن
بــە نامۆیییەکــی قووڵ لەگەڵ شــوێنی
کار و ژیــان خەریکــن ژیــان بەســەر
دەبــەن .تــەواوی ئــەو کەســانەی
ســەر بــەم توێــژە کۆمەاڵیەتییــەن
لەمــەڕ بــێ شوناســی ئــازار دەچێــژن
و هەســتکردن بــە مەترســی لەبابــەت
داهاتوویــان و هەروەهــا نەبوونــی
پێداویســتی ســەرەکی وەک بیمــەی
دەرمانــی ،پشــوو ،پــەروەردە و

مووچــەی خانەنشــینی ،بــەردەوام
ڕەنــج و ئازارەکەیــان پــەرە پێــدەدات.
لــە هەلومەرجێکــی ئــاوا دایــە کــە ئــەو
کەســانە ناچــار دەبــن بچنــە ژێربــاری
کاری کــورت مــاوە بەبــێ ئــەوەی لــە
هیــچ ئیمکاناتێکــی پاراســتن و بیمــە
بەهرەمەنــد بــن و مافــی کەوتنــە
گفتوگــۆ لەگــەڵ خاوەنکاریــان هەبــێ
و لەگــەڵ تــەواو بوونــی کارێــک
بکەونــە شــوێن کارێکــی تــر.
بــە پێــی لێکۆڵینەوەیــەک تەنیــا لــە
ئامریــکا نزیــک بــە  ٥٥میلیــۆن کــەس
لــە وەهــا هەلومەرجێکــدا خەریکــی
پەیــدا کردنــی بژێــوی ژیانــن.
هەروەهــا ئــەم توێــژە کۆەمەاڵیەتییــە
بەهــۆی دوور بوونیــان لــە بــازاری
کاری ڕەســمی و هەروەهــا بەهــۆی
نەبوونــی پێوەنــدی بــەردەوام لــە
نێــوان ئەندامەکانیــدا ،زۆر پــرش و
بــاون و خاوەنــی هیــچ ڕێکخــراوە و
شــێوە خەباتێکــی دیــاری کــراو نیــن
و تەنانــت هەلومەرجــی خۆشــیان
بــە درووســتی دەرک ناکــەن.
لەچــاو ئــەو کرێکارانــەی کــە کاری
ســوننەتیان هەیــە  ،ئەندامانــی ئــەم
بەشــە لــە چینــی کرێــکار ،هیــچ
شــتێکیان بــۆ لەدەســت دان نییــە
و ناڕەزایەتیەکانیــان لــە بنەڕەتــدا
نــە بــۆ پاراســتنی دەســتکەوتەکانی
ئێســتایانە و نــە بــۆ زیــاد کردنــی ئــەو
دەســتکەوتانە و نــە بــۆ بەخەمــەوە
بوونــی ئــەوەی کەلەدەســتیان داوە،
بەڵکــوو زیاتــر بــۆ ئــەو شــتەیە کــە
هیچــکات نەیانبــووە ،بــەاڵم بەمافــی
خۆیانــی دەزانــن کــە هەیانبێــت .لــەم
ڕووەوە هەڵچــوون و ئاخێزەکانیــان
گەلێــک ناهەماهەنگــە و تێکەاڵوێکــە
لــە هەســتکردن بــە نابەرابــەری و
داخــوازی گەلێکــی زۆر و لــە هەمــان
کاتــدا بــێ هیوایــی .ئــەم هەلومەرجــە
بۆتەهــۆی کردەوەگەڵێکــی چــاوەڕوان
نەکــراو ،بــێ بەرنامــە ،بــێ ئامانــج
و زۆرجاریــش کاردانــەوە و پەرچــە
کــردار .هــەر بــەم هۆیــەوە ئەندامانــی
ئــەم توێــژە کۆمەاڵیەتییــە بەرچاوترین
هێــزی پێکهێنــەری ئــەو ناڕەزایەتییــە
کۆمەاڵیەتیانــەن کــە بــە داگیر کردنی
شــەقامی شــارەکان و هێرش بۆ ســەر
دامــەزراوە ماڵــی و دەوڵەتییــەکان
لــە ئاســتێکی بەرینــی جەمارەیــدا
نــەک تەنیــا شــێوازی ڕێکخســتنی
نئۆلیبرالیــی ئابوورییــان لــە چەنــد
دەیــەی ڕابــردوودا تووشــی ئاڵەنــگاری
کــردووە ،بەڵکــوو بــە کــردەوە بنەمــای
سیاســی و ئیدۆلۆژیکــی سیســتەمی
سەرمایەداریشــیان بردووەتــە ژێــر

پرســیار .بزوتنەوەگەلێکــی وەک
 ٩٩لەســەدەکان ،بزوتنــەوەی
هێلــەک زەردەکان لــە فەڕانســە،
ناڕەزایەتییەکانــی دژ بــە نژادپەرەســتی
و هەروەهــا ناڕەزایەتییەکانــی ناســراو
بــە "بەهــاری عەرەبــی" نمونەگەلێکــن
لــەو ئاخێــزە کۆمەاڵیەتیانــەی کــە
بەشــی هەرەزۆریــان لــە الیــەن
ئــەم توێــژە کۆمەاڵیەتییــەوە وەڕێ
خــراون .لــە ئێــران بوونــی ئــەم توێــژە
کۆمەاڵیەتییــە کــە زۆرتــر بــە "پەراوێــز
خــراوەکان" پێناســە دەکرێــن بــۆ
نموونــە لــە ئاخێزەکانــی بەفرانبــاری
 ١٣٩٦و خەزەڵــوەری  ١٣٩٨دا
گەلێــک بەرچــاو بــوو.
 -٣جێگــە و پێگــەی خەباتــی
چینایەتــی کرێــکاران بــە دژی
ســەرمایەداران:
چینــی کرێــکار لــە ئاســتێکی جیهانیــدا
بەشــێكی بەرچــاو لــە ناڕازیانــی
کۆمەڵــگا ســەرمایەدارییەکان پێــک
دەهێنــن .خەباتــی کرێکارانــی
ڕێکخــراو لە یەکێتییە کرێکارییەکاندا،
لــە دژی ســەرمایەداران و کۆمپانیــا
زەبەالحــەکان لــە بــە پانتایــی گشــت
جیهــان لــە ئارادایــە و لــە هەمــان
کاتــدا ســۆزی بەرینــی بیــروڕای
گشــتی ئــەو کۆمەڵــگا نابەرابەرانــەی
وەک ئوروپــا و ئامریکاشــی بــەرەوالی
خــۆی ڕاکێشــاوە .پەرەســەندنی
خەباتــی کرێکارانــی مافخــواز
لــەدژی نابەرابــەری و کەلێنــی
قووڵــی چینایەتــی ،حەقدەســتە
نزمــەکان ،شــوێنی مەترســیداری
کار ،هــەاڵواردن و زەخــت و زۆر
لــە ناوەندەکانــی کار ،هێشــتاکەش
لەزومــرەی ئاڵەنگارییــە چارەنــووس
جیهانــی
بــەردەم
ســازەکانی
ســەرمایەدارییە .بــۆ نموونــە لــە
هەنــاوی ئــەم خەبــات و هاودەردییــەدا
دیاردەیــەی وەک "بێرنــی ســەندێرز"
لــە ئامریــکا ســەری هەڵــدا .بێرنــی
ســەندێرز لــە ســاڵی ٢٠١٦دا وەک
ســێناتۆرێکی ســەربەخۆ و ئەندامــی
حیزبــی دێموکــرات هاوشــانی
هێــاری کلینتــۆن خۆبەخشــانە خــۆی
بــۆ هەڵبژاردنەکانــی ســەرۆکایەتی
ئامریــکا بەربژێــر کــرد .ســەندێرز
لــە ئامریکایەکــدا کــە خاوەنانــی
ســەرمایە ،ڕاگەیاندنەکانــی خەتــی
ڕەســمی و ناوەندەکانــی پــەروەردە و
بارهێنــان بــە درێژایــی چەندیــن دەیــە
بــە بــاو کردنــەوەی درۆ و بەالڕیــدا
بردنــی ڕاســتییەکان" ،سۆســیالیزمیان
وەک ئەندێشــە و سیســتەمێکی
وێرانکــەر و زیانبــار وێنــا کردبــوو

" ،خــۆی بــە سۆسیالیســت پێناســە
کــرد .هەمــوو کۆنســێرواتیوەکان،
راســتڕەوەکان ،ڕەگەزپەرەســتەکان و
فاشیســتەکان ،لەوانــە دۆناڵــد تڕامپ و
ڕاگەیاندنەکانیــان وتیــان و نووســیان
کــە ســەندێرز بــە خــۆ پێناســەکردنی
وەک سۆسیالیســتێک بەکــردەوە
بەســتێنەکانی کۆتایــی ژیانــی سیاســی
خــۆی هەمــوار کــرد .بــەاڵم ئــەوان
لەوپــەڕی ناباوەڕیــدا لەگــەڵ ملیۆنــان
دەنــگ بەو "سۆســیالیزمەی" ســەندێرز
بانگەشــەی بــۆ دەکــرد بــەرەوەڕوو
بوونــەوە.
بــە پێــی ڕاپرســییەکی کــە لــە ٢٨
واڵتــی گەورەدا کراوە ،بە شــێوەیەکی
ڕێژەیــی  ٪٥٦ی بەشــداە بووانــی ئــەو
ڕاپرســیە لەســەر ئــەو بــاوەڕە بــوون
کــە "ســەرمایەداری کارایــی نییــە".
ڕۆژنامــەی ئێکۆنۆمیســت کــە وەک
زمانحاڵــی سیاســی ســەرمایەدارە
زەبەالحــەکان دەناســرێ ،لــە ١١ی
دیســامبری  ٢٠٢١دا نوســیویەتی کــە
"کرێکاران لە ســاڵی  ٢٠٢١دا خەبات
و ناڕەزایەتــی و مانگرتنگەلێکــی
گەورەیــان بەڕێــوە بــردووە" .ئــەم
ڕۆژنامەیــە ئامــاژە بــە  ٢٤١مانگرتنــی
گــەورەی کرێکاریــی لــە ئامریــکا
دەکات کــە  ٥٨مانگرتنیــان تەنیــا لــە
مانگــی نوامبــردا ڕوویــان داوە .ئــەو
مانگرتنانــە لــە الیــەن ئــەو کرێــکار
و مامۆســتا و پەرســتاراانەوە لــەدژی
شــیرکەت و کۆمپانیــا زەبەالحەکانــی
چــاالک لــە کەرتەکانــی بەرهــەم
هێنانــی خــۆراک ،پــەروەردە و
بارهێنــان ،بەرهــەم هێنانــی ماشــێن،
یارییــە ئۆنالینــەکان ،ڕێســتورانتە
زەنجیرەییــە نێونەتەوەیــەکان و
هەروەهــا کۆمپانیاکانــی دامەزراندنــی
کرێــکاران لــە کەرتــی تەندرووســتیدا
بەڕێــوە چــوون کــە لەنــاو یەکێتیەکاندا
ڕیکخرابــوون  .مانگرتــووان لــە
ئاکامــی خەبــات و ناڕيزایەتییەکانــی
خۆیانــدا توانیویانــە خاوەنــان و
بەڕێوەبەرانــی کۆمپانیــا و ناوەنــدە
زەبەالحەکانــی کار ناچــار بکــەن
کــە حەقدەســتەکانیان زیــاد بکــەن،
پشــووی نەخۆشــی بــە کرێــکاران
بــدەن بەبــێ ئەوەی حەقدەســتەکانیان
لــێ ببڕدرێــت و هەروەهــا شــوێنی
کار و هەلومەرجــی کاریــان بــۆ باشــتر
بکــەن .لــە ئاکامــی ئــەم خەبــات و
ناڕيزایەتییانــەدا یاســا دانەرانیــش
ناچــار بــوون کــە یاســاگەلێک لــە
بەرژەوەنــدی کرێــکاران دەر بکــەن.
 -٤ئاسۆی سۆسیالیزم:
مۆدێلەکانــی
لــە
هیچــکام

ســەرمایەداری ناتوانــن وێنایەکــی
دڵنیاکــەرەوە و باوەڕپێکــراو لــە باشــتر
بوونــی هەلومەرجــی ئێســتا وهێمــای
زاڵ بــوون بەســەر ئــەو کێشــە و
گرفتانــەی کــە داوێنــی مرۆڤایەتــی
گرتــووە بخەنــە بەرچــاو و بــاس لــە
داهاتوویــەک بکــەن کــە تیایــدا چیتــر
ئــەو کێشــەو گرفتانــە کــە قورســایی
ناخەنــە سەرشــانی بــە ملیۆنــان کەس.
لــەم ڕووەوە بــۆ زۆریــەک لــە ناڕازیانــی
دژ بــە هەلومەرجــی ئێســتا ،ئیتــر
بابەتەکــە پەیوەســت نییــە بــە ئــەم
یــان ئــەو شــکڵی ســەرمایەدارییەوە،
بەڵکــوو بــە شــێوەیەکی بنەڕەتــی
مەیــل و ئەنگیــزەکان بــەرەو ئــەو
ئاراســتەیە کــە جیهانێکــی ئەوالتــر
لــە ســەرمایەداری لــە ئاســۆی خۆیــادا
بــەدی دەکات.
ئەگەرچــی سۆســیالیزم وەک بەدیلــی
ســەرمایەداری هێشــتا نەبووەتــە
گوتــاری چینــی کرێــکار و ســتەم
لێکــراوان ،لــەم ڕووەوە ناکــرێ قســە
لــە خاڵــی وەرچەرخانــی تێپەڕیــن لــە
ســەرمایەداری بکرێــت ،بــەاڵم رەوتــی
ڕوو لــە گەشــەی ئــەم سیســتەمە و
سروشــتی ناڕەزایەتییەکانــی دژ بــەم
سیســتەمە خــۆی بەســتێنی گەیشــتن
بــەو خاڵــی وەرچەرخانەیــە .ئەزموونــە
مێــژووی و دیالێکتیەکیەکانــی
گۆڕانــی تاکــوو ئێســتای نیزامــە
کۆمەاڵیەتییەکانیــش هــەر ئەوەمــان
پێدەڵێــن کــە پێوەندییــە بەرهەمهێنەرە
ناکــۆک و دژ بــە یەکــەکان ،لــە
ناخــی یەکتــردا دێنــە بەرهــەم .ئــەم
ئاڵوگــۆڕە پرۆســەیەکی زۆر ئاڵــۆزە
کــە هەنــگاو بــە هەنــگاو دەگاتــە
قۆناغــی پێگەیشــتن .کرێــکاران
لــەم پرۆســەیەدا دەســەاڵتی
سیاســی بەدەســتەوە دەگــرن و لــە
کۆتاییــدا بــە گۆڕینــی پەیوەندییــە
کۆمەاڵیەتییــەکان لــەم پەیوەندییــە
بەرهەمهێنەرانــەی ئێســتاوە بــۆ
نیزامێکــی شــیاوتری کۆمەاڵیەتــی،
سۆســیالیزم وەدی دێنــن.
هەلومەرجــی
ب:
ناوەڕاســت،
ڕۆژهەاڵتــی
دەرفەتــەکان و بەربەســتەکان
ڕوانگــەی گشــتی :بەشــێوەیەکی
گشــتی دکــرێ بوترێــت کــە
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی گــەورە
ئەمڕۆکــە بۆتــە چــەق و ناونــدی
کێشمەکێشــەکان و بەریەک کەوتنی
بەرژەوەنــدی زلهێــزە جیهانــی و

خۆجێییەیــەکان بــۆ بەدەســتهێنانی
دەســەاڵت و بەشــدار بــوون لــە
دابەشــکارییە جیهانی و ناوچەییەکان.
گوشــارە سیاســییەکان ،کێبڕکــێ
ئابورییــەکان ،شــەڕە ناوخۆیــی و
نیابەتییــەکان ئامرازێکــن لــە خزمــەت
ئــەم بەرژەوەنیانــەدا .دەســەاڵتە
دیکتاتــۆرە ناوچەییەکانــی وەک
ئێــران ،تورکیــە ،میســر ،عەرەبســتان
و ئیســڕائیل دەســت تێــوەردان لــە
کاروبــاری ناوچەکــەدا وەک بــە
قوواڵیــی ئاســایش و ســتڕاتێژی
خۆیــان دەزانــن بەمەبەســتی مانــەوە
و درێــژەدان بــە حاکمییەتەکەیــان
لەنــاو واڵتەکانــی خۆیانــدا .زلهێــزە
کانــی ئەوروپــای ڕۆژئــاوا ،لەوانــە
ڕوســیە ،چیــن و ئامریــکاش لــەم
ناوچەیــەدا بــە مەبەســتی دابیــن
کردنــی بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان،
لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــی سیاســی،
ئابــووری و تەنانــەت نیزامیشــدا لــە
ملمالنێــدان  .پێکهاتنــی بــەرە و
رێککەوتنــەکان لــەم بوارانــەدا گەلێــک
شــکێنەر و کــەم دەوامــن .لەپــاڵ
هەمــوو ئەمانــە و لــە ئاســتێکی
دیکــەدا لــە رۆژهەالتــی ناوەڕاســت
لەگــەڵ بابەتگەلێکــی تــری وەک
تووندئاژۆیــی ئیســامی لەشــکڵ و
شــیوازی داعــش ،تاڵیبــان ،ئەلقاعیــدە،
حیزبــواڵ ،حەشــدی شــەعبی و هتــد...
بەرەوڕویــن کــە ســەرچاوەی ئەوپەڕی
تونــد و تیــژی و وەحشــیگەرییەکن.
هەڵســەنگاندنی هاوســەنگی هێــز
لەنێــوان ئــەو هێــز و الیەنانــەی لــە
چارەنووســی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
دەســتیان هەیــە ،بەبــێ لەبەرچــاو
گرتنــی ڕۆڵــی ئــەو گرووپانــە لــەم
کێشمەکێشــانەی ناوچەکــە مومکیــن
نییــە .لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا
دەبێــت ئامــاژە بــە دوو ڕاســتی گرنگی
دیکــە بکرێــت کــە بەشــێکی تــرن لــە
کێشمەکێشــەکانی ناوچەکــە .بابەتــی
یەکــەم فەلەســتین و بابەتــی دووهــەم
مەســەلەی کــوردە کــە لە نــاو هەردوو
بابەتەکــەدا حیزبــی سیاســی چەکــدار
بوونیــان هەیــە کــە بــە نۆبــەی خۆیــان
ڕەنگدانــەوە و کاریگەرییــان لەســەر
هاوســەنگی هێــز لــە ناوچەکــە هەیــە.
هەمــوو ئــەو هۆکارانــە لەالیــەک و
ســەرهەڵدانی ســەرەتاکانی خەبــات و
تێکۆشــانێکی پێشــڕەو و چارەنــووس
ســازی کۆمەاڵیەتیــش کــە بــە گشــتی
لــە الوان پێکهاتــوون الیەکــی تــری

ئــەم راســتییەن ..هێــزی ناڕەزایەتــی بەرگریەکــی عاداڵنــەی ئــەوان
و خەباتــی کۆمەاڵیەتــی لــە واڵتانــی بــە دڕندانەتریــن شــێوە ســەرکوت
ئێــران ،تورکیــە ،عێــراق و لوبنــان بــە دەکــەن .ئــەم ســتەمگەرییە ئاشــکرایە
کــردەوە هاتوونەتــە نــاو هاوســەنگی لەبــەر چــاوی هەمــوو جیهــان لــە
هێــز لــە ناوچەکــە .ئــەم هێــزە لەگــەڵ هەلومەرجێکــدا بەڕێــوە دەچێــت
هەمــوو خاڵــە الوازەکانــی لەالیەنــی کــە هیــچ ئاســۆیەکی ڕوونیــش بــۆ
ڕێکخراوەیــی و ڕێبەرایەتیــدا ،خاڵــی دەربازبــوون لێــی بــەدی ناکرێــت.
جێگــەی هیــوای گۆڕانکارییەکانــی حکومــەت و دەوڵەتــی ئیســڕائیل ،کــە
داهاتــووی ئــەو ناوچەیەیــە و خاوەنــی چەکــی ئەتۆمــی و هیزێکــی
دەتوانــێ پالنگێڕییــە هاوبەشــەکانی نیزامــی پێشــکەوتووی خــاوەن چــەک
حکومەتــەکان و زلهێــزەکان لــەدژی و چۆڵیکــی زۆر لەنــاو دڵــی ئــەم
کۆمەاڵنــی خەڵــک پووچــەڵ بکاتــەوە .ناوچــە گرنــگ و پــڕ لــە کیشــەیەی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هــۆکاری ئــەم
 _١مەســەلەی کــورد :یەکێــک ســتەمکاریەیە .دەوڵەتــی ئیســرائیل
لــەو کێشــە چارەســەر نەکراوانــەی بــە وەهــا تواناییەکــەوە ،بــە حوکمــی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت مەســەلەی ئــەو هەلومەرجــە بەرچــاوەی کــە
کــوردە .شــەڕی یەکەمــی جیهانــی ،تێیدایــە ،هاوپەمانێکــی بەهێــز و
ڕووخــان و لەناوچوونــی دەســەاڵتی گرنگــە بــۆ دەوڵەتــی ئامریــکا و
عوســمانی ،دابەشــکردنەوەی جیهــان واڵتانــی ڕۆژئاوایــی .تــا ئــەو کاتــەی
لەنێــوان دەوڵەتانــی ئیمریالیســتی کــە دەوڵەتێکــی نەژادپەرەســت و
هــاوکات لەگــەڵ دۆزینــەوەی دینــی تێیــدا دەســەاڵتدار بێــت ئــەم
ســەرچاوەی گــەورەی نەوتــی ،واڵتــە بــە ناچــار لــە بــەرەی ئامریــکادا
ڕووخســاری سیاســی ڕۆژهەاڵتــی دەمێنێتــەوە .لــەم ڕووەوە لــە روانگەی
ناوەڕاســتی بــە تــەواوی گــۆڕی .دەوڵەتــی ئامریــکاوە ،ئیســڕائیل وەک
دەوڵەتانــی داگیرگــەری بــراوەی هێزێکــی پاشــکەوتکراوی بەرگــری لە
شــەڕ ،لــە پەیمانــی ناســراو بــە بەرژەوەندیەکانــی دەســەاڵتدارێتی لــە
سایکســپیکۆدا ،گەلێــک گرفتــی چارە ئامریــکا ،دەبــێ خاوەنــی دەوڵەتێکــی
هەڵنەگریــان بــۆ ئــەم ناوچەیــە لەپــاش یەکڕیــز و بەهێــز بێــت .دەوڵەتــی
خۆیــان بەجێهێشــت .بابەتگەلێکــی ئیســڕائیل بەپێــی دەرکــی واقعــی ئــەو
کــە تــا ئێشــتاش چارەســەر نەکراون و جێگــە و پێگەیــە ئاشــکرایەی خــۆی،
وەک ئێســقانی نێــو بریــن ،کۆمەاڵنــی لەالیەکــەوە پەیوەندیەکانــی خــۆی
خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ئــازار لەگــەڵ واڵتانــی عەرەبــی ئاســایی
دەدات .بێبــەش کردنــی خەڵکــی کردۆتــەوە و لەالیەکــی دیکــەوە
کــورد لــە پێکهێنانــی دەوڵەتــی بەشــێوەیەکی ســەرەڕۆیانە خەریکــی
ســەربەخۆی خۆیــان یەکێــک لــە ســەرکوت و داپڵۆســینی خەڵکــی
قوڵترینــی ئــەو کێشــانەیە .کۆنگــرەی مافخــوازی فەڵەســتینە .دەوڵەتــی
١٨ی کۆمەڵــە ،ســتراتێژ ،سیاســەت ئیســڕائیل بــەردەوام سیاســەتە
و الیەنگیرییەکانــی کۆمەڵــەی لــەم ســەرکوتگەرییەکانی خــۆی بــە دژی
بــوارەدا لــە ســەنەدێکی جیــاوازدا کۆمەاڵنــی خەڵکــی فەڵەســتین
پەســەند کــردووە کــە هــاوکات لەگەڵ پــەرە پێــدەدات و بەردەوامــە لــە
ئــەم ڕاپۆرتــە دەخرێتــە بەردەســتی فــراوان کردنــی شــارۆچکە یەهــودی
خوێنــەران.
نشــینەکان لــە خاکــی داگیرکــراوی
 _٢مەســەلەی فەڵەســتین :کێشــەی فەڵەســتینیەکاندا و دیوارێکــی
فەڵەســتین هەتــا ئێســتاش هــەروەک بەرگــری لــە نێــوان ناوچــە فەڵەســتین
ئێســقانی نێــو بریــن بــێ چارەســەر نشــینەکان و ئیســڕائیل دا درووســت
ماوەتــەوە .کۆمەڵێــک خەڵکیــان بــە کــردووە .بــەم جــۆرە بەشــێکی
زەبــری زۆر و مڵهــوڕی لــە ئــازادی گــەورە لــە ناوچــە فەڵســتینیەکانی
پێکهێنانــی دەوڵەتــی خۆجێیــی خۆیــان بــە شــێوەی زیندانێکــی گــەورە
بێبــەش کــردووە  ،ملیۆنــان کــەس لێکــردووە .کاردانــەوەی ڕێکخــراوە
بەرامبــەر
لــەو خەڵکەیــان لــە زێــد و خاکــی فەلەســتینییەکان
خۆیــان ئــاوارە کــردووە ،پەرژینێکــی پێشــێلکاری مافەکانــی خەڵکــی
گەورەیــان بــەدەوری ئەوانــەی کــە فەڵەســتین لــە ناوچــە داگیرکــراوەکان،
ماونەتــەوە کێشــاوە و هەرجــۆرە ئاکامێکــی جگــە لــە زیانــی گــەورەی

گیانــی و ماڵوێرانــی زیاتــر بــەدواوە
نەبــووە .خەڵکــی فەڵەســتین و
ئیســڕائیل هیــچ بەرژەوەندییەکیــان
لــەم دوژمنایــەت و توندوتیژیانــەدا
نییــە .دەوڵەتــی نەژادپەرەســتی
ئیســڕائیل ئــەم ڕق و نەفرەتــەی
خوڵقانــدووە و بەردەوامیشــە لــە بــرەو
پێــدان و زینــدوو راگرتنــی .ئەمــە
دەوڵەتــی ئیســڕائیلە کــە هەلومەرجــی
بۆ ســەرهەڵدان و گەشــەی بزووتنەوە
ئیســامییەکان لــە ناوچــە فەلەســتینی
نشــینەکاندا لەبــار کــردووە و بۆتــە
ڕێخۆشــکەر بــۆ دەســت تێوەردانــی
تێکدەرانــەی رژیمــی ئیســامی
ئێــران لــە دۆســیەی عادیاڵنــەی
خەڵکــی زۆرلێکــراوی فەڵەســتین.
بــۆ رزگار بــوون لــەم کوشــتار و
ماڵوێرانییــە ڕێگایــەک نییــە جگــە
لــەوەی کــە خەڵکــی زۆرلێکــراوی
فەلەســتین و کۆمەاڵنــی خەڵکــی
شــەریف و عەداڵەتخــواز لــە ئیســڕائیل
یەکگرتووانــە و دەســت لەنــاو دەســت
لــە دژی ئــەم ڕژێمــە کــە مانــەوەی
خــۆی لــە پێشــێلکردنی مافەکانــی
خەڵکــی فەڵەســتین و کوشــتن و
بڕینــی ڕۆژانــەی ئەوانــدا دەبینــێ،
دەســت بدەنــە خەبــات و تێکۆشــان.
خەڵکــی زۆرلێکــراوی فەڵەســتین
تەنیــا بــە یەکگرتــن و هاوپەیمانــی
لەگــەڵ کرێــکاران و کۆمەاڵنــی
خەڵکــی زەحمەتکێــش ،و هەروەهــا
بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتییــە پێشــڕەوەکان
لــەم واڵتــەدا ،بەردەوامــی خەباتــی
یەکگرتووانــەی خــۆی و بــە کەڵــک
وەرگرتــن لــە پشــتیوانی کۆمەاڵنــی
خەڵکــی شــەریف لــە سەرتاســەری
جیهــان دەتوانــن ڕێگەیــەک بــۆ
دەرچــوون لــەم هەلومەرجــە ئاڵــۆزە،
گەڕانــەوەی ئــەو ئاوارانــەی کــە
لــە خاکــی خۆیــان وەدەرنــراون و
پیکهێنانــی دەوڵەتــی ســەربەخۆی
فەڵەســتین لــەو ناوچەیــەدا ،بدۆزنــەوە.
 _٣بونیادگەرایــی ئیســامی :ئــەم
بزوتنەوەیــە لــە ڕێکخراوگەلێکــی
وەک ئەخوانولمیســلمین تــا داعــش
و ئەلقاعیــدە و هیتــر پێکهاتــووە،
ســەرهەڵدان و مانــەوە و فــراوان
بوونــی ئــەم بزوتنەوانــە ڕیشــەی
لــەو هــەژاری و هــەاڵواردن و ئــەو
نایەکســانیانەدایە کــە لــە کۆمەڵگاکانی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بوونــی هەیــە.
ئیســامییە بنــاژۆ خوازەکانــکان
لەســەر بنەمــای ئــەو ڕاســتیە

تاڵــە کۆمەاڵیەتیانــەی ســەرەوە و
هەروەهــا نەبوونــی جێگرەوەیەکــی
پێشــڕەو و پێشــکەوتوو کــە توانــای
ڕێکخشــتنی هێــزە سیاســی و
چینایەتییــە ناڕازییەکانــی هەبێــت،
بوونەتــە هێزێکــی مەترســیدار بــۆ
داهاتــووی ئــەم ناوچەیــە .ئــەوان
لەگــەڵ ئــەوەی کــە ئامــرازی شــەڕ و
ملمالنــێ "نیابتــی" ەکانــن ،دەشــتوانن
وەکــوو ئامــرازی دەســتی ئــەم یــان
ئــەو زلهێــزی جیهانیــش دەور
بنوێنــن .بــۆ نموونــە داعــش لەژێــر
پــەڕ و باڵــی ئامریــکادا گەشــەی
کــرد ،تاڵیبــان لــە ئاکامــی سازشــی
ئامریــکا لــە ئەفغانســتان دەســەاڵتی
بەدەســتەوە گــرت ،حەشــدی
شــەعبی بــە چەکوچۆڵــی ئامریــکا
چەکــدار بــوو ،ئیســڕائیل ناڕاســتەخو
یارمەتیــدەری پیکهاتنــی حەمــاس
بــوو تــا ببێتــە هــۆکاری دووبەرەکــی
و ببێتــە هێزێــک لەبەرامبــەر
ڕێکخــراوی ئەلفەتحــدا ،لــە ئێــران
بــە کــردەوە چاوپۆشــی دەکرێــت
لــە هەڵســوڕانی ســەلەفییەکانی
کوردســتان ،تــا بەشــێک لــە الوان
بــەم بزوتنەوەیــەوە پەیوەســت بــن بــۆ
ئــەوەی ببنــە ڕەقیبێــک لــە بەرانبــەر
حیزبــە سیاســیایەکانی دژی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران لــە ناوچەکــەدا.
پشــتگیری واڵتــەکان لــە پێکهاتنــی
بزوتنــەوە کۆنەپەرەســتەکان و
یارمەتــی دانیــان بــۆ مانــەوە،
هــاوڕێ لەگــەڵ هــۆکارە ئابــووری
و کۆمەاڵیەتییــەکان کــە بەســتێنی
ســەرەکی درووســت بــوون و بەهێــز
بوونــی ئــەم جــۆرە ڕێکخراوانەیــە و
دەیانکاتــە مەترســییەکی جیــددی
بۆســەر کۆمەڵگاکانــی ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت.
ســەردەمی
تورکیــە:
_٤
دەســەاڵتدارێتی ئەردۆغــان و
حیزبەکــەی ڕوو لــە هــەرەس هێنانــە
و نیشــانەکانی داڕمــان و بــەرەو
پاشــکەوتنی دەرکەوتــوون .دەوڵەتــی
دەســەاڵتدار لــە نــاوەوە داڕزاوە و
لــە بەرانبــەر ئــەو قەیــران و گرفتــە
ئابــووری و سیاســییانەی کــە یــەک
لــە دوای یــەک ســەر هەڵــدەدەن ،ڕۆژ
لــە دوای ڕۆژ الوازتــر دەردەکەوێــت.
لــەو نێوانــەدا قەیرانــی ئابــووری
تورکیــە تووندتــر و قووڵتــر بۆتــەوە.
نرخــی دراوی تورکیــە لــە دە ســاڵی
ڕابــردوودا لەبەرانبــەر دراوە جێگیــر
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و باوەڕپێکــراوە دەرەکییــەکان بــە
ڕادەی  ٨٠لەســەد دابەزیــوە .دەســت
تێــوەردان لــە قەیرانــی ئازەربایجــان و
ناردنــی هێــزی بەکرێگیــراو بــۆ لیبــی
و پشــتیوانی لــە ڕێکخــراوە ئیســامییە
توونڕەوەکانــی وەک داعــش کــە
لەبــری تورکیــە لــە ســوریە شــەڕیان
دەکــرد ،هیچــکام نەیانتوانــی
خزمەتێــک بــە وەدیهاتنــی ئــەو ئاواتــە
پاوانخــواز و کۆنەپەرەســتانەیەی
ئەردۆغــان بــۆ "زینــدوو کردنــەوەی
خەالفەتــی عوســمانی" بکــەن.
شکســتی گرووپــە ئیســامییەکانی نێو
بازنــەی پشــتیوانی دەوڵەتــی تورکیــە
لــە ســوریە ،ڕســواییەکی جیهانــی
بــۆ ئەردۆغــان بــەدوای خۆیــدا
هێنــا .ئاژاوەگێڕییــە نیزامییەکانــی
لــە کوردســتانی عێــراق و ســوریە،
لــە نموونــەی ئــەو هەواڵنەیــە بــۆ
ســەرپۆش خســتنە ســەر ناکامییــەکان
و دوا خســتنی ئــەو دەرەنجامــە
حەتمیانــەی کــە لــە دژی دەســەاڵتی
ئەردۆغــان و حیزبەکــەی بەڕێــوەن.
هەوڵــە دیپلۆماســییەکانی نێــوان
ڕوســیە و ئامریــکا ،جگــە لــە زیانــی
ئابــووری و ســووکایەتی سیاســی هیــچ
ئەنجامێکــی تــری بــەدوادا نەهــات.
بــەکار هێنانــی پەنابەرانیــش وەک
کارتــی گوشــار نەیتوانــی گۆڕانێــک
لــە سیاســەتەکانی واڵتانــی ئەوروپایــی
دا بــۆ هێنانــە نــاوەوەی تورکیــە
بۆنــاو یەکیەتــی ئەوروپــا درووســت
بــکات .دەستبەســەر کردنــی شــارەدار
و نوێنەرانــی هەڵبژێــردراوی خەڵــک
لــە کوردســتان ،دێموکراســییەکەی
دەوڵەتــی تورکیــەی کردۆتــە
گاڵتەجاڕێکــی ئاشــکرا .کۆمەڵــگای
تورکیــە ،کۆمەڵگایەکــی زینــدووە
و بێگومــان بــۆ ماوەیەکــی دوور
و درێــژ لــە بەرانبــەر دەســتدرێژی
بۆســەر دەســتکەوتە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییەکانــی خۆیــان ،ســەر
دانانەوێنــن .لــە تورکیــە ڕێکخــراوەی
کۆمەاڵیەتــی بەهێــز بوونــی هەیــە
کــە لــە مەیدانــی سیاســی و ئابووریــدا
لــە بەرانبــەر دیکتاتــۆری دەســەاڵتدار
خۆیــان ڕێکخســتووە .بزوتنــەوەی
کرێکاریــی تورکیــە یەکێــک لــەو
بزوتنــەوە بەهێــزە کرێکاریانــەی
جیهانــە .بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی و
ســێکوالر کــە کاکڵ و بنەڕەتەکــەی
پێکهاتــووە لە بزوتنەوەی خوێندکاران
و کۆمەڵــگای ڕۆشــنبیری تورکیــە و
الیەنگرانــی چــەپ و کۆمۆنیســتی
تێیــدا ڕۆڵێکــی بەرچاویــان هەیــە
و بزووتنــەوەی خەڵکــی کــورد
لــە کوردســتانی تورکیــە ،بنچینــە
و بناغــەی خەباتــی ئازادیخــوازی
و حەقخوازانەیــە لــەو واڵتــە.
بزوتنــەوەی کوردســتان لەم ســااڵنەی
دواییــدا بەشــە پێشــکەوتنخوازەکانی
تورکیەشــی لەگــەڵ خــۆی خســتووە و
ســەرەڕای ئــەو زەبــر و زیانانــەی کــە
لــەم ســااڵنەدا تەحەمولــی کــردووە،
هێشــتاش یەکێکــە لــە مەترســییە
ســەرەکییەکان بــۆ ســەر ئەردۆغــان
و حیزبەکــەی .ناڕەزایەتییــەکان ڕۆژ
لــەدوای ڕۆژ بەرفراوانتــر دەبــن و
بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتــی ،چینایەتــی
و ســێکوالرەکان ئاســۆیەکی
ڕوونیــان لەبەرانبــەر داهاتــووی ئــەو
کۆمەڵگایــەەدا کردۆتــەوە.
 _٥ســوریە :ســوریە زیاتــر لــە
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دە ســاڵە کــە لــە ئاگــری شــەڕدا
دەســووتێت .ڕێــژەی ئــاوارە بــوون و
وێرانییــەکان کارەســاتن و لــە شــەڕی
جیهانــی دووهەمــەوە هاوشــێوەکەی
نەبینــدراوە .شــەڕە نیابەتییــەکان
ســەرەڕای کەمبوونــەوەی ،لــە
چەنــد بەشــێکی ســوریە هێشــتاش
بەردەوامــن .دەوڵەتەکانــی ڕوســیە،
ئامریــکا ،ئێــران ،تورکیــە ،ئیســڕائیل،
عەڕەبســتانی ســعودی و دەوڵەتــی
بەشارئەســەد یاریزانانــی ئــەم مەیدانــە
ئاڵــۆزەن .ئەگەرچــی لــەم نێوانــەدا
ئــەوە دەوڵەتــی ڕوســیەیە کــە قســەی
کۆتایــی دەکات .بــەاڵم دەوڵەتــی
ئامریــکاش شــوێن پێــی خــۆی لــەو
ناوچەیــە تونــد کــردووە .کۆمــاری
ئیســامی ئەگەرچــی بــە تونــدی
لەژێــر گوشــاری نیزامــی ئیســڕائیل ناڕەزایەتــی و مافخوازانــەکان لــە
دایــە ،بــەاڵم هێشــتاش هێزەکانــی ڕۆژهەالتــی ناوەڕاســتدا جێــگای هیــوا
بەتــەواوی لــەو واڵتــە نەهێناوەتــە و هومێــد بــن .ئێســتا کاتــی ئەوەیــە
دەرەوە .دەوڵەتــی تورکیــە هەندێــک کــە ئــەم دەســتکەوتانە قووڵتــر و
لــە بەشــەکانی ســوریەی بــە ئامانجــی بەرفراوانتــر بکرێنــەوە .نابــێ ڕێگــە
داگیــرکاری هەمیشــەیی خســتۆتە بدرێــت لەژێــر کاریگــەری ئــەو گوشــار
ژێــر کۆنتڕۆڵــی خۆیــەوە .دەوڵەتــی و هەڕەشــانەی کە مەترســین بۆســەر
بەشارئەســەد ئەگەرچــی لــەم قۆناغــەدا ئــەم بزوتنەوەیــە ،بەشــداری و دەور
وەکــوو دەوڵەتــی ڕەســمی ســوریە و نەخشــی ڕاســتەوخۆی کۆمەاڵنــی
دەناســێندرێت ،بــەاڵم لــە ئەگــەری خەڵــک لــە بەڕێــوە بردنــی کۆمەڵــگا
نەمــان و کۆتایــی هاتــن ە شــەڕ و و دیاریکردنــی چارەنووســی سیاســی
خوێنڕشــتنەکان ،دووبــارە لەگــەڵ خۆیانــدا کەمڕەنــگ ببێتــەوە .دەبــێ
ســەرهەڵدان و شــەپۆلی تووڕەیــی بەشــداری ڕاســتەوخۆی کۆمەاڵنــی
کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئــەو واڵتــە خەڵکــی کرێــکار و زەحمەتکێــش لــە
ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە .بزووتنــەوەی بەرێــوە بردنــی کاروبــاری کۆمەڵــگا
کۆمەاڵیەتــی ئەمجــارە بــە دەرس جێگیــر بکرێــت و لــەم ڕێگایــەوە
وەرگرتــن لــە ناکامییەکانــی ڕابــردوو پێــش بگیردرێــت بــە گەشــەی ڕێکارە
ســەرهەڵدەداتەوە .نــا دیموکراتیــک و گەندەڵییــە ئیــداری
ســەرلەنوێ
پیشــکەتنخوازی و ماڵییــەکان .لــە بــواری ئابووریشــەوە
بزووتنــەوەی
"ڕۆژئــاوا" تەنیــا ئەســتێرەیەکە لــە پێویســتە ئاســاییش و ئاســوودەیی
ئاســمانی تاریکــی ئــەو واڵتــەدا و خــۆش بژێــوی کۆمەاڵنــی
هێشــتاش ڕووناکــی بەخشــە و خەڵــک ببێتــە ئەولەوییەتــی بەرنامــە
دەدرەوشــێتەوە .ئــەم بزووتنەوەیــە ئابوورییــەکان .دیموکراتیــک بــوون
بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە ئەزموونــە و پێشــکەوتنخواز بوونــی بزوتنــەوەی
بەنرخەکانــی دەتوانێــت بەشــێکی ڕۆژئــاوا ،بــە درووســت لــە ئاســتێکی
چارەنــووس ســاز بێــت لــە ڕەوەنــدی نێونەتەوەیــی و ئینتەرناسیۆنالیســتی
دیاریکردنــی هێــزی سیاســی لــە دا لەالیــەن الیەنگــران و بەشــی
ســوریە بێــت .بزووتنــەوەی ڕۆژئــاوا پێشــڕەو و پێشــکەوتنخوازی
ئەگەرچــی لــە الیەنــی جوگرافــی کۆمەڵــگای جیهانییــەوە پشــتیوانی
و ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتییەوە لێکــرا .ئــەم بابەتــی پشــتگیری کردنــە
ســنووردار کــراوە ،بــەاڵم ئــەم لــە بزوتنــەوەی ڕۆژئــاوا ،بــە واتــای
بزووتنەوەیــە نەتەنیــا هێزێکــی دەســتکەوتێکی بەنــرخ و یەکێــک لــە
نیزامــی ،کــە پشــتی داعشــی بــە دانــی خاڵــە بەهێزەکانــی ،دەکرێــت بەهێزتــر
 ١٢هــەزار قوربانــی شــکاند ،بەڵکــوو بکرێــت و پــەرەی پێبدرێــت.
لەهەمــان کاتــدا بزووتنەوەیەکــی  _٦عێــراق :عێراقــی ئێســتا،
کۆمەاڵیەتــی پیشــکەوتوو و بەهێــزە واڵتێکــە کــە بەپێــی ئامــاری خــودی
کــە تێیــدا نەوەیــەک لــە مرۆڤــی کاربەدەســتانی ئەمریــکا لەســەردەمی
پێگەیشــتوو لــە کــورەی خەباتێکــی بەڕواڵــەت پڕۆســەی ئــازاد کردنــی
کۆمەاڵیەتیــدا پــەروەردە بــووە .ئــەوان ئــەم واڵتــە لەســاڵی 2003وە ،بــە
بێشــک توانایــی ئەوەیــان هەیــە کــە ترلیــۆن دۆالر بودجەیــان تێــدا خــەرج
تەنانــەت لــەوەی کــە هەتــا ئێســتا لــە کــردووە .بــەاڵم بــە تێپەڕبوونــی زیاتــر
شــێوەکانی بەڕێوەبەری و دیاریکردنی لــە بیســت ســاڵ ئێســتاش خاوەنــی
چارەنووســی خۆیــان بەدەســتیان ژێرخانێکــی وێرانــە ،واڵتێــک کــە
هێنــاوە ئەوالتریــش بــڕۆن .لــەو حکومەتەکــەی لــە ڕیــزی یەکێــک
خۆبەڕێوەبەرییــەی لــە دەوڵەتــە هــەرە گەندەڵەکانــی
ئەزموونــە
کوردســتانی ســوریەدا ،بــە هیمەتــی جیهاندایــە .واڵتێــک ئەگەرچــی
ژنــان و پیاوانــی ئازادیخــواز و لەڕێــگای فرۆشــتنی نەوتەکەیــەوە
یەکســانیخواز ،یاســاگەلێکیان لــە پارەیەکــی زۆری دەســت دەکەوێــت،
دابینکردنــی
توانایــی
بــواری یەکســانی ژنــان و پیــاوان بــەاڵم
و بەشــداری ڕاســتەوخۆیان لــە خزمەتگوزارییــە ســەرەتایییەکانی
بەڕێوەبردنــی کۆمەڵــگا و یەکســانی وەک ئــاو و کارەبــا و هتــد ...بــۆ
یاســایی تاکــی ســەر بــە ئاییــن دانیشــەتووانەکەی نییــە .لەگــەڵ
و نەتــەوە جیــاوازەکان ،دابیــن ئەوەشــدا عێــراق واڵتێکــە کــە بۆتــە
کردنــی ئــازادی بەیــان و ئازادییــە میدانــی دەســتێوەردانی واڵتانــی
سیاســییەکان ،پێــک هێنــاوە کــە دراوسێ و ناوچەکە و گرووپە میلیشیا
هێشــتاش دەتوانــن بــۆ بزوتنــەوە شــیعە بــە کــردەوە ،چارەنووســی

ئــەم واڵتــە دیــاری دەکــەن .ئــەو
هەڵبژاردنــەی ڕابــردوو کــە لەالیــەن
٪70ی خەڵکەکــەی بایکــۆت کــرا،
ئــەو پرســیارە ڕووبــەڕووی خەڵکــی
عێــراق و خەڵکــی ناوچەکــە دەکاتــەوە
کــە مەگــەر دێموکراســی خۆرئاوایــی
بانگەشــەی داهاتوویەکــی باشــتری لە
ڕێگــەی ســەندووقەکانی دەنگدانــەوە،
نەدەکــرد؟ ئــەی کــوا بانگەشــەی
باشــتر کردنــی بارودۆخــی ئاڵــۆزی ئەم
واڵتــە ،هەڵبــژاردن لەبــری ئەوەیکــە
پێشــبڕکێی نێــوان الیەنــەکان کەمتــر
بکاتــەوە و ســندووقی هەڵبــژاردن
بکاتــە پێــوەر ،بەپێچەوانــەوە
ئاڵۆزییەکانــی قووڵتــر کــردەوە .بــەو
پێیــەی هــەر کام لــەم گرووپانــە ،بــە
میلیشــیای فەرمــی و نافەرمییــەوە،
پاڵپشــتی دارایــی و نیزامــی و
لۆجســتی خۆیــان لەپشــتە ،هــەر بۆیــە
مەترســی دەســتپێکردنەوەی گــرژی
و ئاڵــۆزی ناوخۆیــی بــۆ دابەشــکردنی
دەســەاڵت لــە ئــارا دایــە .ناڕەزایەتییــە
جەماوەرییەکانــی ســەر شــەقام لــە
ســاڵی ٢٠١٩دا ســەدان کــوژراو
و برینــدار و زیندانــی لێکەوتــەوە.
گرووپــە سیاســییە جیاوازەکانــی
نــاو پڕۆســەی هەڵبــژاردن تەنیــا بــە
ســاختەکاری و فــرت و فێــڵ توانییــان
النیکەمــی دەنگــی خەڵــک بــۆ خۆیــان
مســۆگەر بکــەن .ئەم بایکۆتــە ئاگایانە
و بەربــاوە ،هــاوکات دەرخــەری
الواز بوونــی بەرچــاوی پێگــەی
جەماوەریــی گرووپــە سیاســییەکانی
نــاو بازنــەی دەســەاڵت و ئۆپۆزســیۆنە
و هەروەهــا بەرباڵوتــر بوونــی ئاســتی
ناڕاەزایەتییــە جەماوەرییــەکان لــە
مانگەکانــی داهاتــوو لــە عێــراق دا
لــە دژی هــەژاری و بــاری خراپــی
ئەمنــی نیشــان دەدات .زۆرینــەی
دانیشــتوانی ئــەم واڵتــە ئامــاژە
بــۆ ئــەوە دەکــەن کــە بەشــدار
بــوون یــان نەبوونــی خەڵــک لــە
هەڵبژاردنەکانــدا هیــچ گۆڕانکارییەکــی
ئەوتــۆ درووســت نــاکات .لــەم
نێوەنــدە دا دەوڵەتــی ئامریــکا هــەوڵ
دەدات تــا بــە ڕازیکردنــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران بــە هــاوکاری لــە
عێــراق ،هاوســەنگییەک لــە نێــوان
گرووپــە جیــاوازەکان بــۆ پێکهێنانــی
دەوڵەتــی داهاتــووی عێــراق ،شــكڵ
پێبــدات ،دەســەاڵتێکی کــە بێگومــان
بناغەیەکی الوازی دەبێت .ســەرەڕای
ئەوانــەش ژومــارەی ناوەندەکانــی
دەســەاڵت کــە زۆرینەیــان چەکــدارن
و هەروەهــا پڕۆســەی پاشەکشــەی
هێزەکانــی ئەمریــکا کــە هەرئێســتا

دەســتی پێکــردووە و پەرەســەندنی
جمووجۆڵەکانــی گرووپــی ئیســامی
داعــش لــە ناوچــە ســوونییەکان،
داهاتوویەکــی ڵێــڵ و نادیــار دەخاتــە
بــەردەم ئــەم واڵتە .خەڵکی عێراق لە
دەســتێوەردانەکانی کۆماری ئیســامی
ئێــران ناڕازییــن و ئــەم ناڕەزایەتییەیان
چەندیــن جــار بــە ئاگــر تێبەردانــی
ناوەندەکانــی ســەر بــە ڕژێمــی ئێــران
لەخۆیــان نیشــانداوە .ئاشــکرایە کــە
جێگــە و پێگــەی کۆمــاری ئیســامی
لــە عێــراق الواز بــووە و یەکێــک
لــە الیەنــە ســەرەکییە دۆڕاوەکانــی
دواییــن خولــی هەڵبژاردنــی پەڕلەمانی
عێــراق ،کۆمــاری ئیســامی ئێــران
و گرووپــە میلیشــیاکانی ســەر بــە
ئێــران بــوون .بــەاڵم بزووتنــەوەی
الوانــی شۆڕشــگێڕ و جەمــاوەری
وەگیــان هاتــوو لــە دژی هــەاڵواردن
و گەندەڵــی ،کــە خاڵێکــی هیوابەخــش
و جێگــەی ئومێــد بــوو بــۆ درووســت
کردنــی گۆڕانــکاری ڕیشــەیی لــەم
واڵتــەو ئێســتاش هەروایە ،نەیتوانیوە
لــە بــاری سیاســی و ڕێکخراوەییــەوە
خــۆی یەکگرتــوو بــکات ،لەگــەڵ
ئەوەشــدا ئــەوە تەنیــا خاڵــی جێگــەی
ئۆمێــدە بــۆ باشــترکردنی باروودۆخــی
ئــەم واڵتــە .سیســتەمی حوکمڕانــی لە
عێــراق ناوەنــد و چەقــی دەســەاڵتی
شــێواندوو ،هــەر بۆیــە خەڵکــی نــاڕازی
عێــراق نازانــن دبــێ کام ناوەنــدی
هێــز بــە بەرپــرس و واڵمــدەرەوە
بزانــن و ناڕەزایتــی خۆیــان لــە دژی
کام ناوەنــدی دەســەاڵت دەرببــڕن؛ بە
یاســای بنەڕەتــی عێــراق ،بــە کۆمپانیــا
نێونەتەوەییــەکان ،بــە کازەمــی ،بــە
نــووری مالکــی ،بــە سیســتانی ،بــە
ڕەوتــی ســەدر ،بــە حەشــدی شــەعبی
و ...کام ســتراتیژییە کــە دەتوانێــت
ســەرچاوەی گۆڕانــکاری لــەم واڵتــە
دا بێــت.
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان کــە
بازنــەی دەســەاڵتی بــە تایبەتــی لــە
دوای ڕووداوەکانــی ١٦ی ئۆکتۆبــەری
٢٠١٧وە بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو
بەرتەســک بۆتــەوە و بەشــێکی
بەریــن لــە ناوچــە کوردســتانییەکان
لــە دەرەوەی بازنــەی دەســەاڵتیدایە،
لەچەندیــن الوە لەأێــر گوشــاردایە.
لەالیەکــەوە دەوڵەتــی تورکیــا
بەشــێکی ناوچەکانــی باشــووری ئــەم
واڵتــەی داگیرکــردووە و دەیهــەوێ
ســنووری ئــەم داگیرکارییــەی زیاتــر
بــکات و هەروەهــا حکومەتــی
هەرێمــی کوردســتانی خســتۆتە ژێــر
گوشــاری بــاری قــەرزی بانکەکانــی

تورکیــاوە .هەروەهــا کۆمــاری
ئیســامی ئێــران بــە مەبەســتی
پێشــبڕکێ لەگــەڵ دەوڵەتــی تورکیــا،
لەنــاو خاکــی هەرێمــی کوردســتاندا
پێشــڕەوی کــردووە و بوونــی
هێزەکانــی ئۆپۆزســیۆنی کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــی کردۆتــە بیانوویــەک
بــۆ دەســتێوەردانەکانی .دەوڵەتــی
ناوەنــدی عێــراق ناوچەیەکــی
بەرفراوانــی هەرێمــی کوردســتانی
خســتۆتە ژێــر کۆنتڕۆڵــی خۆیــەوە
و بــە مەبەســتی داگیرکردنــی چاڵــە
نەوتــەکان پەنــای بردۆتە بەر چاالکی
گومانــاوی و گوشــار درووســت
کــردن لەڕێــگای گرووپەکانــی
حەشــدی شــەعبییەوە .دەوڵەتــی
ناوەنــدی ئــەرک و بەرپرســیارێتی
خــۆی لــە چوارچێــوەی سیســتەمی
فیدڕالیزمــدا دەخاتــە ژێــر پێــی و
لــە هەمــووی گرنگتــر ڕێکەوتنێکــی
بــەردەوام بــۆ دابینکردنــی بودجــەی
هەرێمــی کوردســتان بوونــی نییــە.
هەنــگاوی پاشەکشــەی هێزەکانــی
ئەمریــکا و هێشــتنەوەی تەنیــا بەشــی
ڕاوێــژکاری لــە عێــراق و هەروەهــا
هەرێمــی کوردســتان ،نیگەرانــی و
مەترســییەکانی لــەم ناوچەیــەدا لــە
پێوەنــد بــە بــوون و ســەرهەڵدانەوەی
داعــش و هەروەهــا ناســەقامگیری
سیاســی و نیزامــی لەگــەڵ حکومەتــی
ناوەندیــدا درووســت کــردووە.
لەناوخــۆی هەرێمــی کوردســتاندا
بەڕێوەبردنــی خــراپ ،گەندەڵــی ماڵــی،
ملمالنێــی حیزبەکانــی نــاو حکومــەت
لەســەر دابەشــکردنی دەســەاڵت،
دابەشــنەکردنی مووچــەی مانگانــەی
کارمەندانــی حکومــی لــە پەنــا گرانیــدا
و دەروەهــا پەرەســەندی هــەژاری،
بــێ هیوایــی و بــێ ئاســۆیی گەنجــان،
بۆتــە هــۆی درووســت کردنــی
ناڕەزایەتییەکــی گشــتی لەنــاو خەڵکــی
ئــەو ناوچەیــەدا .ئــەم ناڕەزایەتییانــە
هــەر جــارە و بــە شــێوەی ئاخێــزی
جەماوەریــی خــۆی نیشــان دەدات.
زۆرینــەی خەڵــک چ لــە هەرێمــی
کوردســتان و چ لــە عێــراق بایکۆتــی
پڕۆســەی هەڵبژاردنیــان کــردووە .بــە
تێپەربوونی زیاتر لە دوو مانگ بەسەر
هەڵبــژاردن ،بــە هــۆی ناکۆکــی نێــوان
الیەنــە جیــاوازەکان و دەســتێوەردانی
دەرەکــی ،هەتــا ئێســتاش حکومەتــی
دوای ئــەم هەڵبژاردنــە ،پێکنەهاتــووە.
ئاڵۆزییەکانــی باروودۆخــی عێــراق،
قۆناغەکانــی
پێشــبینییەکانی
داهاتــووی ئــەم واڵتــەی ئەســتەم
کردۆتــەوە.
ئێمــە لــە هەمــان کاتــدا کــە لــە
خەباتــی خەڵکــی ئــازار چێشــتووی
عێــراق و بەتایبەتــی خەڵکــی هەرێمی
کوردســتانی عێــراق بــۆ باشــتر کردنــی
ژیانیــان ،پشــتیوانی دەکەیــن ،هاوکات
هەوڵەکانــی دەوڵەتــی عێــراق بــۆ
ســەپاندنی دەســەاڵتی نــاڕەوای
بەســەر هــەر بەشــێکی هەرێمــی
کوردســتانی عێــراق و سیاســەتی
گوشــاری ئابــووری و ڕەوانــی بــۆ
ســەر هەرێمــی کوردســتان ،ئیدانــە
دەکەیــن .هەروەهــا بــە پێــی یەکێــک
لــە سیاســەتە گشــتییەکانمان ،ئێمــە
بانگهێشــتی خەڵکــی کوردســتانی
ئێــران بــۆ پشــتیوانی کــردن
لــە داخوازییــە جەماوەرییەکانــی
خەڵکــی حەقخــوازی هەرێمــی

کوردســتان دەکەیــن و ئێمــەش وەک
ڕێکخراوێکــی دیاریکــراو هەمــوو کات
بەشــێک لــەم پشــتیوانییە دەمێنینــەوە.
 _٧ئەفغانســتان :پاشەکشــەی
ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی لــە
ئەفغانســتان کــە لــە دوای ســاڵێک
گفتوگــۆی نێــوان ئامریــکا و تاڵەبــان
لــە واڵتــی قەتــەر ،ڕوویــدا ،لەکۆتاییــدا
بــووە هــۆی بــە دەســەاڵت گەیشــتنی
گرووپــی تونــدڕەو و دواکەوتــووی
تاڵەبــان .دەوڵەتــی ئەشــرەف غەنــی
کــە دەوڵەتێکــی الواز و گەنــدەڵ
و بەکرێگیــراوی ســەر بــە ئەمریــکا
بــوو ،لەگــەڵ ئەوەیکــە خاوەنــی
ســووپایەکی دووســەد هــەزار کەســیی
تەیــار بــە چەکــی پێشــکەوتووی
نیزامــی بــوو ،بەبــێ هیــچ
خۆڕاگرییــەک ،ڕادەســتی تاڵەبــان
کــرا .چوونــە دەرەوی هێزەکانــی
ئامریــکا دوای بیســت ســاڵ حــزووری ژنــان لــە یاریگــەکان و مەیدانــە مانگرتنــە کرێکارییــەکان لەالیــەن
نیزامــی لــەم واڵتــەدا بەشــێوەیەک وەرزشــییەکان و ....هتــد ،چووەتــە ئــەو خەڵکانــەوە بوویــن کــە لــە
بــوو کــە ســووپای ئەمریــکا تەنانــەت نــاو ســەرجەم بــوارە جۆراوجۆرەکانــی ئاکامەکانــی شۆڕشــی ئێــران بــێ هیــوا
نەیتوانــی ئیمکانــی پاشيکشــەیەکی ژیانــی کۆمەاڵنــی خەڵکــەوە .ببــوون .لــە کوردســتان بەشــێوەیەکی
ئاســایی و بەرنامــە بۆداڕێــژراو بــۆ مەزهــەب بــە تابیەتــی تــا ڕاددەیەکــی بــەردەوام خەبــات و بەربەرەکانــێ لــە
هێزەکانــی خــۆی و هاوپەیمانەکانــی ،بەرچــاو لــە نێــوان گەنجانــدا کاڵ بەرامبــەر ڕژیمــی کۆمــاری ئیســامی
پێکبهێنێــت و شــێوازی پڕۆســەی بۆتــەوە و مزگەوتــەکان چــۆڵ بــوون .بــە شــکڵ و شــێوازی جۆراوجــۆر لــە
دەرچوونــی لــەو واڵتــە بــووە هــۆی فەرهەنــگ و هونــەر لــە بــوارە ئــارادا بــووە و خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە
شــەرمەزارییەکی گــەورە بــۆ دەوڵەتــی جیاوازەکانــی وەک مۆســیقا ،ئەدەبیــات هیچــکات ملیــان بــە دەســەاڵتی
ئامریــکا .گەڕانــەوەی تاڵەبــان بــۆ و ســینەما دا ،چوارچێوەکانــی ڕژیمــی کۆمــاری ئیســامی نــەداوە.
دەســەاڵت بــە مانــای ئــەوە دێــت کۆنتــڕۆڵ ،سانســووڕ و ئایدۆلۆژیــای لــە ئاســتی سراســەریدا جگــە لــە
کــە خەڵکــی ئەفغانســتان لەژێــر ڕژێمیــان تێکشــکاندووە .هەروەهــا ناڕەزایەتــی و مانگرتنــە کرێکارییــە
دەســەاڵتی ئــەم گرووپــە دا پێیــان ژمــارەی خوێنــدکارە دەرچــووەکان پــرش و بــاوەکان لــە مــاوەی ئــەم
ناوەتــە نــاو قۆناغێکــی دژوارەوە .ژنــان بــە شــێوەیەکی بەرچــاو هەڵکشــاوە ســااڵنەدا ،شــاهیدی چەندیــن ئاخێزی
یەکەمیــن قوربانیانــی ژێــر دەســەاڵتی و ژنــان لــەم بــوارەدا پێشــەنگن .گــەورە و بەربــاوی جەماوەریــش
تاڵەبانــن .هــەاڵواردن و دژە ژن هــاوکات پێکهاتــەی کۆمەڵــگای بوویــن:
بوونــی تاڵەبــان بــە شــێوەیەکە کــە ئێرانیــش ڕووبــەڕووی گۆڕانــکاری ئاخێــزی دەیــان هــەزار کەســی لــە
ڕێگــەی گرتــووە لــە چاالکــی و بۆتــەوە .ژمــارەی دانیشــتوانی ئێــران ســاڵی  ١٣٧١لــە شــاری مەشــهەد
کار کردنــی ژنــان لــە ناوەنــدە لە ســەردەمی کۆماری ئیســامیدا دوو لــە ناڕەزایەتــی بــە ڕووخانــدی ئــەو
دەوڵەتییــەکان ،هەروەهــا چــوون بــۆ هێندە و نیو زیادی کردووە .شــەپۆلی مااڵنــەی لــە دەرەوەی چوارچێــوەی
شــوێنە گشــتیی و خوێندنگــەکان و کــۆچ کــردن لــە دێهاتەکانــەوە بــەرەو ڕێگەپێــدراو درووســت کرابــوون،
زانکــۆکان .چاالکانــی بــواری ژنــان شــارەکان ،زیاتــر لــە بیســت ملوێــن ئاخێــزی جەماوەریــی دانیشــتوانی
دەستبەســەر و بــێ سەروشــوێن و دانیشــتووی لــە پەراوێــزی شــارەکان ،شــاری قەزوێــن لــە ســاڵی  ١٣٧٣لــە
تیــرۆر دەکات .یاســاکانی شــەریعەتی کۆکردۆتــەوە ،کــە زۆرینەیــان خەڵکــی ناڕەزایەتــی بــە بەپارێــزگا نەبوونــی
ئیســام یــەک لــە دوای بەکــردەوە کرێــکار و زەحمەتکێشــن .پەراوێــزی قەزوێــن ،ئاخێــزی ســاڵی  ١٣٧٤لــە
دەردێــن .هەروەهــا لــە بــواری شــارەکان بەهــۆی ئــەم ڕێــژە زۆرە ئیسالمشــاری تــاران لــە ناڕەزایەتی بە
ئابوورییــەوە ،زۆرینــەی خەڵکــی ئــەم لــە دانیشــتووانەوە ،بۆتــە ناوەنــدی گرانبوونــی ئامرازەکانــی گواســتنەوەی
واڵتــە لــە هەژارییەکــی کــەم وێنــەدا پەرەســەندنی کێشــە و گرفتــە گشــتی ،ناڕەزایەتییەکانــی خەڵکــی
ژیــان بەســەر دەبــەن مەترســی مــردن کۆمەاڵیەتییــەکان .لەبەرانبــەر ئــەم شــاری تــاران و چەندیــن شــاری تــری
هەڕيشــەیان لێــدەکات .هــەر بۆیــە گۆڕانکارییــە گــەورە کۆمەاڵیەتییانــە ئێــران لــە ســاڵی  ١٣٧٨دوابــەدوای
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دا ،پێکهاتــەی سیاســی ،ئایدۆلۆژیــا هێــرش بۆســەر زانســتگا و داخســتی
چەندیــن جــار هۆشــداری داوە لــە و یاســاییەکانی ڕژیــم ،لەوانــە یاســای ڕۆژنامــەی ڕەخنەگــری " ســەالم"،
ئەگــەری ســەرهەڵدانی کارەســاتێکی بنەڕەتــی ،ویالیەتــی فەقیــە ،شــۆڕای چــوار مانگرتنــی سیاســی گشــتی
مرۆیــی لــە ئەفغانســتان دا .لەگــەڵ نیگەهبــان و مەالکانــی نوێــژی لــە کوردســتان هــەر لــەو ســااڵنەدا،
هەمــوو ئەوانەشــدا ســەرەتاکانی هەینــی کــە ئەرکــی بانگەشــەکاری بۆ ناڕيزایەتــی خەڵــک لــە دژی
خەبــات و بەرگریــی لــە دژی پەیامەکانــی ڕژیــم و باڵوکردنــەوەی ســاختەکاری و دەســت تێــوەردان
دەســەاڵتی تاڵیبــان لــە حاڵــی شــکڵ نــاوەرۆک و مەبەســتی ئەوانیــان لــە هەڵبژاردنــەکان لــە ســاڵی ،١٣٨٨
گرتندایــە و نیشــان دەدات کــە بــە لــە ئەســتۆیە و بانــدی گەنــدەڵ و ئاخێــزی سەراســەری لــە پترلــە
هیــچ ڕاددەیــەک لــە بەربەرییــەت و ســەرکوتگەری ســوپای پاســداران بــە  ١٠٠شــاری ئێــران لــە مانگــی
دڕەندەیــی ناتوانرێــت مەیلی گەیشــتن پشتبەســتن بــە هێــز و توانایییەکــی بەفرانبــاری  ١٣٩٦لــە ناڕەزایەتــی بــە
بــە ئــازادی لــە کۆمەڵگایــەک زەوت نیزامــی بەربــاو و دەستپێڕاگەیشــتن بارودۆخــی ناســەقامگیری ئابــووری
بکردرێــت.
بــە ســەرجەم بــوارە ئابوورییــەکان ،و کۆمەاڵیەتــی ،ئاخێــزی هاوکاتــی
جێگەوپێگــەی
ئێــران،
ج-
وەک پشــتیوانی ســەرەکی هەمــوو خەڵکــی پترلــە  ١٥٠شــاری ئێــران لــە
ئێســتا و ئاســۆی دواڕۆژ
ئــەو دامەرزراوانــەی ئامــاژەی ناڕيزایەتــی بــە گرانبوونــی کتوپــڕی
چــوار
 _١کۆمەڵــگای ئێــران لــە
پیکــرا ،گۆڕانکارییەکــی ئەوتــۆی بــە نرخــی بەنزیــن لــە ســاڵی ،١٣٩٨
دەیــەی ڕابــردوودا گۆڕانــکاری خۆیــەوە نەدیتــووە .ئــەم دژبەیەکییــە ،ناڕەزایەتــی بەربــاوی پارێزگاکانــی
گــەورەی کۆمەاڵیەتــی بەخۆیــەوە حوکمڕانــی کردنــی ڕژێمــی ئیســامی خوزســتان و ئیســفەهان و چوارمحــاڵ
بینیــوە .کۆمــاری ئیســامی نەیتوانیــوە بەســەر وەهــا کۆمەڵگایەکــدا ڕۆژ لــە ســاڵی  ١٤٠٠لــە ناڕيزایەتــی بــە
شــێوەی ژیانــی جــێ مەبەســتی لەگــەڵ ڕۆژ ئەســتەم و دژوارتــر بــێ ئاویــی و هەروەهــا مانگرتنــە
خــۆی بەســەر ئــەم کۆمڵگایــە دا کردۆتــەوە.
بەربــاوە کرێکارییەکانــی وەک،
بســەپێنێت .شــێوازەکانی ژیانــی  _٢لەگــەڵ کۆتایــی هاتنــی مانگرتنــی سەراســەری شــؤفیری
خەڵــک گۆڕانــکاری بەســەردا هاتــووە .شــەڕی هەشــت ســاڵەی ئێــران بارهەڵــرەکان ،مانگرتنــی درێژمــاوەی
ســەتەالیت ،ئەنتەرنێــت ،تــۆڕە و عێــراق ،بــەردەوام شــاهیدی کرێکارانــی "هەفــت تەپــە" مانگرتنــی
کۆمەاڵیەتییــەکان ،مۆســیقا ،حــزووری ســەرهەڵدانی ناڕەزایەتــی گشــتی و کرێکارانــی فــووالد ،مانگرتنــی

ژینگــە ،داخرانــی یــەک لــە دوای
یەکــی ناوەندەکانــی بەرهەمهێنــان،
بازنــەی
بەرتەســکبوونەوەی
دەســەاڵت و دوورخســتنەوەی
بەشــێکی بەرچاویــی بەرپرســانی
ڕژیــم لــەم بازنەیــە ،قــووڵ
بوونــەوەی گرژییــەکان لەگــەڵ
ئامریــکا و دەوڵەتەکانــی دیکــەی
ڕۆژئــاوا ،بەرتەســکبوونەوەی توانــای
مانۆڕدانــی ڕژیــم لــە درزی نێــوان
دەوڵەتــە زلهێزەکانــدا ،الوازبوونــی
ئاســتی کاریگەریــی و هێــزی ڕژیــم
لــە ناوچەکــە و ئــەو واڵتانــەی کــە
بــە "هیاللــی شــیعی" نــاو دەبرێــن.
ســەرجەمی ئــەم هۆکارانــەی ســەرەوە
دەســتیان داوەتــە دەســتی یــەک و
کۆمــاری ئیســامیان خســتووەتە
نــاو دژوارتریــن قۆنــاغ لــە تەمەنــی
دەســەاڵتدارێتی خۆیــدا.
کرێکارانــی پەیمانیــی بەشــی نــەوت و -٥ڤایرۆســی کۆرۆنــا زیانگەلێکــی
پترۆشــیمی ،کرێکانــی ڕێــگای ئاســن ،کارەســاتباری لــە ئێــران خولقانــدووە.
ناڕيزایەتــی و مانگرتنــە یەکگرتــوو شــاردنەوە و دانــی زانیــاری و ڕێــژە
و سەراســەییەکانی مامۆســتایان لــە درۆیینەکانــی ڕژیمیــش نەیانتوانیــوە
پترلــە  ١٠٠شــار بــۆ پێنجەمیــن جــار ڕەهەنــدە بەرفراوانەکانــی ئــەم
لــە مــاوەی دەســتپێکی ســاڵی نوێــی ئێپیدیمییــە و ئــەو زیانــە گیانییانــەی
خوێندنــەوە تــا کۆتاییەکانــی مانگــی ڕوو لــە هەڵکشــانە بشــارێتەوە.
ســەرماوەز ،چەنــد نموونەیەکــی کۆمــاری ئیســامی نــەک تەنیــا
بەرجەســتەن لــە ناڕەزایەتییــەکان لــە پــان و سیاســەتێکی دیاریکــراوی لــە
ســاڵ و مانگەکانــی ئــەم دواییانــەدا .هەمبــەر ئــەم نەخۆشــییە نەگرتووەتــە
 _٣لێکۆڵینــەوە لــەم ناڕەزایەتییانــە بــەر ،بەڵکــوو خــۆی یەکێــک لــە
ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات کــەت فاکتــەر و هۆکارەکانــی پەرەســەندنی
بەتایەبــەت لــە مانگــی بەفرانبــاری ئــەم نەخۆشــییە مەترســیدارە بــووە.
 ١٣٩٦بەمــاوە چ لــە بــاری کاتێــک کــە دەبــوو ڕێــکار و مــەودا
پێکهاتەیــی بەشــدار بــوووان و چ لــە کۆمەاڵیەتییــەکان ڕەچــاو بکرێــن،
جــۆری دروشــمەکاندا ئاڵوگۆڕێکــی دەســتیان کــرد بــە ئەنجامدانــی نوێــژە
بنەڕەتــی پێکهاتــووە .بەشــداربووان ،هەینییــەکان ،بەڕێوەبردنی گاڵتەجاڕی
کرێــکاران و ژنــان ،دانیشــتوانی هەڵبژاردنــی مەجلیســی ئیســامی
پەراوێــزی شــارەکان و بەگشــتی و بۆنەکانــی عاشــوورا و تاســووعا.
بــێ بەشــترین چیــن و توێژەکانــی ئــەو کاتــەی کــە هەمــوو واڵتــەکان
کۆمەڵــگا بــوون .دروشــمە سیاســی و لــە بیــری دابینکردنــی ڤاکســینی
ئابوورییــەکان ڕەنگدانەوەیــەک بــوون دژە کۆرۆنــادا بــوون ،خامنەیــی لــە
لــە دژوارتــر بوونــی بارودۆخــی مــادی دژی ڤاکســینە پەســەندکراوەکانی
ژیــان .ناڕازییــان جەســوورانەتر و ڕێکخــراوی تەندرووســتی جیهانــی
هوشــیارانەتر لەپێشــوو دەرکەوتــوون .فەتــوای دەرکــرد .لــە ڕاســتیدا ئــەم
جــۆری ناڕەزایەتییەکانــی دژ بــە ڕژیمــە کۆمەڵــگای لــە بەرامبــەر
ڕژیــم تــا ســاڵی  ،١٣٨٨لەبنەڕەتــدا ئــەم پاندێمییــەدا بــە بــێ بەرگــری
ناڕەزایەتــی لــە چوارچیــوەی رژیمــدا هێشــتەوە .ئەویــش لــە کاتێکــدا
بــوون وە ڕژیــم بــە شــیوازگەلێکی کــە ئــەم پێکهاتــە تەندرووســتیی
فریوکارانــە بەشــێک لــە خەڵکــی و دەرمانییــەی هەنووکــە تەنانــەت
ڕادەکێشــا بۆســەر ســندووقەکانی نیــوەی پێداویســتییەکانی کۆمەڵــگا
دەنگــدان .لەســاڵی  ١٣٨٨بەمــاوە لــە دۆخــی ئاساییشــدا دابیــن نــاکات.
و بەتایبــەت پــاش ســاختەکاریی بــەم جۆرەیــە کــە تــا ئێســتا بــە
گــەورە لــە لــە پڕۆســەی هەڵبــژاردن ســەدان هــەزار کــەس لــە ئاکامــی
دا ،موشــرووعییەتی ڕژیــم هەرچــی ئــەم سیاســەتە دواکەوتووانەیــەی
زیاتــر بــۆ زۆربــەی هــەرەزۆری خەڵــک ڕژیمــدا گیانیــان لــە دەســت داوە.
کەوتەژێــر پرســیارەوە .لــە ســاڵی بــەاڵم هــاوکات کۆرۆنــا بــوو بــە
 ١٣٩٦بەمــاە دەســەاڵتی سیاســی "بەرەکەتێــک" بــۆ ڕژیمــی ئیســامی
بەتــەواوی بــۆ خەڵــک بــوو بــە بێگانــە و دەرفەتــی ئــەوەی بــەم ڕژیمــە دا
و مەشــرووعییەتی کۆمەاڵیەتــی خۆی کــە بــە شــێوەیەکی کاتیــش بووبــێ
لــە ئاســتێکی بەرینــی جەماوەریــدا مەترســی ئاخێــزە جەماوەرییــەکان لــە
لەدەســتدا .کەلێنــی نێــوان جەمــاوەر خــۆی دوور بکاتــەوە.
و دەوڵــەت بــەردەوام قووڵتــر بۆتــەوە-٦ .پەیوەنــدی نێــوان دەســەاڵتداران
داســەاڵتی ڕژیمــی کۆماری ئیســامی و خەڵــک گەیشــتووە خاڵێکــی
کەوتۆتەژێــر پرســیارەوە .شــانۆگەری بێگەڕانــەوە .ئێســتاکە ژیانــی
هەڵبژاردنــەکان و فریکاریــی و زۆرینــەی خەڵــک کارەســاتبارتر
ســەرکوت چیتــر تواناییــان نەمــاوە .بــووە و هــەژاری و بێــکاری و
  _٤هەنووکــە کۆمــاری خەســارە کۆمەاڵیەتییــەکان بەرینتــرئیســامی لــە چەنــد ڕووەوە لەژێــر بوونەتــەوە .لــە هەمــان کاتــدا
گوشــارگەلێکی بــێ وێنەدایــە :کۆمەڵێــک بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتیی
بزووتنــەوەی
وەک
بەرینبوونــەوەی ناڕەزایەتییــە گشــتی بەهێــزی
و خۆپیشــاندانە کرێکارییــەکان ،کرێــکاری ،بزووتنــەوەی مامۆســتایان،
داڕمانــی ئابــووری ،الوازبــوون یاخــود خانەنشــینکراوان و هتــد… لــە
لەناوچوونــی ژێرخانــەکان ،لەناوبردنــی ئێــران و کوردســتان بەشــێوەیەکی
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بەهێزتــر لــە ڕابــردوو ســەریانهەڵداوە.
داخوازییەکانــی چینــی کرێــکار
و توێــژە ناڕازییــەکان بــە هــۆی
هەڵســووکەوتی ڕژیم سیاســی دەبنەوە
و ســەرتاپای ڕژیــم تووشــی ئاڵنــگاری
دەکــەن .ئەمــە بــەم واتایەیــە کــە
قەیرانــی سیاســی ڕژیــم لــەم قۆناغــەدا
ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی بــە هەلومەرجی
ئابــووری و بژیــوی خەڵکــەوە هەیــە.
هەژاریــی ئابــووری ،گەندەڵــی دارایــی
و حکومەتــی ،لەخوارەوەبوونی ئاســتی
خزمەتگوزارییــە کۆمەاڵیەتییــەکان،
بێــکاری ،نــاڕوون بوونــی ئاســۆی
ژیانــی الوان ،هــەژاری بــێ ئەوپــەڕ و
کــۆچ کــردن بــۆ دەرەوەی واڵت لــە
هەمــوو شــوێنێک ناوەرۆکــی قەیران و
داواکارییەکانــی خەڵکــی نــاڕازی پێــک
دێنــن .هــەر بۆیــەش جەمــاوەری
بەشــدار لــەم ئاخێزانــەدا لە بێبەشــترین
بەشــەکانی ئــەم کۆمەڵگایــە ،بێــکاران،
کرێــکاران ،مامۆســتایان ،پەرســتاران،
حقــوق بگیــران و کــەم دەرامــەت
و خەڵکــی پەراوێــزی شــارەکان
پێــک دێــن .بەشــداریی بەرچــاوی
ژنــان وەک ســتەملێکراوترین
توێــژی ئــەم کۆمەڵگایــە لــە ڕیــزی
پێشــەوەی ناڕەزایەتییەکانــدا ،خاڵێکــی
وەرچەرخانــی تــرە کــە لــە خەزەڵوەری
 ٩٨بــەم الوە بــە شــێوەیەکی
ئاشــکراتر بەرچــاو دەکەوێــت.
-٧ســەرەڕای بەرفراوانبــوون و
بەردەوامبوونــی ناڕەزایەتییــەکان،
هێشــتاکەش ڕێبەرییەک کە متمانەی
کۆمەاڵیەتــی بەدەســتهێنابێت و وەک
بەدیلێــک بــۆ دۆخــی هەنووکەیــی
هاتبێتــە نــاو گۆڕەپانــی کردەییــەوە،
ســەریهەڵنەداوە .حیزبــە سیاســییە
چــەپ و ڕاســتەکانی ئێســتاکە لــە
ئێــران ،هێشــتاکەش نەیانتوانیــوە
ڕێبەڕایەتــی ئــەم ناڕەزایەتییانــە
بگرنــە دەســت .لەگــەڵ ئەوەشــدا
ئــەم خەباتانــە مەتریالــی مرۆیــی
بــۆ خولقاندنــی ڕێبەرانــی ڕادیــکاڵ
و پێشــەنگی ئەمــڕۆ و ســبەینێی
دابیــن کــردووە .لــە هەنــاوی
ئــەم خەباتانــەی لــە ئــارادان،
کۆمەڵێــک ڕێبــەر و پێشــەنگی جــێ
متمانــە ســەریانهەڵداوە .مانگرتنــە
کرێکارییــەکان ،ناڕەزایەتییەکانــی
خانەنشــینکراوان،
مامۆســتایان،
خوێنــدکاران ،جووتیــاران ،بــێ ئــاوی
و ژینگــە ،ڕێبەڕانێکیــان لــە ناخــی
خۆیانــدا پــەروەردە کــردووە کــە
بــە ئاشــکرا و ڕووبــەڕوو لەگــەڵ
ڕژیــم و کاربەدەســتەکانیدا دەکەونــە
گفتوگــۆوە .شــێوازی وتووێــژ لەگــەڵ
دوژمنــدا فێربــوون و بــە باشــی
ســاتەکانی بەرەوپێشــچوون ،پاشەکشە
یاخــود بەرگریکــردن هەڵدەســەنگێنن.
گەشەســەندنی وەهــا ڕەوتێــک
دەتوانــێ ببێتــە هــۆی ســەرهەڵدانی
بەدیلێکــی ڕادیــکاڵ لــە بەرامبــەر
ڕژیمــی ئیســامیدا.
 -٨نــە دەســەاڵت بەدەســتانی
حکومــەت و نــە تەنانــەت ئۆپۆزســیۆنە
بورژواییەکانیــان ،هیــچ کامیــان پــان
و ڕێکارێکــی ئابــووری ڕوونیــان
بــۆ وەاڵمدانــەوە بــە پێداویســتییە
بنەڕەتییەکانــی خەڵکــی نــاڕازی نییــە.
بەرنامــە ئابوورییەکانــی هــەردووال
لــە ناوەرۆکــی ڕاســتەقینەی خۆیانــدا
لــە چوارچێــوەی سیاســەتە ئابوورییــە
نیۆلیبرالیســتییەکان و ڕێنوێنییەکانــی
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بانکــی جیهانــی و ســندووقی
نێونەتەوەیی دراو کە خۆیان هۆکاری
ئــەم قەیرانانــەن ،واوەتــر نــاڕۆن .ئــەم
ڕاســتییە دەرفەتێکــی گــەورەی بــۆ
پەرەســەندن و کاریگــەری دانانــی
هێــزە سوسیالیســتییەکان کــە پــان
و نەخشــەڕێگایەکی ڕادیــکاڵ و
جیاوازیــان هەیــە ،لــە هەلومەرجێکــی
شۆڕشــگێڕانەدا خوڵقانــدووە.
-٩هەرچەنــدە کــە پەیوەنــدی نێــوان
دەســەاڵت بەدەســتانی حکومــەت
و خەڵــک گەیشــتووەتە خاڵێکــی
بــێ گەڕانــەوە ،بــەاڵم ئــەم پرســیارە
دێتــە ئــاراوە کــە بۆچــی ئــەم ڕژیمــە
ســەرەڕای تــەواوی ئــەم قەیرانانــە
هێشــتاکەش لــە دەســەاڵت دایــە؟
هــۆکارە ســەرەکییەکان بریتییــن
لــە :یەکــەم ،ســەرکوتی توندوتیــژ
و بــێ ئەپــەڕ ،ئەگەرچــی خەڵــک
قۆناغــی تــرس و تۆقــان لــە ڕژیمیــان
تێپەڕانــدووە ،بــەاڵم هەرچەنــدەش
ورەکان بــەرز بــن ،لەباربردنــی
توانایــی سیســتەمی داپڵۆســێنەری
ڕژیــم تەنیــا لەڕێــی هێــزی
ڕێکخــراوی جەماورییــەوە دەکرێــت.
دووهــەم ،وەالنانــی تێڕوانینــە
ئایدیۆلۆژیکییــەکان لــە الیــەن
ڕژیمــەوە و خۆگونجانــدن لەگــەڵ
هەلومەرجەکانــدا .کۆمــاری ئیســامی
وێــڕای ئــەوەی کــە وا دەنوێنــێ
بــە بیروبــاوەڕە ئایدۆلۆژیکییەکانــی
خــۆی پێبەنــدە ،بــەاڵم بــە کــردەوە
زۆرێکیانــی وەالنــاوە و "پاشەکشــە و
سازشــی قارەمانانــە" بــووە بــە بەشــێک
لــە ســتراتیژی مانــەوەی ڕژیــم.
ســێهەم ،پڕوپاگەنــدەی ئاگایانــەی
ڕژیــم بــۆ ترســاندنی خەڵــک لــە
ئەگــەری ڕوودانــی شۆڕشــدا ،بــە
دووپــات بوونــەوەی کارەســاتگەلێکی
هاوشــێوەی عێــراق ،ســوریا،
ئەفغانســتان و یەمــەن کــە کۆمــاری
ئیســامی خــۆی یەکێــک لــە هــۆکارە
ســەرەکییەکانی شــەڕ و نائەمنــی و
ئــاژاوە لــەم واڵتانەدایــە.
چــوارەم ،پــرش و بــاوی ئۆپۆزســیۆن
و نەبوونــی بەدیلێــک کــە متمانــەی
کۆمەاڵیەتــی بەدەســت هێنابێــت.
ئەگەرچــی لــە کوردســتان بوونــی
حیزبــە سیاســییەکان کــە پێگــەی
جەماوەرییــان هەیــە دەتوانــێ لــە
هەلومەرجــی لەبــاردا ئــەم بۆشــاییە
پــڕ بکاتــەوە ،بــەاڵم دواجــار بەدیلــی
ئــەم ڕژیمــە لــە ئاســتی سەرتاســەریدا
بــەدی دێــت.
د :سیاسەت و تاکتیکەکان
 -١تاکتیکــی مانگرتنــە یــەک لــە
دوای یەکــە سیاســی و پیشــەییەکان
کــە لــە هەلومەرجــی هەنووکەییــدا تــا
ڕادەیــەک برەویــان هەیــە ،دەتوانــێ
دوژمــن هیــاک بــکا و لــە توانــای
بخــا .لــەم پێوەنــدەدا بەردەوامبوونــی
بزووتنــەوەی داخوازیتــەوەر گەلێــک
گرینگــە .ئــەم بزووتنەوەیــە دەتوانــێ
هــەم ببێتــە هــۆی ڕێکخراوبــوون و
هــەم ببێتــە بەســتێنێک بــۆ زیاتربوونــی
کاریگــەری هێــزە سوسیالیســتییەکان
لــەو شــوێنانەی ئــەم بزووتنەوانــە
بوونییــان هەیــە.
 -٢بزووتنــەوەی داخوازیتــەوەر نابــێ
وەک ئامرازێــک ســەیر بکرێــت .نابــێ
داخوازییەکانــی خەڵــك بکرێــن بــە
ئامرازێــک بــۆ ســەرکەوتنی حیــزب.
دەبــێ بــە بایەخــەوە لــە دەســکەوتە
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بــوارەدا
لــەم
بەرجەســتەکان
بڕوانرێــت .باشــتربوونی دۆخــی ژیانــی
خەڵــک ،پرســی شــۆڕش نزیکتــر
دەکاتــەوە نــەک دوورتــر .نابــێ وا
بیربکرێتــەوە کــە هەرچەنــدە دۆخــی
ئابــووری خەڵــک خراپتــر بێــت ،ئــەوا
شــۆڕش بەردەســتترە.
 -٣ناڕەزایەتییەکانــی خەڵک ئاشــتییانە
و مەدەنییــن .خۆپیشــاندانەکانی ســەر
شــەقام و مانگرتن شــێوازی ســەرەکی
ئــەم ئاخێــزە جەماوەرییانــەن.
بــەاڵم تێڕوانینــی ڕژیــم لەمــەڕ ئــەم
ناڕەزایەتییانــە خــۆی لــە دوو تــەوەردا
دەبینێتــەوە کــە بریتیــن لە ســەرکوت
و چاوپۆشــی کــردن.
کاریگەرییەکانی سیاســەتی ســەرکوت
پێویســتە بــە تاکتیکــی گونجــاو و
خۆگونجێنــەر کــەم بکرێتــەوە و
سیاســەتی چاوپۆشــیش لــە ڕێــی
درێــژەدان بــە ناڕەزایەتییــەکان و
بەدەســت هێنانــی پشــتیوانی توێــژە
جیاوازەکانــی کۆمەڵــگا و بردنــە
ســەرەوەی ئاســتی داخوازییــەکان .لــە
بــواری ســەرکوتدا ،مەبەســتی ڕژیــم
لــە الیــەک شــکاندنی ورەی خەڵکــی
نــاڕازی و لــە الیەکــی تریشــەوە
گۆڕینــی ئاراســتەی ناڕەزایەتییــەکان
بــەرەو تێکهەڵچوونــی پێشــوەختە بــە
مەبەســتی ڕێگرتــن لــە جەماوەریــی
بوونەوەیانــە .مانگرتنــی سیاســی
گشــتی کردەییتریــن ،بەردەســتترین
و کــەم زیانتریــن تاکتیکــە بــۆ بردنــە
پێشــی بزووتنــەوەی ڕووخاندنــی
شۆڕشــگێڕانەی کۆمــاری ئیســامی.
نیگەرانــی لــەوەی کــە نــەوەک
شۆڕشــی سیاســی داهاتــووی ئێــران
بــە هەمــان چارەنووســی ئاخێــز و
شۆڕشــەکانی بەهــاری عەرەبــی
دوچــار ببێــت ،نیگەرانییەکــی
ڕاســتەقینەیە .بــەاڵم بــە گرتنەبــەری
تاکتیــک و شــێوازی گونجــاو دەبــێ
ڕێگــری بکرێــت لــە ڕوودانــی وەهــا
ڕووداوێــک .دەبــێ ئــەو هێزانــەی کــە
بــە کردەوەکانیــان کۆمەڵگــەی ئێــران
بــەرەو وەهــا چارەنووســێک دەبــەن،
پووچــەڵ بکرێنــەوە.
ڕژیمــە
ئــەم
-٤بەرپرســانی
ئــەو
لەســەر
هەمووکاتێــک
بــاوەڕە بــوون کــە لــە ئەگــەری
نیشــاندانی هــەر جــۆرە نەرمییــەک
داخوازییەکانــی
هەمبــەر
لــە
ناڕازییانــدا ،چاوەڕوانییەکانــی خەڵــک
بــەردەوام دەچێتــە ســەرتر و وەهــا
ڕەوتێــک لــە ئاکامــدا دەبێتــە هــۆی
لەناوچوونــی دەســەاڵتی ئــەوان.
ئــەوان دەزانــن ئەگــەر هــەر بەشــێک
لــە ئۆپۆزســیۆن لــە ناوخــۆی واڵتــدا
دەســتی بــە یەکێتــی ،ڕێکخــراو،
دامــەزراوە و ڕێبــەڕی ڕابــگات،
دەبێتــە مەترســییەکی جــدی لەســەر
مانــەوەی ئــەوان و لــەم ڕووەوەیــە کە
ترســیان لــە چاالکــی مەدەنــی هەیــە.
بــە هەمــوو توانایانــەوە چاالکییــە
ڕێکخراوەییــەکان ســەرکوت دەکــەن
و ڕێگــری دەکــەن لــە بەرزبوونــەوەی
ئاســتی خەباتــە مەدەنییــەکان بــۆ
پێکهێنانــی ڕێکخــراوەی مەدەنــی و
جەماوەریــی .بــەاڵم ئــەم کردەوەیــەی
ڕژیــم لــە هەمبــەر خەڵکــی ناڕازییــدا
کۆمەڵگــە سیاســیتر دەکاتــەوە.
 -٥تــا بەدیهاتنــی هەلومەرجێــک کــە
تێیــدا دەبــێ هێرشــی کۆتایــی بــۆ
ڕووخاندنــی شۆڕشــگێڕانەی کۆمــاری

ئیســامی و گرتنە دەســتی دەسەاڵتی
سیاســی ڕێــک بخرێــت ،هێشــتاکە
هەنگاوگەلێکــی زۆرمــان لــە پێشــە.
کــردەوەی ڕژیــم لــە ســەروبەندی
ئاخێــزی خەزەڵــوەری ٩٨دا نیشــانی
دا کــە ڕژیــم بــۆ بەکاربردنــی هــەر
ئەندازەیــەک لــە توندووتیــژی خــۆ
نابوێــری .هــەر بۆیــە خەڵکیــش
بــۆ ســەرکەوتن لــەم شــەڕەدا و
بــۆ ڕێگــری کــردن لــە زیانــەکان،
پێویســتیان بــە بەدەســتهێنانی
ئامادەیــی زیاتــر ،بەکارهێنانــی
ئامڕازگەلێکــی کاریگەرتــر و پــەرەدان
بــە تاکتیکەکانــی خەباتــە .لــەم کاتــە
بــەدواوە نابــێ دوژمــن شــوێن و
کاتــی شــەڕ دەستنیشــان بــکات و
تێکهەڵچوونــی پێشــوەختە بســەپێنێ.
لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا هــەر
دووک الیەنــی ئــەم شــەڕە ،بــەرەی
شــۆڕش و بــەرەی دژە شــۆڕش ،هێــز
و توانایــی خۆیــان تاقــی کردووەتــەوە
و خاڵــە بەهێــز و الوازەکانــی
خۆیــان ناســیوە .کۆبەنــدی وانــە و
دەســکەوتەکانی ئــەم قۆناغــە کــە بــە
بەهــای گەلێک فیــداکاری و گیانبازی
بەدەســت هاتــووە و هەروەهــا جەخــت
کردنــەوە لەســەر ئەرکــی پێشــەنگان
و خەباتکارانــی کومونیســت لــەم
شــەڕە چارەنووسســازەدا ،بــۆ بــەرەی
شــۆڕش ،بابەتێکــی یەکجــار گرینگــە.
لــە
بەرفــراوان
-٦بەشــێکی
ئۆپۆزســیۆنی ڕاســت و چــەپ بــە
بەرنامــە و ســتراتیژە جیاوازەکانیانــەوە
لــە بەرامبــەر کۆمــاری ئیســامیدا
وەســتاون .ئــەم ئۆپۆزســیۆنە لەگــەڵ
ئــەوەدا کــە خاوەنــی گەلێــک
کەرەســە و پێداویســتی بەرینــە بــۆ
پڕۆپاگەنــدە و کاریگــەری دانــان
لەســەر ڕای گشــتی ،بــەاڵم هێشــتاکە
لــە پێگەیەکــدا نییــە کــە وەک
بەدیلــی کۆمــاری ئیســامی متمانــەی
کۆمەاڵیەتــی بەدەســتهێنابێت .وێــڕای
هەمــوو ئەمانــەش ئەگەرچــی لــە
قۆناغــی شۆڕشــدا هێــزە چــەپ و
کرێکارییــەکان خاوەنی پۆتانســیەلێکی
لەبارتــرن بــۆ بەرەوپێشــبردنی
ســتراتیژیی سیاســیی خۆیــان ،بــەاڵم
لــە ئێســتاوە دەبــێ دژوارییەکانــی ئــەم
ڕێگایــە لــە هەمبــەر ڕژیــم و هەروەتــر
ئۆپۆزیســیۆنەکەیدا بناســین .ئەزموونی
کۆمەڵــە لــە قۆناغــی شۆڕشــی ســااڵنی
 ١٣٥٧و  ،١٣٥٨خاوەنــی کۆمەڵێــک
وانــەی بەنرخــە لــەم بــوارەدا کــە بــە
بــێ گومــان یارمەتیــی دەوڵەمەندتــر
بوونــی ئەزموونــی حیزبی کومونیســتی
ئێــران دەدات.
ه:ئەولەوییەتەکان و
ئەرکەکان
 -١یەکگرتوویــی بزووتنــەوە
وەک،
کۆمەاڵیەتییەکانــی
بزووتنــەوەی کرێــکاری ،بزووتنــەوەی
ژنــان ،بزووتنــەوەی مامۆســتایان،
خانەنشــینکروان،
بزووتنــەوەی
خوێنــدکاری،
بزووتنــەوەی
بزووتنــەوەی ژینگــە و بزووتنــەوەی
شۆڕشــگێڕانەی کوردســتان ،مەرجــی
ســەرکەوتنە بەســەر ڕژیمــی
ئیســامیدا .لــەم بــوارەدا ڕۆڵــی
کۆمەڵــە لــە گرێدانــەوەی بزووتنەوەی
شۆڕشــگێڕانەی خەڵکــی کوردســتان
لەگــەڵ بزووتنــەوە سەرتاســەرییەکان
یەکێــک لــە بنەماکانــی ئــەم
ســەرکەوتنە بــەدی دێنێــت.

 -٢ڕێکخــراوی سیاســی لــە ڕێگــەی
پەیوەندییــە تاکەکەســی و ســنووردارە
حیزبییەکانــەوە لەگــەڵ کۆمەڵگــەدا
گــرێ ناخــوات .ئــەم پرســە لــە ڕێــی
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە بەدی
دێــت .تەنیــا ڕێگــەی ڕۆڵ گێڕانــی
کومونیســتەکان لــە گۆڕانکارییــە
سیاســییەکانی کۆمەڵگــەی ئێرانــدا،
لــە ڕێــی پەیوەســت بــوون بــە
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانەوەیــە و
بەدیلــی کۆمــاری ئیســامی لــە وەهــا
ڕەوتێکــدا پێــک دێــت.
 -٣ئامادەکاری بۆ شۆڕشــی داهاتووی
ئێــران بــە قۆنــاغ و ڕێبازگەلێکــی
جیــاوازدا تێپــەڕ دەبێــت .پێویســتە
ئــەرک و ئەولەوییەتەکانــی خۆمــان
لــە قۆناغــە جیاوازەکانــدا بناســین و
شــێلگیرانە وەاڵمــی پێویســتییەکانی
هــەر قۆناغێــک بدینــەوە .لــە
هەلومەرجــی هەنووکەییدا ،پەیجۆریی
بزووتنــەوەی داخوازیتــەوەر گەلێــک
گرینگــە .هاوڕێیانــی ئێمــە لــە شــوێنی
کاردا دەبــێ داهێنــەر و چاالکــی ئــەم
بزووتنەوەیــە بــن .شــێوازی ڕێنوێنــی
کــردن و بــە ســەرکەوتن گەیاندنــی
ئــەم بزووتنەوەیــە فێــر بــن .لە قۆناغی
ئاخێــزە گشــتییەکاندا بــە بــوون و
بەشــداریی چاالکانــەی خۆیــان ڕێگــە
نــەدەن کــە ڕەوتــی جوواڵنەوەکــە
بەالڕێــدا ببرێــت و درووشــم گەلێکــی
گومڕاکــەر کــە لەگــەڵ هاوســەنگی
هێــزی ڕاســتەقینەدا ناگونجێــن،
بەســەر بزووتنــەوەی خەڵکــی ناڕازیــدا
زاڵ بــن.
بــۆ ســەرکەوتنی هــەر جوواڵنەوەیــەک
و
پشــتگیری
بەدەســتهێنانی
پشــتیوانیی توێــژە جۆراوجــۆرەکان
پێویســتییە .نابــێ ڕێگــە بدرێــت
کــە ڕێوشــوێنەکانی خۆمــان و
یاخــود تاکتیکەکانــی دوژمــن درز
بخاتــە نێــوان خەڵکــی نــاڕازی و
مانگرتووانــەوە.
 -٤لــە قۆناغــی ئاخێــزە شۆڕشــگێڕانە
خۆڕســکەکاندا ،هەلــی گونجــاو بــۆ
ڕۆڵ گێڕانــی ئاگایانــە و پــان بــۆ
داڕێــژڕاوی چاالکانــی کۆمۆنیســت
دەڕەخســێ .ئــەم هەالنــە نابــێ
لــە دەســت بدرێــن .زۆرێــک لــە
شۆڕشــگێڕان لــە وەهــا هەلومەرجێکــدا
یەکتــر دەدۆزنــەوە ،بناغــەی
بەهێزتریــن هاوڕێیەتییــەکان کــە
دەبنــە ســەرمایەی بزووتنەوەکانــی
دواتــر لــە وەهــا هەلومەرجگەلێکــدا
دادەڕێژرێــت .ڕۆڵ گێــڕان و
چــاالک بــوون بــە مانــای بەشــداری
ئامانجــدار ،بــە بەرنامــەوە ،ڕۆڵ
نواندنێــک لــە پێنــاو یەکگرتووییــدا،
هــاوکات لەگــەڵ درووشــمی گونجــاو
بــۆ هــەر قۆناغێکــە .بەشــداری
ئاگایانــە واتــا دابەشــکردنێکی کاری
دوورئەندێشــانە ،واتــا وەگەڕخســتنی
تــەواوی هەوڵــەکان بــۆ پاراســتنی هێز
هــاوکات لەگــەڵ بەشــداری چاالکانــە،
بــە بەکارهێنانــی ڕێوشــوێن و داهێنانــە
خۆجێییــەکان .ئــەو ئامانجانــەی بــۆ
هــەر جوواڵنەوەیەکــی ناڕەزایەتــی
دیــاری دەکرێــن ،دەبــێ تــا ئــەو
جێیــەی دەکــرێ واقعبینانــە بــن.
لەبەرچاوگرتنــی ئــەم خاڵــە پێویســتە
کــە ســەرکەوتن ورە دەبەخشــێت
و هێــز کــۆ دەکاتــەوە و نســکۆش
بــێ هیوایــی و پاســیڤ بوونــی لــێ
دەکەوێتــەوە.

_  _٥دەور و نەخشــی
تێکدەرانــەی بەکرێگیــراوان و
دەســت و پێوەندەکانــی ڕژیــم لــە
نــاو ئاپــۆرەی جەمــاوەردا ،یەکێکــە
لــەو مەترســییانەی کــە بــەردەوام
هەڕەشــەیە بۆســەر ناڕەزایەتــی و
ئاخێــزە جەماوەرییــەکان .هانــدان و
ڕاکێشــانی حەرەکــەت و خۆپیشــاندانی
هێمنانــەی جەمــاوەری نــاڕازی
بــەرەو توندوتیــژی ،راکێشــانی
ڕیــزی جەمــاوەری نــاڕازی بــۆ نــاو
بۆســە و داوی دوژمــن ،هاندانــی
جەمــاوەری نــاڕازی بــەرەو ڕووبــەڕوو
بوونــەوە و تێکهەڵچــوون لەگــەڵ
هێزەکانــی دوژمــن لەکاتێکــدا
کــە جەمــاوەر هێشــتا ئامادەیــی
تــەواوی بــۆ بــەرەوڕوو بوونەوەیەکــی
یەکالیــی کــەرەوە نییــە و هەروەهــا
ترســاندنی کەســانی دوودڵ و
ڕاڕا لــە ئاکامەکانــی بەشــداری
لــە حەرەکەتــە ناڕەزایەتییــەکان،
هێنانەگۆڕێــی دروشــمی ناپێویســت و
بەالڕێدابــەر و هیتــر ...لــە زومــرەی
ئــەو مەترســییانەن ،لــەم ڕووەوە
پێویســتە هەڵســووڕاوان و پێشــڕەوانی
خــاوەن ئەزمــوون بــە لێهاتوویــی
و گرتنەپێشــی ڕێوشــوێنی گونجــاو
نەهێلــن کــە بکەونــە داو و بۆســەی
دوژمنــەوە.
 _٦لــە ســەروبەندی قۆناغــی
شۆڕشــگێڕانەدا ،واتــا هەلومەرجێکــی
کــە گونجــاوە بــۆ پەالمــار و
هێرشکردنەســەر دام و دەزگا و
ناوەندەکانــی دەســەاڵتی ڕژیــم
بەمەبەســتی یەکالیــی کردنــەوە
و کۆتایــی هێنــان بــە حاکمییەتــی
کۆمــاری ئیســامی ،زۆر پێویســتە کــە
ڕێوشــوێن و ڕێنماییەکانــی ناوەنــدی
ڕێبەرایەتــی حیــزب بــە وردی
لەبەرچــاو بگیردررێــن.
 _٧تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەور
و نەخشــێکی گرینگیــان هەیــە
لــە هیدایــەت و رێکخســتنی
ناڕەزایەتییــەکان و هەروەهــا
ڕاکێشــانی ڕای گشــتی جیهانــی
بەمەبەســتی پشــتیوانی و پشــتگیری
لــەو خەباتــە مافخوازانەیــەی کــە لــە
ئارادایــە .لــەم ڕووەوە زۆر پێویســتە
چۆنیەتــی و ڕێوشــوێنی درووســتی
بەکارهینــان و لەبەرچــاو گرتنــی
بــاری ئەمنــی لــەو بــوارەدا فێــر ببیــن.
بەهــۆی ئــەم گرینگــی و کاراییەوەیــە
کــە بێبەشــکردنی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
نــاڕازی لــە دەستپێڕاگەیشــتن بــەم
ئــارازەر لــە زومــرەی ئەولەوییەتەکانــی
ڕژیــە .لەهانکاتــدا نابێــت لــەوەش
غافــڵ بیــن کــە ئــەم تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییانــە ناتوانــن جێــگای
ڕێکخراوەکانــی شــوێنی کار و ژیــان
پڕبکەنــەوە .شۆڕشــی کرێــکاری و
شۆڕشــی سوسیالیســتی لەســبەی
ڕۆژدا ،تەنیــا لــە ڕێــگای ناوەندێکــی
ڕێبەرایەتــی کۆمۆنیســتییەوە کــە
پشــت بەســتوو بێــت بــە تــۆڕ و ڕایەڵــە
ڕێکخراوەیییەکانــی شــوێنی کار و
ژیانــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان
بەســەرەنجام دەگات.
 _٨ڕەچاوکردنــی سیاســەتێکی
هاوئاهەنگــی
و
هــاوکاری
یەکگرتووانــە لەگــەل هێــز و
هەڵســووڕاوانی خەباتــی بــوارە
سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان لەســەر
بنەمــای ئامانجگەلێکــی کردەیــی

دیاریکــراو لەپێنــاو بەســەرکەوتن
گەیاندنــی بزوتنــەوە ناڕيزایەتییــەکان.
هەڵســووڕاوانی کۆمەڵــە پێویســتە
لەهــەر شــوێنێک کــە هــەن
هۆکاریــک بــن بــۆ یەگرتوویــی و
بەلەخۆبردووییــەوە بــەدەم ویســت
و خواســتی خەڵکــەوە بــن .لەگــەڵ
بیــروڕا جیــاوازەکان بەمەبەســتی
پاراســتنی یەکگرتوویــی گشــتی بــە
دڵێکــی ئــاوااڵوە بەرخــورد بکــەن
و یەکگرتوویــی بکەنــە ئامانجــی
ســەرەکەی و خــۆ لــە هۆکارەکانــی
پڕژوباڵویــی ببویــرن .هەروەهــا
هاوئاهەنگــی و هــاوڕا بــوون لەســەر
دروشــمەکان گەلێــک گرنگــە.
 _٩ڕێکخــراو و کــۆڕ و کۆمەڵــە
کرێکارییــەکان لەنــاو جەرگــەی
بزوتنــەوە ناڕەزایەتییەکانــدا باشــتر لــە
هــەر کاتێکــی تــر شــکڵ دەگــرن.
هــاوکات ئــەو ڕێکخــراو و کــۆڕ و
کۆمەڵــە لــە پڕۆســەی ڕێکخســتن و
هیدایەتــی خەبــات و ناڕەزایەتییەکانــدا
ئەزمــوون و جەســارەتێکی زیاتــر
بەدەســت دێنــن .پێبەســت کــردن
و گەڕاندنــەوەی ئــەو ڕێکخــراو و
دامەزراوانــە بــۆ کۆمەڵــەی گشــتی
پێکهێنــەران و زاڵکردنــی ئیــرادەی
گشــتی تیایــدا ،لەالیەکــەوە ڕەمــزی
ڕادیــاکاڵ مانــەوەی ئــەو ڕێکخراوانەیە
و لەالیەکــی تــرەوە جۆرێــک ڕاهێنانــە
بــۆ دەســەاڵتی جەمــاەری لــە
داهاتــوودا.
کۆمەڵــە ،کوردســتان و
هەڵســەنگاندنی الیەنگیــری و
ئە ر کــە کا ن
 _١بێــکاری کرێــکاران و چیــن و
توێــژە هــەژارەکان ،کوردســتانی
لــە بارودۆخێکــی دژواردا راگرتــووە،
بەجۆرێــک کــە بەشــێکی بەرچــاو
لــە کرێــکاران ناچــارن بــۆ دابیــن
کردنــی النیکەمــی پێداویســتی
بنەماڵەکانیــان ،پەنــا ببەنەبــەر
دەستفرۆشــی و بەکەمتریــن داهــات
دژوارتریــن هــەل و مەرجــەکان
تەحەمــول بکــەن وە یــان ڕووبکەنــە
کار و پیشــەگەلێکی پڕمەترســی
وەک کۆڵبــەری لەســەر ســنوورەکان.
پەراوێزنشــینی و گەڕەکــە هــەژار
نشــینەکان زۆر بەخێرایــی پەرەیــان
ئەســتاندووە ،تەنانــەت زۆرکــەس لــە
ناوەنــدی شارەکانیشــەوە بەهــۆی
گرانــی و لەســەرەوە بوونــی کرێــی
خانــوو ڕوویــان لــە پەراوێــزی شــار
و دێهاتەکانــی دەوروبــەری شــارەکان
کــردووە .پەراوێــزی شــارەکان لــە
کەمتریــن ئیمکاناتــی شــاریی و
خۆشــگوزەرانی بەهرەمەنــدن و
تەنانــەت ئــەو چواردیوارییــەی
کــە ژیانــی تێــدا بەســەر دەبــەن
بــەردەوام لەبــەر مەترســی پەالمــار
و هەڕەشــەی ڕووخاندنــی لەالیــەن
شــارەدارییەکاندان.
پەئموورانــی
پەراوێــزی شــارەکان بــوون بــە
چــەق و ناوەنــدی ســەرهەڵدان
و پەرەســەندنی گەلێــک دیــاردە و
زیانــی کۆمەاڵیەتــی ئازاربەخــش.
لەدواییــن بودجــەی دەوڵەتــدا کــە
رادەســتی مەجلیس کراوە ،بەڕەســمی
و زۆر بەئاشــکرا ناوچــە هــەژار و
بێبەشــکراوەکان و لەوانــە پارێــزگا
کوردنشــینەکانی بەشــی ڕۆژئــاوای
واڵت پشــتگوێ خــراون.
 _٢کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
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لەگــەڵ خەڵکــی هــەژار و بێبــەش
لەسەراســەرری ئێــران بەرژەوەنــدی
و ئــازاری هاوبەشــیان هەیــە .لــەم
ڕووەوە ســەرەڕای تایبەتمەندییەکانــی
کۆمەڵــگای کوردســتان ،هاوپشــتی و
هاوخەباتــی کرێــکاران و کۆمەاڵنــی
خەڵکــی ســتەم دیتــووی کوردســتان
لەگــەڵ جەمــاوەری هاوچارەنووســی
خــۆی لەسەراســەری ئێــران گەلێــک
پێویســتە .کوردســتانی شۆڕشــگێڕ
بــە پشــت بەســتن بــە پتــر لــە چــوار
دەیــە خەبــات و خۆڕاگــری لەبەرانبــەر
ڕژیمــی کۆنەپەرســتی کۆمــاری
ئیســامی و بوونــی هێزێکــی بەتوانا و
ڕێکخــراوی چــەپ و کۆمۆنیســت ،کــە
کۆمەڵــە ( ڕێكخــراوی کوردســتانی
حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێران) بەســتێنی
ســەرکییەتی ،خاوەنــی گەلێــک
ئەزمــوون و پۆتانســییەلە بــۆ پاڵپشــتی
و بەهێزکردنــی خەباتــی مافخوازانــەی
سەراســەری لــە دژی ڕژیــم .پێویســتە
تــەواوی ئــەو ئەزمــوون و پۆتانســییەلە
شــێلگیرانە بــەکار بهێندرێــن.
 _٣کۆمەڵــە وەک ڕێكخراوێکــی
چــەپ و کۆمۆنیســتی ،خوازیــاری
یەکگرتوویــی هەرچــی زیاتــر و
بەرباڵوتــری نێــوان هێــزەکان و
جەمــاوەری خەڵکــی هاوچارەنووســە.
لــەم ڕوويــوە هــەر کرێکارێکــی
لەگــەڵ
کــە
چەوســاوەی
بەرژەوەندییەکانــی ئەمــڕۆ و ســبەی
هاوچینەکانــی خــۆی ئاشــنایە ،هــەر
ژنێکــی ئازادیخــوازی کــە لــە ئاســت
هــەاڵواردن و نــا یەکســانییەکاندا
ســەری دانەنەوانــدووە ،هــەر
زەحمەتکێشــێکی بێبەشــی کــە وەربگرێــت.
بنەمــای فــرە چەشــنی بیــر و ڕا و پێوەندییــەدا بەشــداری چاالکانەتــر
بەهرەمەنــد بــوون لــە ژیانێکــی ئــازاد  _٤دەور و نەخشــی کۆمەڵــە وەک کــرداری یەکگرتووانــە دابیــن دەبــێ لــە بــاس و دیالۆگــە سیاســی و
و ئاســوودە بــە مافــی خــۆی دەزانــێ ،پشــتیوان و داکۆکیــکاری خەباتــی بوونــی جیــاوازی بیــر و ڕا لەنــاو نەزەرییــەکان لەســەر داهاتــووی
هــەر هونەرمەندێکــی دەروەســتی کــە خەڵکــی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی ڕیزەکانــی خۆیــدا بــە ئەمرێكــی کوردســتان ،خەبــات و ملمالنێــی
خــۆی لــە ئاســت ڕەنــج و ئازارەکانــی تــری کوردســتان ،هــاوکاری و سروشــتی دەزانێــت.
نــەزەری لەگــەل ئــەو ڕوانگــە و
کۆمەڵــگادا بــە بەرپــرس دەزانــێ ،هەماهەنگــی پێویســت لــە نێــوان  _٦ســەرەڕای پەرەســەندن و بۆچوونانــەی کــە نــە تەنیــا هیــچ
هــەر نووســەر و ڕۆشــنبیرێکی کــە هێــزە سیاســی و ڕێکخــرا و دامــەزراوە بەربــاوی نەخۆشــی کۆڤیــد  ،١٩یارمەتییــەک بــە چارەســەری
پێنووســەکەی لە دژی ســتەمکار و لە مەدەنــی و کۆمەاڵیەتییــەکان بــە خەڵکی کوردستان بەپێی سوننەتێکی کێشــەی نەتەوایەتــی وەک گرفتێکــی
خزمــەت بێبەشــاندایە ،هــەر مرۆڤێکــی مەبەســتی پووچوڵکردنەوەی سەرجەم جێکەوتــووی کۆمەاڵیەتــی لــە ڕۆژە کۆمەاڵیەتــی ناگەیەنێــت ،بەڵکــوو
ســتەم دیتــووی کــە ســووکاتی و ئــەو نەخشــە و پیالنگێڕییانــەی کــە ســەخت و دژوارەکانــدا و هەروەهــا ســتەمی نەتەوایەتــی جێگیرتــر دەکات
هەاڵواردنــی ســەرچاوەگرتوو لــە لەالیــەن دەوڵەتەکانــی ناوچەکــەوە لــە کاتــی رووداو و موســیبەتە بــۆ هەمیشــە دەیهێڵێتــەوە .بانگەشــە
ســتەمی نەتەوایەتــی قەبــووڵ نــاکات ،لــە دژی ئــەم خەباتــە لــە ئارادایــە ،سروشــتییەکاندا بەخێرایــی دامــەزراوە بــۆ ڕێگاچــارەی کۆمۆنیســتەکان و
هــەر کۆمۆنیســتێکی شۆڕشــگێڕی بۆتــە پێویســتییەکی هەنووکەیــی و مەدەنییــەکان پێکدەهێنــن و تەنانــەت کردنــی بــە هوشــیاری و شــعووری
کــە کەڵکەڵــەی گۆڕینــی زاڵمانــەی حاشــاهەڵنەگر .بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتانیش زۆربــەی هــەرە زۆری کۆمەاڵنــی
زاڵ بەســەر کۆمەڵــگای لەســەردایە ،جێبەجــێ کــردن و بــە کردەیــی بــە هانــای یەکتــرەوە دەچــن و خەڵکــی کوردســتان ،یەکێکــە لــە
هــەر الوێکــی پڕجــۆش و خــرۆش دەرهێنانــی شــێلگیرانەی بڕیارنامــەی دامەزراوەگەلێکــی پێویســت بــۆ ئــەم ئەولەوییەتەکانــی کۆمەڵــە.
و شــەیدای ژیــان کــە ئــاوات و پەســەندکراوی ئــەم کۆنگرەیــە مەبەســتە پێکدەهێنــن .کۆمــاری  _٨ڕاکێشانی هاوکاری سەرجەم ئەو
ئامانجەکانــی الوێتــی خــۆی لــە ســەبارەت بــە مەســەلەی کــورد وەک ئیســامی ســەرەڕای هــەر هــەوڵ و هەڵســووڕاوە چــەپ و کۆمۆنیســتانەی
دەرەوەی قەفەســەکانی ســەرکوتی بابەتێکــی ناوچەیــی ،واڵمێکــە بــەم کۆششــێکی ســەرکوتگەرانە نەیتوانیوە نــاوەوە و دەوەوەی واڵت کــە
ڕژیــم و لــە جیهانێکــی ئــازاد و پێویســتییە.
بــەر بــە پێكهاتــن و شــکڵ گرتنــی دەیانهەوێــت لــە تواناییەکانــی
شۆڕشــگێڕانەی
یەکســاندا بــەدی دەکات ،دەتوانێــت  _٥کۆمەڵــە لــە هەمــوو بوارەکانــی ئــەو دامــەزراوە مەدەنیانــە بگرێــت .بزووتنــەوەی
جێگــە و پێگــەی شــیاوی خۆی لە ناو خەباتــی ســتەملێکراوانی کۆمەڵــگادا هەنگاوگەلێکــی لــەم چەشــنە لــە کوردســتاندا دەور و نەخشــێکیان
یەکگرتوویــی ڕێکخراوەیــی ،یــان لــە خــۆی بــە بەشــدار و بەرپــرس درێــژەی هــەر ئــەو ســوننەتانەدایە کــە هەبێــت و ئێســتا ئەندامــی هیچ حیزب
یەکگرتووییەکــی خەباتگێڕانــە لەگــەڵ دەزانێــت .کۆمەڵــە ڕەوتێکــە کە پشــت کۆمەڵــە لــە کۆمەڵگــەی کوردســتان و ڕێکخراوێکــی سیاســی دیاریکــراو
ئــەم ڕەوتــەدا بدۆزێتــەوە .کۆمەڵــە بەســتووە بــە زانســتی ســەردەمیانەی و ئێرانــدا ڕەواجــی پێــداوە .لــەم نیــن ،بانگهێشــتی کەســایەتی و کــۆڕ
دەبــێ شــێلگیرانە بەســتێنی سیاســەتی خــۆی و سســیالیزم و مارکســیزم ڕووەوە هــەوڵ بــۆ جــێ خســتنی و کۆمەڵــە چــەپ و کۆمۆنیســتەکان
یەکگرتوویــی و هاوئاهەنــگ کردنــی وەک زانســتێک چــاو لێــدەکات کــە بــۆ ئــەم ســوننەتانە بەبــێ ڕاوەســتان لــە کوردســتان بــۆ پەیوەســت بــوون
ئــەم هێزانــە بڕەخســێنێت.بۆ ئــەم ئــەوەی کاریگــەری هەبێــت پێویســتی ئەرکــی کۆمەڵــە و بــە تایبەتــی تــر یــان هــاوکاری و هاوئاهەنگــی
مەبەســتە هەڵــدان بــۆ ڕاکێشــانی بــە خــۆ نوێکردنــەوە هەیــە و بــۆ هەڵســووڕاوانی ناوخۆیــە.
لەگــەڵ کۆمەڵــە ،پەرەپێــدان بــە
هــاوکاری هێــزە سیاســییەکانی دژی گەیشــتن بــە راســتییەکان لــە بەڵگەی  _٧بەهێــز کردنــی جێگــە و پێگــەی ئاســتی پێوەندییــەکان لەگــەڵ
ڕژیمــی کۆمــاری ئیســامی لەســەر زانســتی ،لۆژیکــی و ئــەو چاالکییــە کۆمەڵــە لــە ڕێبەرایەتــی خەبــات لــە کەســایەتی و الیەنەکانــی پێشــڕەو و
بنەمــای هێڵێکــی تاکتیکــی ڕوون زانســتییانەی پێوەنــدی راســەوخۆیان دژی ســتەمی نەتەوایەتــی بــە پشــت جێگــە موتمانــەی خەڵــک ،بــە تایبەت
گەلێــک پێویســتە .نابێــت ئیزن بدرێت بــە ژیانــی مــادی کۆمەڵــگاوە بەشــتن بــە " بەرنامــەی کۆمەڵــە بــۆ لەنــاو کوردســتان ،لــەدەرەوەی
ڕژیــم لــە جیاوازییــە سیاســییەکانی نــاو هەیــە ،بــە ورەیەکــی بــەرزی حاکمییەتــی جەماوەری""،ســتڕاتێژی چوارچێــوەی حیزبــی و ڕێکخراوەیــی،
کۆمەڵــگای کوردســتان بەمەبەســتی خەباتکارانــەوە کەڵــک وەردەگرێــت .کۆمەڵــە لــە بزووتنــەوەی کوردســتان" یەکێکــی تــرە لــە ســەرەکی تریــن
درووســتکردنی ناکۆکــی و کەلێــن کۆمەڵــە ڕەوتێکــە کــە یەکگرتوویــی و پەســەندکراوەکانی کۆنگــرەی ١٨ی کار و ئەولەوییەتەکانــی کۆمەڵــە.
خســتنەناو الیەنــەکان کەڵــک و پێوەندییــە ناوخۆییەکانــی لەســەر کۆمەڵــە کاری بــۆ دەکرێــت .لــەم لەبەرچــاو گرتنــی تێبینــی ،ڕەخنــە و

پێشــنیارەکانی ئــەوان لــە خزمــەت
بــە کۆمەڵــگا و بزووتنــەوەی
شۆڕشــگێڕانەی کوردســتان ،پێکهێنان
و فەراهــەم کردنــی ئیمکانــات و
بەســتێنی پێویســت بــۆ ئــەوەی کــە
ئــەو جــۆرە کەســانە بتوانــن وزە و
تواناییەکانــی خۆیــان لــە ئاســتێکی
بەرباڵوتــردا بخەنەگــەڕ ،پەرپێــدان بــە
تەشــکیالتی حیزبــی بــە تایبــەت لەناو
کارگا و ناوەندەکانــی بەرهەمهێنــان
کرێکارییــەکان،
ناوەنــدە
و
بردنەســەرەوەی ئاســتی تواناییەکانــی
تەشــکیالت بــۆ ڕاکێشــانی الوانــی
شۆڕشــگێڕ و کۆمۆنیســتی هەڵســووڕاو
لــە زانســتگەکان ،لەنــاو ڕیــزی
مامۆســتایان و ناوەنــدە فەرهەنگییــە
پێشــکەوتوو و پێشــڕەوەکان،
پەرەپێــدان بــە نوێنەرایەتییەکانــی
کۆمەڵــە لــە دەرەوەی واڵت ،کەڵــک
وەرگرتنــی درووســت و پێویســت لــە
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان ،ئامادەیــی
پێویســت بۆ بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ
هەر چەشــنە پێشــهاتێکی نەخوازراو و
چــاوەڕوان نەکــراو لــە نــاوەوەی واڵت
و تەنانــەت لــە کوردســتانی عێراقیش،
لــە زومــرەی ئــەو بوارانــەن کــە لــە
ئەگــەری نواندنــی دەور و نەخشــی
چــاالک تێیانــدا کۆمــەک دەکات بــە
مەســەلەی یەکگرتوویــی هێــزی
چــەپ.
 _٩تەشــکیالت عەلەنــی کۆمەڵــە
لــە کوردســتانی عێــراق یەکێکــی تــرە
لــە مەیدانــە هــەرە گرنگەکانــی کار
چاالکــی ئۆرگانــە تەشــکیالتییەانی
کۆمەڵــە .پاراســتن و بەهێــز کردنــی
ئــەم ناوەنــدە بــەردەوام یەکێــک لــە
ئەولەوییتەکانــی ئێمــە لــە قۆناغــە
جیاوازەکانــدا بــووە .هــاوکات لەگــەڵ
ئــەەوی کــە لەســەر پێویســتی
پاراســتنی ڕوالەتــی چەکادریــی
کۆمەڵــە و پەرەپێــدان و بەهێــز
کردنــی بەپێــی پیویســت ،پێداگــری
دەکەیــن ،بــەاڵم لــە هەمانکاتــدا
جەخــت دەکەینــەوە لەســەر ئــەوەی
کــە ئیتــر لەمێــژە کوردســتانی
عێــراق وەک پشــتی جبهــەی کار
و چاالکــی نیزامــی ئێمــە نایەتــە
ئەژمــار .ئــەو حیــزب و الیەنانــەی کــە
لــە دیاریکردنــی ســتڕاتێژی نیزامــی
خۆیانــدا ئــەم ڕاســتییەیان لەبەرچــاو
نەگرتــووە ،نــە تەنیــا هیــچ ئاکامێکــی
باشــیان لێوەرنەگرتــووە بەڵکــوو هــەم
بۆخۆیــان زیانیــان بەرکەوتــووە و
هەمیــش ئــەو ئیمکانەیــان بــۆ ڕژیــم
خوڵقانــدووە تــا لــە نــاو بەشــیک لــە
جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتاندا
تــۆوی بــێ هیوایــی بچێنێــت و
کاریگەریــی نیگەتیــڤ لەســەر ورەی
خەڵــک دابنێــت.
 _١٠پێویســتە بازنــەی هــاوکاری
و چاالکییەکانــی کۆمەڵــە لــە
کوردســتان ،لــە ئاســتی ناوچەکــە و لــە
دەرەوەی واڵتیــش لەســەر بنەمــای
نەخشــەڕێگا و هەڵســەنگاندنی کۆمەڵە
بــەو جــۆرەی کــە لــە بڕیارنامــەی
مەســەلەی کــورد وەک تەوەرێکــی
ناوچەیــی ئامــاژەی پێکــراوە ،پــەرەی
پێبدرێــت .پێویســتە کۆمڵــە بــە
بەهێــز کردنــی جێگــە و پێگــەی
خــۆی لــە ڕێبەریــی بزوتنــەوەی
خەبــات بــۆ البردنــی ســتەمەمی
نەتەوایەتــی لــە کوردســتانی ئێــران،

وەک هێزێکــی بەرپــرس لــە ڕەوتــی
خەبــات و کەمکردنــەوەی ڕەنــج
و ئازارەکانــی خەڵکــی ناوچەکانــی
تــری کوردستانیشــدا کاریگــەری
خــۆی هەبێــت .پێویســتە کۆمیتــەی
ناوەنــدی کۆمەڵــە لــە دابەشــکردنی
کار و ئەرکــە ناوخۆییەکانــی لــەم
پێوەندییــەدا ئــەم ئەرکــە وەک
یەکێــک لــە مێحوەرەکانــی کار و
چاالکــی خــۆی بزانــێ و لــەم بــوارەدا
هەوڵــی چاالکانەتــر بــدات.
دەوڵەتــە دەســەاڵتدارەکان لــە
هەرچــوار پارچــەی کوردســتان
ســەرەڕای هــەر ناکۆکــی و
جیاوازییەکــی بەرژەوەندیخوازانــە کــە
لەگــەڵ یەکتــر هەیانــە ،بــە ڕەچــاو
کردنــی گەلێــک پــان و نەخشــەی
ئاڵــۆز بــەردەوام لــەدژی خەڵکــی
بەشــە جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان
و هێــزە سیاســییەکانیان خەریکــی
پیالنگێڕیــن .پێشــڕەوی هەرچــی
زیاتــری ئەرتەشــی تورکییــە لــە
ناوچەکانــی ژێــر کۆنتڕۆڵی دەســەاڵتی
خۆجێیــی کوردســتان و چاوپۆشــی
کردنــی بــە ئاشــکرای دەوڵەتــی
عێــراق لــە ئاســت ئــەو داگیرکارییانــە،
جێگیــر کردنــی هێزەکانــی کۆمــاری
ئیســامی لەســەر ســنوورەکان و
تۆپبارانکردنــی چەنــد ناوچەیەکــی
کوردســتانی عێــراق و هوەروەهــا
بوونــی فڕۆکــە بــێ فڕۆکەوانەکانــی
ئێــران و تورکییــە لــە ئاســمانی
کوردســتانی عێــراق ،هەمــووی
ئەمانــە بەشــێکن لــە پیالنگێڕیییــە
بەردەوامــە ناوچەییــەکان لــە دژی
جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتان و
هێــزە سیاســییەکان.
یەکگرتــوو کردنــی خەڵکــی بەشــە
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان بــە
پووچوڵکردنــەوەی
مەبەســتی
ئــەو پیالنگێڕیانــە یەکێــە لــە
ئەولەوییەتەکانــی کار و چاالکــی
کۆمەڵــە .کۆمەڵــە لــە هەرچەشــنە
هەوڵێکــی راســتگۆیانە و ســادقانەی
دوور لــە بەرژەوەنــدی تەســکی
حیزبایەتــی لــەم پێنــاوەدا پشــتیوانی
دەکا و چاالکانــە بــۆ بــە ســەرەنجام
گەیاندنــی تێدەکۆشــێت.
پەسەندکراوەی کۆنگرەی ١٨ی
کۆمەڵە
ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران
بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
ژانویەی ٢٠٢٢ی زایینی
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بڕیارنامەی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
دەربارەی بزووتنەوەی ژنان
یەکــەم :ئێرانــی ئەمڕۆکــە
لەژێــر دەســەاڵتدارێتی کۆمــاری
ئیسالمیدا بووە بە بەندیخانەیەکی
گــەورە بــۆ ژنــان .ئــەم ڕژیمــە لــە
مــاوەی زیاتــر لــە چواردەیــەی
دەســەاڵتدارێتی خۆیــدا هەوڵــی
داوە تاوەکــوو دیوارەکانــی ئــەم
زیندانــە گەورەیــە بــە کەڵــک
وەرگرتــن لــە بــاوەڕە دینییــەکان
و پــەرەدان بــە کلتــوری کــۆن
و ژەنگارگرتــووی پیاوســاالری
بپارێزێــت و لــەم ڕێگەیــەوە بــێ
مافــی نیــوەی هاواڵتیانــی ئێــران
بــکات بــە بابەتێکــی ئاســایی.
بــەاڵم هــەر لــەم ماوەیــەدا ئــەم
بــێ مافییــە ئاشــکرایە لەالیــەن
ژنــان و پیاوانــی ئازادیخــواز و
یەکســانیخوازەوە بــە شــێوەگەلی
جۆراوجــۆر خراوەتــە ژێــر پرســیار
و دیوارەکانــی ئــەم زیندانــە بــە
تێپەڕینــی هــەر ڕۆژێــک زیاتــر
درزی بــردووە ،تــا ئــەو جێگایــەی
کــە ڕژیمــی ئیســامی لــە جــێ
خســتنیی بــێ مافــی ژنــان لــە
کۆمەڵــگادا ،بــێ توانــا کــردووە.
لەمــڕووەوە دەکــرێ بوترێــت کــە
دیوێکــی تــری ئێرانــی ئەمڕۆکــە
خۆڕاگــری ئــەو ژن و پیاوانەیــە
کــە لــەم بــێ مافییــە بێــزارن و
بــە شــێوازە جۆراوجۆرەکانــی
خۆڕاگــری ،ئاگــری تووڕەیــی و
بێــزاری خۆیــان بەتینتــر کــردووە
و لــە بزووتنــەوە ناڕەزایەتییەکانــدا
بــە متمانــە بەخۆبوونێکی زیاترەوە
دێنــە گۆڕەپانــی بەرەنگاربوونــەوە
لــە دژی یاســا کۆنەپارێزەکانــی
کۆمــاری ئیســامی .ئەمڕۆکــە
ئــەم خۆڕاگــری و ناڕەزایەتییانــە،
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی
ژنانیــان لــە کەشــی سیاســی
ئیرانــدا کــردووە بــە ڕاســتییەکی
حاشــاهەڵنەگر .بزووتنەوەیــەک
کــە لــە پــاڵ بزووتنــەوە ناڕەزایەتی
و ڕادیکاڵەکانــی دیکــەی نــاو
کۆمەڵــگا بــووە بــە یەکێــک لــە
کۆڵەکــە ســەرەکییەکانی شۆڕشــی
داهاتــووی ئێــران.
دووهــەم :ژنانــی ئازادیخــواز لــە
کوردســتان ،هــاوڕێ و هاوشــان
لەگــەڵ بزووتنــەوەی پێشــەنگی
ژنــان لــە سەرتاســەری ئێرانــدا و
لەڕێــی داهێنانەکانــی خۆیانــەوە بۆ
خۆڕاگری لە دژی یاســا و کلتورە
ئیســامییەکان،
کۆنەپارێــزە
گەرەیــان
هەنگاوگەلێکــی
هەڵێنــاوە .ژنــان لــە کوردســتان لە
بــوارە جیاوازەکانــی بزووتنــەوەی
شۆڕشــگێڕانەی کوردســتاندا و لــە

هــەر جێیــەک کــە ئاماژەیــەک
لــە ناڕەزایەتــی و خۆڕاگــری
هەیــە ،لــە بەشــی پێشــەوەی
ئــەم خەباتــەدا وەســتاون.
بــە بــێ هیــچ گومانێــک ئــەم
بزووتنەوەیــە بــۆ ڕزگاربــوون لــە
کــۆت و بەندەکانــی پیاوســاالری
و یاســا ئایینییــەکان و بەدیهێنانــی
خواســتی یەکســانی ،ناتوانــێ لــە
خواســتی ڕزگاربــوون لــە ســتەم
و چەوســانەوەی ســەرمایەداری
جیــا بــێ .خەبــات و خۆڕاگــری
ئەمڕۆکــەی ژنــان و پیاوانــی
ئازادیخــواز و یەکســانیخواز،
مەرجــی پێشــڤەچوون و هاوشــان
بوونــە لەگــەڵ باقــی بزووتنــەوە
ناڕەزایەتییەکانــی دیکــە بــۆ
ڕزگاربــوون لــە چەوســانەوەی
ســەرمایەداری.
کۆنگــرەی ١٨ی کۆمەڵــە
وێــڕای ڕێزگرتــن لــەم خەبــات
و خۆڕاگرییــە ،جەخــت دەکاتــەوە
لەســەر ئــەوەی کــە:
 .١خەبــات بــۆ بەدەســتهێنانی
مافــە پێشــێلکراوەکانی ژنــان
لەژێــر دەســەاڵتدارێتی کۆمــاری
ئیســامی تەنیــا پرســی ژنــان
نییــە ،بەڵکــوو ئەمــە پرســی
ســەرجەم مرۆڤــە ئازادیخــواز و
یەکســانیخوازەکانە کــە لــە ســتەم
و زەبروزەنــگ و نایەکســانیی زاڵ
لــە نــاو کۆمەڵــگا بێــزارن.
 .٢بەدیهێنانــی خواســتەکانی
ژنــان بــۆ یەکســانی ،پێویســتی
بــە جەماوەریبوونــەوەی خەباتــی
ژنانــە .بــۆ ئــەوەی بزووتنــەوەی
ژنــان ببێــت بــە بزووتنەوەیەکــی
جەمــاوەری و کۆمەاڵیەتــی
دەبــێ ســەرجەم ژنانــی کرێــکار و
زەحمەتکێــش لــە ئاســتی ملیۆنیــدا
بێنــە نــاو گۆڕەپانــی خەباتــەوە.
بــۆ ئەنجامدانــی ئــەم کارەش
پێویســتە جەخــت بکرێتــەوە
لەســەر ســەربەخۆیی ئابــووری
ژنــان و پێداگــری بکرێــت لەســەر
خواســت و پێداویســتییەکانی
ژنــان بــۆ خۆشــبژێوی و ڕێگــەی
بەدیهێنانــی ئــەم خواســتانەیان
نیشــان بدرێــت .گەاڵڵــەی
ئــەو خواســتانەی کــە لــە
"ڕاگەیانــدراوی مافەکانــی ژنــان"دا
هاتــووە ،ڕێنیشــاندەری ئێمەیــە بــۆ
گەیشــتن بــەم ئامانجــە.
 .٣کۆســپی بــەردەم بزووتنــەوەی
ژنــان لــە ڕێــی گەیشــتن بــە
کۆمــاری
خواســتەکانیاندا،
ئیســامی و ئــەو کلتــور و
یاســا کۆنەپارێزانــەن کــە ئــەم

ڕژیمــە پارێزگارییــان لــێ
دەکات .لەمــڕووەوە وێــڕای
هاوشــان بــوون لەگــەڵ باقــی
بزووتنــەوە ناڕەزایەتییەکانــی تــردا،
ئەرکێکــی تریــش ڕخنەگرتــن
و ڕوونکردنەوەیــە لــە بابــەت
ئــەو ڕەوتــە سیاســیانەی تــر کــە
خەبــات و خۆڕاگــری ژنــان بــە
تەنیــا گۆڕانــکاری کــردن لــە
یاســا هەنووکەییەکانــدا ســنووردار
دەکەنــەوە.
 .٤بــە بــێ گومــان پێکهێنانــی
ڕێکخــراوی ژنــان بــە مەبەســتی
کردنــەوەی
جەماوەریتــر
بزووتنــەوەی ڕگاریخوازانــەی
ژنــان ،ئەرکــی ســەرەکی
پێشــەنگانی ئــەم بزووتنەوەیەیــە
کــە دەبــێ بــە شــێوەیەکی
پــێ
پــەرەی
بەرفــراوان
بدرێــت .کۆنگــرەی ١٨ی
کۆمەڵــە ،کومیتــەی ناوەنــدی
خــۆی
هەڵبژێردراویــی
ڕادەســپێرێت کــە لــە پێنــاو
بەهێزترکردنــی ئــەم بزووتنەوەیــە
و خەبــات و خۆڕاگــری ژنانــدا
بەتایبــەت لــە کوردســتان ،هــەوڵ
و هەنــگاوی جــدی بخاتــە
دەســتوری کاری خۆیــەوە
.

کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
رێکخــراوی کوردســتانی حیزبــی
کۆمۆنیســتی ئێــران)
بەفرانبــاری ١٤٠٠ی هەتــاوی
بەرانبــەر لەگــەڵ مانگــی
ژانوییــەی ٢٠٢٢
***

بڕیارنامەی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
سەبارەت بە خەباتی یەکگرتووانەی مامۆستایان
 -1کۆمەڵــگای ئێــران
لەبــەردەم ئــاڵ و گۆڕێکــی
ســازدایە.
چارەنــووس
بێــکاری،
لەالیەکــەوە
قووڵتــر بوونــەوەی کەلێنــی
چینایەتــی ،پەرەســەندنی
وایرۆســی کڕۆنــا هــاوکات
ســەرکوتی
لەگــەڵ
خوێنــاوی و بێبەزەییانــە،
لەالیەکیتــرەوە ناڕەزایەتــی،
هــەرڕۆژە،
مانگرتنــی
نەفــرەت و بێــزاری لــە
کۆمــاری ئیســامی و
هیــوا بــە کۆتاییهاتــن بــە
دەســەاڵتە فاشیســتییەکەی،
وێنایەکــە لــە کۆمەڵــگای
ئێــران.
ئەمــڕۆی
ناڕەزایەتــی و مانگرتنــە
کرێکارییــەکان ،خانەنشــین
کــراوان ،مانگرتــن و
کۆبوونــەوەی سەراســەری و
یەکگرتووانــەی مامۆســتایان
لــە ســەرەوەی خەبــات
و بەربەرەکانــێ لــە دژی
کۆمــاری ئیســامیدان.
 -2بز و تنــە و ە ی
مامۆســتایان
ئەمــڕؤی
وەک بەشــێک لــە چینــی
کرێــکار ،رێکخراوتریــن و
یەکگرتووانەتریــن بەشــی
ئــەو چینــە ،لە حەرەکەتێکی
سەراســەری و بەردەوامــدا
بــۆ بەدەســت هێنانــی مــاف
و داخوازییــە رەواکانــی
خــۆی تێدەکۆشــێت .خاڵــی
بزوتنــەوەی
بەهێــزی
لەچــاو
مامۆســتایان
بزوتنــەوە ناڕەزایەتــی و
کۆمەاڵیەتییەکانــی تــر
بریتییــە لــە یەکگرتــوو
بوونــی توێــژی مامۆســتایان
و هەبوونــی ناوەندێکــی
رێبەریــی وەک " شــۆڕای
هاوئاهەنگــی رێکخــراوە
ســنفییەکانی فەرهەنگیانــی
بزوتنــەوەی
ئێــران".
مامۆســتایان لــە ئاســت
گرتــن و زەبــەر و زەنــگ

و هەڕەشــەکانی رژیمــدا
بەچۆکــدا نەهاتــووە و
فریــوی وادە و بەڵێنییــە
رژیمــی
درۆیینەکانــی
نەخــواردووە.
 -3د ا و ا کا ر ی
مامۆســتایان بریتییــە لــە:
گەاڵڵــەی پۆلێنبەنــدی،
بە ر ز کر د نــە و ە ی
حەقدەســتی مانگانــە ،هاوتــا
کردنــی حەقدەســتەکان،
مامۆســتایانی
ئــازادی
دەستبەســەرکراو ،فێرکــردن
و بارهێنــای بەخۆڕایــی.
خســتنی
پشــتگوێ
خواســت و داواکارییەکانــی
گرتــن
مامۆســتایان،
و زیندانــی کردنــی
هەڵســووڕاوانی پێشــڕەوی
ئــەم بزوتنەوەیــە و
گەاڵڵــەی نیــوە و ناتــەواو
و فریوکارانــەی مەجلیــس
ســەبارەت بــە "گەاڵڵــەی
پۆلێنبەنــدی" ،نەیانتوانیــوە
بزوتنــەوەی سەراســەری
خامــۆش
مامۆســتایان
بــکا ت .
 -4هێــزی مانگرتــن
ناڕەزایەتییەکانــی
و
مامۆســتایان ،جگــە لــە
شــێلگیری و بــەردەوام
بوونیــان لەســەر ناڕەزایەتــی
و مانگرتنەکانــی هەتــا
ئێســتایان ،لــە راکێشــانی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
پشــتیوانی و هاوخەباتــی رێکخراوی کوردستانی
بەشــەکانی تری بزوتنەوەی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران)
بەتایبــەت
کرێــکاری،
بەفرانباری ١٤٠٠ی
کرێکارانــی
ناوەنــدە هەتاوی بەرانبەر لەگەڵ
پیشــەییەکان،
لەوانــە مانگی ژانوییەی ٢٠٢٢
کرێکارانــی ناوەندەکانــی
بەرهەمهێنانــی نــەوت و
پترۆشــیمی ،خوێنــدکاران و
بنە ما ڵە کا نیا ند ا یــە .
چ
 - 5کۆمەڵــە
لــە کوردســتان وەک
رێکخراوێکــی چــەپ و
شۆڕشــگێڕ و چ لــە ئاســتی
سەراســەریدا وەک بەشــێک

لــە حیزبــی کۆمۆنیســتی
ئێــران ،خــۆی بــە پشــتیوان
و هاوخەباتــی بــێ درێــغ
و شــێلگیری بزوتــەوەی
حەقخوازانــەی مامۆســتایان
دەزانێــت.
کۆنگــرەی ١٨ی کۆمەڵــە،
وێڕای پشتیوانی و پێداگری
لەســەر ئــازاد بوونــی
دەســتبەجێی مامۆســتایانی
بەنــدکاراو و ســەرجەم
سیاســی،
زیندانیانــی
ڕێزدەگرێــت لــە ئیــرادە و
هاوپشــتی یەکگرتووانــەی
مامۆســتایان لــە ناڕەزایەتــی
و مانگرتنەکانــی هەتــا
ئێســتایان لــە سەەراســەری
ئێــران و لەوانــە بەشــداری
بەرچــاو و چاالکانــەی
مامۆســتایانی کوردســتان
لــەو حەرەکەتــە رەوا و
مافخوازانەیــەدا لــە ئاســت
رژیمــی ســەکوتگەر و
کۆمــاری
جنایەتــکاری
ئیســامیدا .هەروەهــا داوا
لــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی
شۆڕشــگێڕ و نــاڕازی
کوردســتان دەکات چاالکانە
و بــە شــێوەیەکی یەکگرتوو
لــە خەبــات و ناڕەزایەتــی
بوێرانــەی مامۆســتایان
پشــتیوانی بکــەن.
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بڕیارنامەی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
سەبارەت بە ژینگە
قازانــج پەرەســتی
.1
نیزامــی
و
سیســتەم
هیــچ
ســەرمایەداری
ســنوورێکی بــۆ نییــە ،نەتەنیــا
گەلێــک ژیانــی مرۆڤــەکان
لــەم ڕێگایــەی قازانــج
پەرەســتیدا بــەرەو لەناوچــوون
دەبرێــت بەڵکــوو ڕەوتــی ڕوو
لەناوچوونــی ژینگــە تــا ئاســتێک
پــەرەی ســەندووە کــە بووەتــە
مەترســییەکی گــەورە بۆســەر
داهاتــووی مرۆڤایەتــی لەســەر
ئــەم گــۆی زەوییە.کۆمــاری
ئیســامیش هــەروەک هیزێکــی
پارێــزەری ئــەم سیســتمە
لــەم ڕێیــەدا رێخۆشــکەرە و
ئاســانکاری بــۆ لەناوبردنــی
سرووشــت و ژینگــەی ئێــران
کــردووە .کۆمەڵیــك لــە
لێکۆڵــەران و پســپۆڕانی بــواری
ئیشــارەیان
تەندرووســتی
بــە پەیوەنــدی نێــوان پیــس
بوونــی ژینگــە و تەندرووســتی
مرۆڤــەکان کــردووە .وەک
نموونــە دەکرێــت ئامــاژە بــە
زیــاد بوونــی کەســانی تــووش
بــوو بــە شــێرپەنجە بکرێــت بــە
هــۆکاری بەکارهێنانــی نابەجێی
ژەهــرەکان و پەینــە "کــود"
کیمیاییــەکان ،یــان زیــاد بوونــی
ئامــاری گیــان لەدەســتدان
بەهــۆی پیــس بوونــی هــەواوە.
بــەاڵم هــەروەک لــە پرۆســەی
سیاســی قازانــج پەرەســتی
ئــەم دەســەاڵتە ئیســامیەدا
ســەبارەت بــە ژینگــە و
سرووشــت چــاوەڕوان دەکرێــت
تەنانــەت ئــەم جــۆرە هۆشــداری
و ئاگاداریانــەش لەالیــەن ئــەم
ڕژێمــەوە بە هەنــد وەرناگیرێت.
لێکۆڵینــەوە لــە ئامــارەکان
لــەم چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا
ئەوەمــان بــۆ دەردەخــەن کــە
ژینگــە و سرووشــتی ئێــران
تەنانــەت ئــەو بەشــەی کــە
پەیوەنــدی بــە تەندرووســتی
و لەشســاخی هاواڵتیانیشــەوە
هەیــە جێگــەی بایــەخ و
گرنگــی پێدانــی دەســەاڵت
نەبــووە .بەپێــی ژمــارەی
هاواڵتیــان ڕۆژانــە زیاتــر لــە ٥٠
میلیــۆن تــۆن زبــڵ و خاشــاک
بەرهــەم دێــت کــە تەنیــا و
زۆر بەزەحمــەت لەســەدا ٥ی

دەگەڕێتــەوە بازنــەی دووبــارە
بــەکار هێنــان و "بازیافــت"،
وە  ٩٥لەســەدی ئــەو زبــڵ و
خاشــاکەی ماوەتــەوە لــە زەویــدا
دەخرێنــە ژێــر خــۆڵ یــان لــە
سرووشــتدا بــاو دەبێتــەوە.
ســااڵنە  ١٢٥هــەزار هێکتــار
لــە دارســتانەکانی ئێــران لەنــاو
دەچــن .بــە پێــی پێشــبینیەکان
هەتــا  ٥٠ســاڵی داهاتــوو
ئاســەوارێک لــە دارســتانەکانی
ئێــران نامێنێــت ،بــە ئــەو
جــۆرەی پێشــبینیەکان ئەگــەر
ئــەم پرۆســەیەی لەناوبردنــی
ژینگــە بــەردەوام بێــت ،لــە ٥٠
ســاڵی داهاتــوودا پێدەچیــت
ئێــران ببێتــە واڵتێکــی بــێ
بەرهــەم و ئــاو و دارســتان ،و
هەروەهــا ببێــت بــە ناوچەیەکی
بیابانــی و ڕووتەڵــی بــێ گــژ و
گیــا.
ئــەم پرۆســەیە لــە
.2
کوردســتانیش بەردەوامــە کــە؛
زیادەڕۆیــی لــە بڕینــەوەی
ئاورتێبەردانــی
دارەکان،
دارســتانەکان بــە بیانــووی
دابینکردنــی ئاســایش بــۆ هێــزە
ســەرکوتگەرەکان ،فڕێدانــی
پاشــماوە
ناتەندرووســتی
شــارییەکان ،درووســت کردنــی
بەنــداوی نابەجــێ و ناپســپۆڕانە،
بیناســازی ،درووســت کردنــی
جــادە و بەنــداو بــە نییــەت و
مەبەســتی نیزامــی و قازانــج
پەرســتانە ،پیــس بوونــی
یەکجــار زۆری هــەوا بەهــۆی
پەرەســەندنی بەشــێک لــە
هۆکارەکانــی ئالــوودە کردنــی
هــەوا و ژینگە،کــە دەکرێــت
پێشــیان پــێ بگیرێــت ،وشــک
بوونــی بەردەوامــی دەریاچــەی
ورمــێ و زرێبــار و هەروەهــا
وشــک بوونــی گۆمــاوەکان و
هیتــر  ...نموونەگەلێکــن کــە
دەکرێــت ئاماژەیــان پێبکرێــت.
بــە تێگەیشــتن لــە
.3
وەهــا کارەســاتێک کــە ئەمــڕۆ
و داهاتــووی ژینگــە بــەرەو
لەناوچــوون دەبــات .پارێــزەران
و هەڵســوڕاوانی ژینگەیــی
لــە کوردســتان بــە مەبەســتی
پاراســتنی سرووشت لە بەرانبەر

ئــەم داڕوخاندنانــە دەســتبەکار
بــوون .خەڵکــی کوردســتان
فیــداکاری و لەخۆبوردەیــی
بــێ وێنــەی شــەریف باجــوەر
و هاوکارەکانــی لەبیــر ناکــەن.
ئــەم هەڵســوڕاوانە هەوڵیــان
داوە و بەردەوامیشــن کــە
ســەرنجی هەمــووان ســەبارەت
بــەم بابەتــە گرنگــە ڕابکێشــن
و ئەرکــی خۆیــان بــۆ بردنــە
ســەرەوەی فەرهەنــگ و
کلتــووری پێشــڕەو لــەم بــوارەدا
بەجــێ بگەیەنــن .ئەگەرچــی
ڕەنگدانــەوەی مەترســیەکانی
ســەر سرووشــت و ژینگــەی
کوردســتان زۆر لــە بازنــەی
هەڵســوڕان و تێکۆشــانی
ئــەوان گەورەتــرە ،بــەاڵم ئــەم
بزوتنەوەیــە لەهەمــان کاتــدا
یارمەتیــدەر بــووە و برەو دەدات
بــە کلتــوور و فەرهەنگــی
پێشــڕەو و هەڵوێســتی
بەرپرســانە لــە ئاســت ژینگــە و
سرووشــتدا.
١٨ی
کۆنگــرەی
.4
کۆمەڵــە وێــڕای رێــز گرتــن
لــە یــادی گیانبەختکردوانــی
هەڵســوڕاوانی ژینگەپارێــز و
بــەرز نرخاندنــی لەخۆبردوویــی
و خەباتــی ئــەوان بــۆ
پاراســتنی ژینگــە ،خــۆی
بــە پشــتیوانی هەڵوێســت و
هەنگاوەکانــی ئــەوان دەزانێــت
و داوا لــە کۆمیتــەی ناوەنــدی
هەڵبژێــردراوی خۆی دەکات لە
ڕێــگای پەیوەنــدی لەگــەڵ ئــەم
هەڵســوڕاوانە ڕێگــە خۆشــکەر
بــن بــۆ هــاوکاری و هاوفکــری
لەگــەڵ ئــەوان بــۆ ئــەوەی
ئــەم بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتییــە
بــۆ بەرگــری و پارێــزگاری لــە
ژینگــە و سرووشــت بکاتــە
کلتــوور و فەرهەنگێکــی گشــتی
کۆمەاڵیەتــی.
کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
رێکخراوی کوردستانی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران)
بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
بەرانبەر لەگەڵ مانگی
ژانوییەی ٢٠٢٢

بڕیارنامەی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
سەبارەت بە كۆڵبەری
پەرەســتی
قازانــج
.1
نیزامــی
و
سیســتەم
ســەرمایەداری هیــچ ســنوورێکی
بــۆ نییــە ،نەتەنیــا گەلێــک ژیانــی
مرۆڤــەکان لــەم ڕێگایەی قازانج
پەرەســتیدا بــەرەو لەناوچــوون
دەبرێــت بەڵکــوو ڕەوتــی ڕوو
لەناوچوونــی ژینگــە تــا ئاســتێک
پــەرەی ســەندووە کــە بووەتــە
مەترســییەکی گــەورە بۆســەر
داهاتــووی مرۆڤایەتــی لەســەر
ئــەم گــۆی زەوییە.کۆمــاری
ئیســامیش هــەروەک هیزێکــی
پارێــزەری ئــەم سیســتمە
لــەم ڕێیــەدا رێخۆشــکەرە و
ئاســانکاری بــۆ لەناوبردنــی
سرووشــت و ژینگــەی ئێــران
کــردووە .کۆمەڵیــك لــە
لێکۆڵــەران و پســپۆڕانی بــواری
ئیشــارەیان
تەندرووســتی
بــە پەیوەنــدی نێــوان پیــس
بوونــی ژینگــە و تەندرووســتی
مرۆڤــەکان کــردووە .وەک
نموونــە دەکرێــت ئامــاژە بــە
زیــاد بوونــی کەســانی تــووش
بــوو بــە شــێرپەنجە بکرێــت بــە
هــۆکاری بەکارهێنانــی نابەجێــی
ژەهــرەکان و پەینــە "کــود"
کیمیاییــەکان ،یــان زیــاد بوونــی
ئامــاری گیــان لەدەســتدان
بەهــۆی پیــس بوونــی هــەواوە.
بــەاڵم هــەروەک لــە پرۆســەی
سیاســی قازانــج پەرەســتی
ئــەم دەســەاڵتە ئیســامیەدا
ســەبارەت بــە ژینگــە و
سرووشــت چــاوەڕوان دەکرێــت
تەنانــەت ئــەم جــۆرە هۆشــداری
و ئاگاداریانــەش لەالیــەن ئــەم
ڕژێمــەوە بــە هەنــد وەرناگیرێت.
لێکۆڵینــەوە لــە ئامــارەکان
لــەم چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا
ئەوەمــان بــۆ دەردەخــەن کــە
ژینگــە و سرووشــتی ئێــران
تەنانــەت ئــەو بەشــەی کــە
پەیوەنــدی بــە تەندرووســتی
و لەشســاخی هاواڵتیانیشــەوە
هەیــە جێگــەی بایــەخ و
گرنگــی پێدانــی دەســەاڵت
نەبــووە .بەپێــی ژمــارەی
هاواڵتیــان ڕۆژانــە زیاتــر لــە ٥٠
میلیــۆن تــۆن زبــڵ و خاشــاک
بەرهــەم دێــت کــە تەنیــا و
زۆر بەزەحمــەت لەســەدا ٥ی
دەگەڕێتــەوە بازنــەی دووبــارە

بــەکار هێنــان و "بازیافــت"،
وە  ٩٥لەســەدی ئــەو زبــڵ و
خاشــاکەی ماوەتــەوە لــە زەویــدا
دەخرێنــە ژێــر خــۆڵ یــان لــە
سرووشــتدا بــاو دەبێتــەوە.
ســااڵنە  ١٢٥هــەزار هێکتــار
لــە دارســتانەکانی ئێــران لەنــاو
دەچــن .بــە پێــی پێشــبینیەکان
هەتــا  ٥٠ســاڵی داهاتــوو
ئاســەوارێک لــە دارســتانەکانی
ئێــران نامێنێــت ،بە ئــەو جۆرەی
پێشــبینیەکان ئەگــەر ئــەم
پرۆســەیەی لەناوبردنــی ژینگــە
بــەردەوام بێــت ،لــە  ٥٠ســاڵی
داهاتــوودا پێدەچیــت ئێــران
ببێتــە واڵتێکــی بــێ بەرهــەم
و ئــاو و دارســتان ،و هەروەهــا
ببێــت بــە ناوچەیەکــی بیابانــی و
ڕووتەڵــی بــێ گــژ و گیــا.
ئــەم پرۆســەیە لــە
.2
کوردســتانیش بەردەوامــە کــە؛
زیادەڕۆیــی لــە بڕینــەوەی
ئاورتێبەردانــی
دارەکان،
دارســتانەکان بــە بیانــووی
دابینکردنــی ئاســایش بــۆ هێــزە
ســەرکوتگەرەکان ،فڕێدانــی
پاشــماوە
ناتەندرووســتی
شــارییەکان ،درووســت کردنــی
بەنــداوی نابەجــێ و ناپســپۆڕانە،
بیناســازی ،درووســت کردنــی
جــادە و بەنــداو بــە نییــەت و
مەبەســتی نیزامــی و قازانــج
پەرســتانە ،پیــس بوونــی
یەکجــار زۆری هــەوا بەهــۆی
پەرەســەندنی بەشــێک لــە
هۆکارەکانــی ئالــوودە کردنــی
هــەوا و ژینگە،کــە دەکرێــت
پێشــیان پــێ بگیرێــت ،وشــک
بوونــی بەردەوامــی دەریاچــەی
ورمــێ و زرێبــار و هەروەهــا
وشــک بوونــی گۆمــاوەکان و
هیتــر  ...نموونەگەلێکــن کــە
دەکرێــت ئاماژەیــان پێبکرێــت.
بــە تێگەیشــتن لــە
.3
وەهــا کارەســاتێک کــە ئەمــڕۆ
و داهاتــووی ژینگــە بــەرەو
لەناوچــوون دەبــات .پارێــزەران
و هەڵســوڕاوانی ژینگەیــی
لــە کوردســتان بــە مەبەســتی
پاراســتنی سرووشــت لە بەرانبەر
ئــەم داڕوخاندنانــە دەســتبەکار
بــوون .خەڵکــی کوردســتان

فیــداکاری و لەخۆبوردەیــی
بــێ وێنــەی شــەریف باجــوەر
و هاوکارەکانــی لەبیــر ناکــەن.
ئــەم هەڵســوڕاوانە هەوڵیــان داوە
و بەردەوامیشــن کــە ســەرنجی
هەمــووان ســەبارەت بــەم بابەتــە
گرنگــە ڕابکێشــن و ئەرکــی
خۆیــان بــۆ بردنــە ســەرەوەی
فەرهەنــگ و کلتــووری پێشــڕەو
لــەم بــوارەدا بەجــێ بگەیەنــن.
ڕەنگدانــەوەی
ئەگەرچــی
مەترســیەکانی ســەر سرووشــت
و ژینگــەی کوردســتان زۆر لــە
بازنەی هەڵســوڕان و تێکۆشــانی
ئــەوان گەورەتــرە ،بــەاڵم ئــەم
بزوتنەوەیــە لەهەمــان کاتــدا
یارمەتیــدەر بــووە و بــرەو دەدات
بــە کلتــوور و فەرهەنگــی
پێشــڕەو و هەڵوێســتی بەرپرسانە
لــە ئاســت ژینگــە و سرووشــتدا.
١٨ی
کۆنگــرەی
.4
کۆمەڵــە وێــڕای رێــز گرتــن
لــە یــادی گیانبەختکردوانــی
هەڵســوڕاوانی ژینگەپارێــز و
بــەرز نرخاندنــی لەخۆبردوویــی
و خەباتــی ئــەوان بــۆ
پاراســتنی ژینگــە ،خــۆی
بــە پشــتیوانی هەڵوێســت و
هەنگاوەکانــی ئــەوان دەزانێــت
و داوا لــە کۆمیتــەی ناوەنــدی
هەڵبژێــردراوی خــۆی دەکات لە
ڕێــگای پەیوەنــدی لەگــەڵ ئــەم
هەڵســوڕاوانە ڕێگــە خۆشــکەر
بــن بــۆ هــاوکاری و هاوفکــری
لەگــەڵ ئــەوان بــۆ ئــەوەی
ئــەم بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتییــە
بــۆ بەرگــری و پارێــزگاری لــە
ژینگــە و سرووشــت بکاتــە
کلتــوور و فەرهەنگێکــی گشــتی
کۆمەاڵیەتــی.
کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
رێکخراوی کوردستانی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران)
بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
بەرانبەر لەگەڵ مانگی
ژانوییەی ٢٠٢٢
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بڕیارنامە سەبارەت بە مەسەلەی نەتەوایەتی كورد وەک مەسەلەیەکی ههرێمی
 .١ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
یەکێــک لــە ناوەندەکانــی
قەیرانــی سیاســییە لــە جیهانــی
ئەمــڕۆ دا .ئــەم ناوچەیــە بۆتــە
خاڵــی بەیــەک گەیشــتنی
بەرژەوەندیــە دژ بەیەکەکانــی
هێــزە ئەمپریالیســتی و دەوڵەتــە
ناوچەییــەکان.
بۆرژوازیــە
ملمالنــێ بــۆ دەســتەبەر کردنــی
هەژمونــی و دابینکردنــی
بەرژەوەندیــە ئابــووری و
سیاســیەکانی ئــەم زل هێزانــە،
ناوەڕاســتی
ڕۆژهەالتــی
خســتۆتە نــاو شــەڕێکەوە کــە
بــە هیــچ شــێوەیەک پێوەنــدی
بــە بەرژەوەندییەکانــی ئەمــڕۆ
و ســبەی کۆمەاڵنــی بەرینــی
خەڵکــەوە نییــە .ئــەم دەوڵەتانــە
خواســتی خۆیــان لــە ڕێــگای
لەشــکەر کێشــی و دەســت
تێوەردانــی ڕاســتەوخۆ و
هەروەهــا لەڕێــگای شــەڕە
دەســتەبەر
نیابەتییەکانــەوە
دەکــەن .کوشــتوبڕی خەڵکــی
بــێ دیفــاع لــەم ناوچەیــە لــە
واڵتەکانــی عێــراق ،ســوریە،
لیبــی ،یەمــەن و ئەفغانســتان
گەیشــتۆتە ملیۆنــان کــەس و
ئــاوارە و مــاڵ وێــران بوونــی
بــە دەیــان ملیــۆن کەســیتر.
پــەرە بــە کێشــە نەتەوایەتــی
و ئایینیــەکان دەدرێ و
بەشــێک لــەو خەڵکانــەی کــە
هاوچارەنووســن و لــە پەنــای
یەکتــردا ژیــاون ،لــە گیانــی
یەکــدی بــەردەدەن.
 .٢ناوچــە کوردنشــینەکانی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە
ناوەنــدی ئــەم قەیرانانــەدان.
خەڵکــی کــورد لــە نێــوان چــوار
دەوڵەتــی ناوچەکــە لەوانــە
تورکیــە ،ئێــران ،عێــراق و
ســوریادا دابــەش کــراون.
مەســەلەی نەتەوایەتــی کــورد
یەکێــک لــە مەســەلە چارەســەر
نەکراوەکانــی ناوچەکەیــە .ئــەم
خەڵکــە لــە بوونــی ســتەمی
نەتەوایەتــی ،واتــە هــەاڵواردن
لەســەر بنەمــای نەتەوایەتــی
ئــازار دەچێــژن و هــەر بــەو
هۆیــەوە بزوتنــەوەی نەهێشــتنی
ســتەمی نەتەوایەتــی لــە
هەمــوو ئــەو واڵتانــە وەک
کاردانــەوە بەرامبــەر بــەو
هــەاڵواردن و نابەرابــەری

و بــێ مافییــە لــە ئارادایــە.
ڕێبــەری ئــەم بزوتنەوانــە لــە
دەســتی هێــز و الیەنــە لیبــڕاڵ
و ناسیۆنالیســتەکاندایە کــە
خاوەنــی پێشــینەی مێژوویــی و
ســتراتێژی سیاســی جیــاوازن.
بــەاڵم لــە کوردســتانی ئێــران
کۆمەڵــە وەک الیەنێکــی
سۆسیالیســت کــە بــەردەوام
ئــااڵ هەڵگــری خەبــات
لەپێنــاو داواکاری ئابــووری،
خۆشــگوزەرانی و دیمۆکراتیکــی
چینــە
و
کرێــکاران
زەحمەتکێشــەکان و ژنانــی
زوڵــم لێکــراوی کۆمەڵــگا بــووە،
لەگــەڵ ئەوەشــدا شــێلگیرترین
هێــز بــۆ خەبــات لــەدژی
ســتەمی نەتەوایەتــی بــووە.
کۆمەڵــە کرێــکاران و خەڵکــی
زەحمەتکێــش و ژنانــی زوڵــم
لێکــراو بــە هێــزی بزوێنــەری
بزوتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی
کوردســتان و هــەر جــۆرە
ئاڵوگۆڕێکــی دیموکراتیــک و
ئازادیخوازانــە لــە کۆمەڵــگادا
دەزانــێ و لەســەر ئــەو باوەڕەیــە
کــە بــە هاتنــە مەیدانــی ئــەم
هێــزە کۆمەاڵیەتیانەیــە کــە
پێــش مەرجەکانــی چارەســەری
مەســەلەی
دیموکراتیکــی
نەتەوایەتــی مســۆگەر دەبێــت.
هەروەها کۆمەڵە وەک هێزێکی
ئەنترناسیۆنالیســت کــە بەهێــز
کردنــی هاوپشــتی کرێــکاران
و خەڵکــی زەحمەتکێــش و
زوڵــم لێکــراو لــە ناوچەکــە
بــە ئەرکــی خــۆی دەزانــێ،
هەروەهــا ئــەوەش بــە ئەرکــی
خــۆی دەزانــێ کــە سیاســەت و
ڕێــگا چــارەی خــۆی بەرامبــەر
بــە مەســەلەی کــورد وەک
مەســەلەیەکی ناوچەیــی ،بخاتــە
دەســتوری کاری خۆیــەوە.
 .٣ســتەمی نەتەوایەتــی ،لــەو
واڵتانــەی کــە خەڵکــی کــوردی
تیایــدا دەژیــن ،سیاســەتێکی
زاڵمانەیــە کــە بــە پشــت بەســتن
بــە بنەما ئابــووری ،کۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگییــە زاڵەکانــی ئــەو
کۆمەڵگایانــە بەســەر خەڵکــی
کــورد دا دەســەپێنرێت .ســتەمی
نەتەوایەتــی ئامرازێکــە بــۆ
پەرتــەوازە کردنــی ڕیزەکانــی
چینــی کرێــکاری ئــەم نەتــەوە
جیاوازانــە .خەبــات بــە دژی

ئــەم ســتەمگەریە ڕەوایــە و
ســتەمی نەتەوایەتــی دەتوانــێ
و دەبــێ لــە ڕێشــەوە چارەســەر
بکرێــت.
 .٤بوونــی ســتەمی نەتەوایەتــی،
لەوانــە ستەمکێشــی ژن،
دیکتاتــۆڕی و زەبــر و زەنگــی
سیاســی زاڵ بەســەر کۆمەڵگاوە
و هتــد ،...هۆکارێکــە بــۆ
دروســت بــوون و پەرەســەندنی
پەرتەوازەیــی هەرچــێ زیاتــر
لــە نێــوان کرێکارانــی ســەر
بــە نەتــەوە جیــاوازاەکان،
ئامرازێکــە لەدەســتی دەوڵــەت
و ســەرمایەدارە ناوچــەی
و سەرتاســەریەکاندا بــۆ
بەردەوامیــدان بــە هەژمونــی
سیاســی و ئابــووری خۆیــان
بەســەر ژیانــی خەڵکــەوە.
بوونــی ئــەم ســتەمە ڕواڵەتــی
ڕاســتەقینەی بــۆڕژوازی کــورد
کــە هاوبەرژەوەنــدە لەگــەڵ
بــۆرژوازی سەراســەری بــۆ
هێشــتنەوەی دەرەجەیــەک لــە
ســتەمی نەتەوایەتــی ،لــە چــاوی
کرێــکاران دەشــارێتەوە.
 .٥بزوتنــەوەی نەهێشــتنی
ســتەمی نەتەوایەتــی لــە
کوردســتان کاردانەوەیەکــی
دژی
بــە
جەماوەرییــە
هــەاڵواردن ،نابەرابــەری و بــێ
مافــی خەڵکــی کــورد .هــەر بــەم
هۆیــەوە بزوتنــەوەی نەهێشــتنی
ســتەمی نەتەوایەتــی لــە
بەشــەکانی تــری کوردســتان بــە
هــۆی ناوەڕۆکــە دیمۆکراتیــک
و دادپەروەرانەکــەی جێــی
پشــتیوانییە .کاریگــەری ئێمــە
بەســەر ئــەم بزوتنەوەیــەوە
دەبــێ بــە ئاراســتەی پاراســتنی
ئــەم جێــگا و ناوەڕۆکــە بێــت.
 .٦لــەو ناوچانــەی کــە خەڵکــی
کــورد و غەیــرە کــورد لەگــەڵ
یەکدیــدا دەژیــن ،کۆمەڵــە
نــەک تەنیــا بــە دژی هــەر
جــۆرە جیــاکاری و هەوڵــدان بــۆ
جیــاکاری لــە نێــوان خەڵکــی
کــورد و غەیــرە کــورد ،لێبڕاوانــە
خەبــات دەکات ،بەڵکــو بــە
پشــت بەســتنن بــە بەرژەوەندیــە
هاوبەشــەکانیان و جەخــت
کردنــەوە لەســەر پێناســەی
ئینســانیان بــۆ پێکهێنانــی
یەکگرتوویــی و هاوپشــتی لــە
نێــوان ئــەو نەتەوانــەدا هەمــوو

هەوڵێکــی خــۆی دەخاتــە گــەڕ.
 .٧بــە هــۆی ئاڵوگۆڕی ئابووری
و زاڵ بوونی ســەرمایە بەســەر
جیهانــدا ،چینــی ســەرمایەدار
و خەڵکانــی دەوڵەمەنــدی
کۆمەڵــگا هیــچ هــۆکار و
پاڵنەرێکیــان بــۆ خەبــات لــە
ڕێــگای نەهێشــتنی ســتەمی
نەتەوایەتیــدا نییــە .لــە ئاکامــی
ئــەم ئاڵــو گۆڕانــەدا ،ئەحــزاب و
هێزگەلێــک کــە نوێنەرایەتــی
سیاســی چینــی دەوڵەمەنــدی
کۆمەڵگایــان لــە ئەســتۆیە ،چ لە
ڕووی بابەتییــەوە و چ لــە ڕووی
مێژوویــەوە توانایــی چارەســەری
مەســەلەی
دیموکراتیکــی
نەتەوایەتیــان بــە ئاراســتەی
زۆرینــەی
بەرژەوەنــدی
کۆمەاڵنــی خەڵکــی ســتەم
لێکــراوی کوردســتان لە دەســت
داوە و بزوتنــەوەی نەهێشــتنی
ســتەمی نەتەوایەتــی تەنیــا
وەک ئامرازێــک بــۆ گەیشــتن
بــە خواســت و بەرژەوەنــدی
بەرتەســکی حیزبــی خۆیــان
بــەکار دێنــن.
 .٨بــە هــۆی ئــەو دەور و
نەخشــەی کــە بوونــی ئازادییــە
نەمانــی
سیاســییەکان و
هــەاڵواردن و ســتەمی
نەتەوایەتــی لەســەر پرســی
ڕێکخــراو بوونــی چینــی کرێــکار
هەیەتــی ،ئــەو چینــە خوازیــاری
ئاڵوگــۆڕی
بەرباڵوتریــن
دێموکراتیــک لــە کۆمەڵگادایــە.
چینــی کرێــکار نــەک تەنیــا
هیــچ بەرژەوەندیەکــی لەگــەڵ
مانــەوەی هیــچ جــۆرە ســتەمێک
نییــە ،بەڵکــو شــێلگیرانە هەمــوو
هەوڵــی خــۆی دەخاتــە گــەڕ بــۆ
نەهێشــتنی هەمــوو جۆرەکانــی
ئــەو ســتەم و نابەرابەریــەی
کــە مرۆڤــەکان بــە پێــی
نەتەوەکەیــان دەخاتــە ژێــر
بــاری ســتەمەوە.
 .٩لــە هەنــاوی خەباتــی
بوونــی
و
چینایەتیــدا
بزوتنەوەگەلــی کۆمەاڵیەتــی
جیــاواز و ئیدئۆلــۆژی و
مەکتەبــە سیاســییە جیاوازەکانــی
وەک ناســیۆنالیزم ،لیبڕالیــزم و
سۆســیالیزم ،کۆمەڵێــک لــە
ئەحــزاب و گروپــە سیاســییە
شــکڵیان
جیــاوازەکان
گرتــووە کــە هەرکامــە بەپێــی

ســتراتێژێکی سیاســی جیــاواز بۆ
نەهێشــتنی ســتەمی نەتەوایەتی
خەبــات دەکــەن:
ئاراســتەیەکی
لیبڕالیــزم
بۆرژواییــە کــە هەوڵــدەدا
بزوتنــەوەی کوردســتان لــە
ناوەڕۆکــە دیموکراتیــک و
ئــازادی بەخشــەکەی خاڵــی بــکا
و بــە ئەنجامدانــی هەندێــک
چاکســازی لەســەرەخۆ و
هەنــگاو بــە هەنــگاوی ئیــداری
و دانــی هەندێــک ئیمتیــاز لــە
بــواری فەرهەنگــی نەتەوایەتــی،
جــۆش و خرۆشــی خەباتــی
خەڵکــی کــورد لــەم یــان لــەو
واڵت دابمرکێنێتــەوە .ئــەوان
لــە پێوەنــدی بزوتنــەوەی
کوردســتان لەگــەڵ خەباتــی
سەرتاســەری و هەروەهــا
لــە پێوەنــدی بزوتنــەوەی
کوردســتان لەگــەڵ بزوتنــەوە
کۆمەاڵیەتییــە پێشــڕەوەکان
نیگەرانــن .ئــەو ڕێگــە چارانــەی
کــە ئــەم ڕەوتــە دەیهێنێتــە
گــۆڕێ ،هێچــکات نابێتــە
هــۆی ڕزگار بوونــی خەڵکــی
کــورد لــە چنــگ ســتەمی
نەتەوایەتــی ،بەڵکــو ڕێــگای
بەشــداری خــۆی لــە دەســەاڵتی
ناوچەیــی و سەرتاســەری
خۆشــدەکا و بەشــی خــۆی
لــە چەوســاندنەوەی خەڵکــی
کرێــکار و زەحمەتکێــش
وەردەگــرێ.
ناســیۆنالیزم ئاکامــی دەرکەوتنی
نیزامی ســەرمایەدارییە .دەوڵەتە
بۆرژوازییــەکان چ ئەوانــەی
کــە ئاکامــی شۆڕشــی دژە
دەرەبەگایەتییــەکان بــوون و چ
ئەوانــەی دوای دەورەیــەک لــە
چاکســازی هەنــگاو بــە هەنــگاو
دەســەاڵتیان بەدەســتەوە گــرت،
ســنوری دەســەاڵتیان تــا ئــەو
جێگایــەی کــە زەبــری هێزیــان
بــڕی دەکــرد ،پــەرە پێــدا ،دواتــر
بــۆ پاراســتن و هێشــتنەوەی
بــازاڕی ناوخــۆی واڵتەکانیــان،
لــە بابەتــی زمانــی هاوبــەش،
فەرهەنگــی هاوبــەش و هتد،...
وەک هــۆکار و پاڵنەرێــک لەنــاو
خەڵکــدا کەڵکیــان وەرگــرت
بــۆ ئــەوەی بــەم هۆیــەوە
پارێــزگاری لــە ســنوورەکانیان
بکــەن .ئەگــەر لــە چوارچێــوەی
ئــەو ســنوورەدا جیاوازیگەلێکــی

زمانــی و فەرهەنگــی و
هتــد بوونیــان هەبووبــێ ،بــە
یارمەتــی ئامرازەکانــی دەوڵــەت
دەســتیان دەکــرد بــە هاوتــا
کردنیــان و ئــەو کەمایەتیانەیــان
بــە هەمــوو جیاوازیییەکانیاانــەوە
لــە نــاو یەکدیــدا دەتوانــدەوە.
لــە دەســتکەوتە مێژووییەکانــی
خەڵــک لــە بابەتــە جیاوازەکانــدا،
هێمــا گەلێکیــان بــۆ "شــانازی
کــردن" دروســت دەکــرد ،جــار و
بــار بــە شــێوەیەکی زێدەگۆیانــە
خۆیــان بــە ســەرتر لە کەســانیتر
دەزانــی و بەمجــۆرە بــە بــاوەڕ
و بۆچوونگەلــی ئیدیۆلۆژیــک
و زۆر دواکەوتوانــەی وەک
فاشــیزم دەگەیشــتن .لــە
الیەکــی تــرەوە لــە واڵتــە
هیســتۆکەکاندا (مســتعمرە) لــە
ئاکامــی لــە ناوچوونــی هەنــگاو
بــە هەنــگاوی پێوەندییــە
بەرهەمهێنەرەکانــی بــەر لــە
ســەرمایەداری و ســەرهەڵدانی
چینــە تــازە پێگەیشــتوەکانی
بــۆڕژوا و کرێــکار ،خەبــات
هێــزە
وەدەرنانــی
بــۆ
داگیرکــەرەکان پێویســتی بــە
پاڵنــەری نەتەوەیــی بــوو ،لــەم
ناوچانەشــدا ناســیۆنالیزم بــووە
ئامــرازی ئــەم پێداویســتییە.
بــەاڵم ئەمڕۆکانــە لــە ســەردەمی
بــە جیهانــی بوونــی ســەرمایە،
ناســیۆنالیزم بنەمــای ئابــووری
و ئاســۆی سیاســی خــۆی
لەدەســت داوە.
سۆســیالیزم ،زانســت و
بزوتنەوەیەکــی ڕزگاری بەخشــە
کــە کۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی لــە
هەمــوو پاشــماوەکانی نیزامــی
کۆن ،لە ســتەم و چەوســاندنەوە
ڕزگار دەکا و ڕێنوێنیمــان
دەکات بــۆ گەیشــتن بــە ئــازادی
ڕاســتەقینە و لەوانــە نەهێشــتنی
نەتەوایەتــی.
ســتەمی
سۆســیالیزم وەدی هاتنــی
ئامانجەکانــی خــۆی بەســتۆتەوە
بــە ژیــان و خەباتــی چینێکــی
دیاریکــراوی کۆمەاڵیەتــی واتــە
چینــی کرێــکار .لــەم نەریتــەدا
بــە ڕەســمی ناســینی مافــی
دیــاری کردنــی چارەنووســی
خەڵکــی کوردســتان بــە
و
جیابوونــەوە
مانــای
دروســت کردنــی دەوڵەتــی
ســەربەخۆ ،ڕاســتەوخۆترین و

راســتەقینەترین ڕێگایــە بــۆ
نەهێشــتنی تەواوەتــی ســتەمی
نەتەوایەتــی .لــەم ڕووەوە
کۆمۆنیســتەکان خوازیــاری
دابینکردنــی بــێ مەرجــی ئــەم
مافــەن بــۆ خەڵکــی کوردســتان.
دابیــن کردنــی ئــەم مافــە
لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە بــە
مانــای بوونــی هەلومەرجێکــی
دیمۆکراتیکــە کــە تیایدا خەڵکی
کوردســتان لــەم مافــەی خۆیــان
بتوانــن کەڵــک وەربگــرن .جیــا
بوونــەوە لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە،
لــە هەلومەرجێکــدا دەتوانــێ
بەســوود و گونجــاو بێــت کــە
پێشــکەوتووتر،
نیزامێکــی
هەلومەرجێکــی دیمۆکــرات
تــر بــۆ ژیــان و هەروەهــا
ڕێگایەکــی نزیکتــر بــۆ دەســت
پێڕاگەیشــتنی چینــی کرێــکار
بــە ئامرازەکانــی دەســەاڵتی
سیاســی نیشــان بــدات.
ئەگەرچــی مانــەوەی خەڵکــی
کوردســتان لــە ژێــر دەســەاڵتی
دەوڵەتێکــی دواکەوتــوو و
دژە خەڵکــی هیچــکات
پێشــنیار ناکەیــن ،بــەاڵم لــە
هەلومەرجێکــدا کــە تــەرازوی
هێــزی خەبــات ،کۆمەڵــگا
بــەرەو ئاراســتەی گەیشــتن
بــە ئــازادی و سۆســیالیزم
دەبــات ،ئێمــە جیایــی پێشــنیار
ناکەیــن و لــە خەڵکــی
کوردســتان داوا دەکەیــن کــە
ڕیــزی خەباتــی خۆیــان لــە
ڕیــزی هاوچارەنووســانیان جیــا
نەکەنــەوە.
 .١٠فێدرالیــزم و خودموختــاری
وەکــوو ڕێــگا چارەیــەک بــۆ
نەهێشــتنی ســتەمی نەتەوایەتی
لــە هیچــکام لــە بەشــەکانی
کوردســتان ناتوانــێ ڕێگایەکــی
گونجــاو بــێ بــۆ نەهێشــتنی
نەتەوایەتــی.
ســتەمی
لەبەرئــەوەی فێدرالیــزم ،هیــچ
تەرکیــز ناکاتەســەر ناوەڕؤکــی
ڕژیمــی دەســەاڵتدار و
گەاڵڵەیەکــە بــۆ دیاریکردنــی
چوارچێــوەی دەســەاڵت و
شــێوازی پێوەنــدی لەگــەڵ
دەوڵەتــی ناوەنــد ،هەروەهــا
بەپێــی ماهییەتــی سیســتەمی
فیدڕالــی ،هەمــوو ئامرازەکانــی
چەوســاندنەوە و ســەرکووت
لــە دەســتی دەوڵەتــی ناوەندیــدا
دەمێنێتــەوە .فێدرالیــزم لــە
پێوەنــد لەگــەڵ دەوڵەتــی
ناوەڕۆکێکــی
ناوەنــدی
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ساتوســەوداگەرانەی هەیــە و
هیــچ پێوەندیەکــی بــە مافــی
دیاریکردنــی چارەنووســەوە
نییــە و ســتەمی نەتەوایەتیــش
چارەســەر نــاکات .بەڵکــوو
ســەنەدێکە بــۆ بەردەوامــی
ســتەمی نەتەوایەتــی و
کێشــەی نەتەوایەتــی هــەروا
بــە چارەســەر نەکــراوی
دەمێنێتــەوە .فیدرالیــزم وەکــوو
ڕێــگا چارەیــەک بــۆ نەهێشــتنی
نەتەوایەتــی،
ســتەمی
هەمــوو ئــورگان و دامــودەزگا
ســەرکووتکارەکان و هێــزی
ئابــووری و پــان دانانــی
ناوەنــدی لــە ژێــر دەســەاڵتی
دەوڵەتــی ناوەندیــدا دەهێڵێتەوە.
بــەاڵم ئــەوی کــە واڵتێــک لــە
ڕووی دابەشــکاری ئیــداری و
جوغرافیاییــەوە بــە شــێوەی
فێدراڵــی یــان ناکۆجێیــی
بەڕێــوە بچێــت ،بابەتێکــی
جیــاوازە کــە لــە ڕوانگــەی
ئێمــەوە بابەتگەلێکــی لــەم
چەشــنە لــە کۆتاییــدا بــە دەنگــی
زۆرینــەی خەڵکــی ڕێکخــراو لــە
شــۆڕاکانی نوێنەرانــی خەڵکــدا
دیــاری دەکــرێ.
 .١١کرێــکاران ،خەڵکــی
زەحمەتکێــش و ژنانــی زوڵــم
لێکــراو ی کۆمەڵــگا هێــزی
ســەرەکی بــەرەو پێــش بردنــی
خەبــات بــۆ کۆتایــی هێنــان
بــە ســتەمگەری نەتەوایەتیــن.
بەهێــزی وشــیاری و ڕێکخــراو
بوونــی ئــەم هێزانــە لــە ئاســتی
کۆمەاڵیەتــی و دابینکردنــی
ڕێبەرییەکــی شۆڕشــگێڕانەیە
کــە خەڵکــی کوردســتان
لــە ژێردەســتەیی ســتەمی
نەتەوایەتــی ڕزگاریــان دەبــێ.
دەســت تێوەردانــی زل
هێــزەکان و بــوار خوڵقانــدن
بــۆ دەســت تێوەردانــی دەوڵەتــە
ناوچەییــەکان کــە هــەر کامــەو
بە شــوێن بەرژەوەنــدی تایبەتی
خۆیانــەوەن ،ئــەو تــرس و
نیگەرانیانــەن کە بــە بەردەوامی
هەڕەشــەیە بۆســەر بزوتنــەوەی
دادپەروەرانــەی خەڵکــی کــورد
لــە بەشــە جۆراوجۆرەکانــی
کوردســتان .کۆمەڵــە شــێلگیرانە
لــە ســەبارەت بــە دەســت
تێوەردانــی هێــزە دەرەکیــەکان
ئــەو
مەترســیەکانی
و
دەســت تێوەردانانــە بــەردەوام
هۆشــداری دەداتــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتان .کۆمەڵــە

زیانبەخــش بوونــی سیاســەتی
ئــەو بەشــە لــە ئەحــزاب و هێــزە
سیاســیەکان کــە لەبــری پشــت
بەســتن بــە هێــزی ڕاســتەوخۆی
خەڵــک ،تــۆوی خۆشــباوەڕی
و هیوابەســتن بــە دەســت
تێوەردانــی هێــزە دەرەکیــەکان
بــاو دەکەنــەوە و خەڵــک
لــە چاوەڕوانیــدا دەهێڵنــەوە،
بــەردەوام بــۆ خەڵــک ڕوون
دەکاتــەوە.
 .١٢لەگــەڵ ئــەوەی کــە
خەڵکــی کــورد لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتان لــە
ژێــر ســتەمی نەتەوایەتیــدان
و بــۆ ئــەم مەبەســتە لەگــەڵ
دەوڵەتانــی ناوەنــد لــە خەبــات
و بەربەرەکانیــدان ،بــەاڵم هــە ر
کامــەو بــە هــۆی هەلومەرجــی
بابەتیانــە و تایبەتمەندیــە
سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی،
جیۆپۆلەتیــک و ڕژیمــە سیاســییە
دەســەالتدارەکانەوە ،ناتــوان
خاوەنــی یــەک ســتراتێژی
دیاریکــراو بــن .کۆمەڵــە
وێــڕای بــە ڕەســمی ناســینی
ئــەم هەلومەرجــە جیــاوازە،
لــە ڕوانگــەی بەرژەوەنــدی
کرێــکاران و خەڵکــی ســتەم
لێکــراوەوە ئــەم ســتراتێژییە
سیاســییە دەداتەبــەر ڕەخنــە و
هە ڵســە نگا ند ن .
 .١٣بــە هــۆی هەلومەرجــی
بابەتیانــەی هــەرکام لــە
واڵتەکانــی ناوچەکــە ،خەباتــی
خەڵکــی کــورد ناتوانــێ لــە
خەباتــی سەراســەری ئــەم
واڵتانــە جیابــێ .مێــژووی
ڕاســتەقینەی ئاڵوگــۆڕەکان لــە
واڵتەکانــی ســوریا ،عێــراق،
تورکیــە و ئێــران نیشــان
دەدا کــە تەنیــا لــە کاتێکــدا
دەوڵەتەکانــی ناوەنــد توشــی
قەیــران بــوون و یــا بــە هــۆی
هــەر هۆکارێــک الواز بووبــن،
بــۆ بزوتنەوەکانــی خەڵکــی
دەرفەتگەلێــک
کوردیــش
ڕەخســاون و تــەرازوی هێــز لــە
بەرژەوەنــدی ئەوان گۆڕاوە .لەم
ڕووەوە ئێمــە هەمــوو خەڵکــی
کوردســتان بــۆ بەشــداری کارا
و چاالکانــە لــە خەبــات بــۆ
گۆڕینــی دەوڵەتــی ناوەنــدی
و هاوپەیمانــی لەگــەڵ هێــزە
پێشــڕەو و پێشــکەوتووەکان
لــەم کۆمەڵگایانــەدا بانگــەواز
دەکەیــن.
 .١٤پێکهێنانــی وەهــا

هەلومەرجێکــی کــە کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتان تێیــدا
بتوانــن ئازادانــە و دوور
لــە هــەر چەشــنە تــرس و
گوشــارێک بڕیــار لەســەر
چارەنووســی خۆیــان بــدەن لــە
گــرەوی دیمۆکراتیــزە کردنــی
ڕەوشــی سیاســی تــەواوی ئــەو
کۆمەڵگایەدایــە کــە ئەمــڕۆ
خەڵکــی کــورد تێیــدا دەژیــن .بە
ئەنجــام گەیشــتنی ئــەم بابەتــە
بەبــێ خەباتــی چینــی کرێــکار
و ئــەو بزوتنــەوە پێشــڕەوە
کۆمەاڵیەتیانەی کە بە شــێوەی
دیــار و بەرچــاو بــە ئاراســتەی
بەدەســتهێنانی داخــوازی و
دیموکراتییــەکان
ئازادییــە
هەنــگاو هەڵدەگــرن و
لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــدا
دەســەاڵتی حاکــم دەخاتــە
ژێــر گوشــار ،مومکیــن نییــە.
لــەم ڕوانگەیــەوە پێکهێنانــی
هاوپەیمانــی و هاوهەڵوێســتی
لەگــەڵ ئــەو بزوتنــەوە پێشــڕەوە
کۆمەاڵیەتیانــە لــە ئاســتی
سەراســەریدا یەکێکــە لــە
پێویســتیەکانی پێشــکەوتن
و بــەرەو پیــش چوونــی
بزووتنــەوەی حەقخوازانــەی
خەڵکــی کــورد لــە خەبــات
بــۆ لەناوبردنــی چەوســانەوەی
نەتەوایەتیــدا.
 .١٥لە نەبوونی بزووتنەوەیەکی
کۆمەاڵیەتــی بــۆ لەنــاو بردنــی
چەوســانەوەی نەتەوایەتــی
کــە ڕێبەرایەتیەکــەی لــە
دەســتی ڕەوتێکــی پێشــڕەو و
شۆڕشــگێڕدا بێــت ،هەروەهــا
کردنــی
دابیــن
بەبــێ
هەلومــەرج و پێویســتیەکانی
دەرهێنانــی
بەکــردەوە
ئیــرادەی ئازادانــەی خەڵــک بــۆ
دیاریکردنــی چارەنووســی خــۆی
و درووســت کردنــی دەوڵەتــی
بەدەســتهێنانی
ســەربەخۆ،
کوردســتان
ســەربەخۆیی
لــە ڕێــگای هاووپەیمانــی و
هاوئاڕاســتەیی لەگــەڵ دەوڵەتــە
ئیمپریالیســتەکان ،نەتەنیــا نابێتە
هــۆی پێکهاتنــی نیزامێکــی
سیاســی پێشــکەوتوو و
دیموکراتیــک بەڵکــوو حکومەتی
کوردســتانی ســەربەخۆ دەخاتــە
بازنــەی حکومەتــە دواکەوتــوو
و ئیرتجاعییەکانــی ناوچەکــە و
هاوپەیمانــی ئامریــکا.
 .١٦حکومەتی دەســەاڵتدار لەو
واڵتانــەی کــە خەڵکــی کــورد

تێیــدا دەژیــن ،بــە پێچەوانــەی
ئــەو جیــاوازی و دژایەتیانــەی
کــە بــۆ قازانجــی خۆیــان
بەرانبــەر بــە یەکتــر هەیانــە،
بــۆ قەاڵچــۆ کــردن و شکســت
پێهێنانــی بزوتنــەی خەڵکــی
کوردســتان ،لەگــەڵ یەکتــر
هــاوکاری و یەکدەنگیــان
هەیــە .پیالنگێڕییــەکان تــا ئــەو
ئاســتە بــەردەوام دەبــن کــە
حیــزب و هێــزە سیاســیەکان
دەخەنــە گیانــی یەکتــر و
جیــاوازی و کەلێنــی نێوانیــان
زیاتــر دەکــەن .خەبــات لــەدژی
ئــەم سیاســەتەی دەوڵەتانــی
دەســەاڵتدار بەســەر کوردســتان
و پوچەڵکردنەوەیــان یەکێكە لە
بنەماکانــی ســتراتیژی کۆمەڵــە
ســەبارەت بــە مەســەلەی کــورد
و بــۆ بەجێهێنانــی ئــەم ئەرکــە
لەهــەر کاتێــک و زەمەنێکــی
دیاریکــراودا رێگاچــارەی شــیاو
و پێشــنیار دەکات.
 .١٧کۆمەڵــە لەســەر بنەمــای
ئەرکــی ئینتێرناسوۆناڵیســتی و
چینایەتــی ،هاوپەیمانانــی خــۆی
لــە پارچەکانــی تری کوردســتان
لــە نــاو کرێکارانــی هۆشــیار و
کۆمۆنیســتەکاندا دەدۆزێتــەوە و
لێبڕاوانــە بەرگــری لــە خواســت
و داواکاریەکانــی چینــی کرێــکار
دەکات .هەروەهــا کۆمەڵــە
پارێــزەری لێبــڕاوی ئازادییــە
کۆمەاڵیەتیــەکان ،ســیکۆالریزم
و جیایــی دیــن لــە دەوڵــەت،
لەنــاو بردنــی چەوســاندنەوەی
ژنــان و بــە گشــتی ئازادییــە
دیموکراتیــەکان لــە نــاو
بزوتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی
کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
خەڵکــی کوردســتاندا دەبێــت .رێکخراوی کوردستانی حیزبی
کۆمەڵــە لەســەر ئــەو ڕاســتیە
کۆمۆنیستی ئێران)
جەخــت دەکاتــەوە کــە بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
سوســیالیزم و شۆڕشــی لێبــڕاوی
بەرانبەر لەگەڵ مانگی
سوسیالیســتی ،تەنیــا زامنــی
ژانوییەی ٢٠٢٢
بەدەســتهێنانی ڕزگاری و
ئاســایش و بایەخە مرۆڤییەکانە.
***
ســتراتێژی کۆمەڵــە بــۆ ڕزگاری
خەڵکــی کوردســتان لەدەســت
چەوســانەوەی نەتەوایەتــی،
وەدیهاتنــی وەهــا ئامانجێــک
ئاســانتر دەکات.
 .١٨لــەو ڕوەوە کــە حکومەتــە
ســەرکوتگەرەکانی خەڵکــی
کــورد مــاف و ئازادییــە
ســەرەتاییەکانی خەڵــک بــە
لەشکرکێشــی و بەکارهێنانــی
هێــز و ســەرکوت پێشــێل
دەکــەن ،بەهــۆوی ئــەوەی کــە

هێــزە چەکــدارەکان بە چەشــنی
هێزێکــی داگیرکــەر لەگــەڵ
خەڵکــی کــورد هەڵســوکەوت
دەکــەن ،خەڵکــی کوردســتانیش
دەتوانــن " وەک مافێکــی ڕەوای
بــۆ بەرگــری لــە خۆیان" دەســت
بدەنــە چــەک و پارێــزگاری لــە
مــاف و شــکۆ و کەرامەتــی
مرۆڤانــەی خۆیــان بکەن .مافی
خۆیانــە چەکــدار بــن و هێزێکــی
چەکــداری کۆمەاڵیەتــی خۆیــان
لەژێــر فەرمــان و ڕێبەرایەتــی
بنکــەکان و شــوراکانی خەڵکــدا
پێکبێنــن .خەڵکــی کوردســتان
پەنــا بــۆ توندوتیــژی نابــەن،
بــەاڵم لــە ئاســت دەســتدرێژی
و توندوتیژییــەکان ڕادەوەســتن
و بەرگــری لــە کەرامەتــی
مرۆڤانــەی خۆیــان دەکــەن.
کۆمەڵە ئەو بۆچوون و گەرایشە
لیبڕالیانــەی کــە هەڵوێســتی
خەڵکــی کوردســتان و هێــزە
سیاســیەکانی ،بــۆ دەســت بــردن
بــۆ چــەک و بەرگــری کــردن و
خۆڕاگــری بەرانبەر هێرشــەکانی
دەوڵەتانــی ناوەنــدی ،بــە زیــان
دەزانــن ڕەت دەکاتــەوە .بــەاڵم
لەهەمانکاتــدا جەخــت دەکاتــەوە
کــە گرنــگ و پێویســتە
هێــزی چەکــداری حیزبــەکان،
جێگــەی خۆیــان بــدەن بــەو
هێــزە چەکدارانــەی کــە لەژێــر
فەرمــان و ڕێنوێنــی بنکەکانــی
دەســەاڵتی
پێکهاتــووی
کۆمەاڵنــی خەڵکــدان.
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پەیامی کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە بۆ کرێکارانی ئێران
ژنــان و پیاوانــی کرێــکار،
ها و ڕ ێیــا ن
جیهانــی ســەرمایە لەگــەڵ
قەیرانێکــی قــووڵ بــەرەوڕوو
بۆتــەوە و وایرۆســی کڕۆنــا
ئاســتی ئــەو قەیرانــەی بەڕوونــی
دەرخســتووە .ســەرمایەداران و
نوێنــەرە سیاســییەکانیان هەتــا
ئێســتا نەیانتوانیــوە ڕێگاچارەیــەک
بــۆ دەربازبــوون لــەو قەیرانــە
بدۆزنــەوە .ئــەوان لــە رابــردوودا
کاتێــک لــە دۆزینــەوەی
ڕێگاچارەیــەک بــێ هومێــد
دەبــوون ،شــەڕی جیهانییــان
وەڕێ دەخســت .بــەاڵم ئێســتا
بەچنــد هــۆکار ناتوانــن پەنــا
ببەنەبــەر شــەڕی جیهانــی.
یەکــەم ئەوەیکــە :تــەواوی نەیــار
و ڕەقیبــە زلهێــزە جیهانییــەکان
بەشــی چەندجــار لەنــاو بــردن و
ســڕینەوەی هــەل و مەرجەکانــی
ژیــان لەســەر گــۆی زەوی،
بۆمــب و چــەک و چۆڵــی ناوەکــی
و کۆمەڵکوژیــان لەبەردەســتدایە.
دووهــەم :بــە ترلیــۆن دۆالر
ســەرمایەی ســوپێرملیاردێرەکان
لــەو واڵتانــەدا تێکهەڵپێکــراوە.
ســێهەم :لــە ئەگــەری درووســت
بوونــی شــەڕێکی جیهانیــدا و
هەروەهــا بەهۆیــەوە ئەگــەری
لەبەریــەک ترازانــی سیســتەمە
ئابوورییــە جیهانییەکەیــان ،ئــەو
گرێبەســتانەی کــە بەشــێوەی
ئاشــکرا و شــاراوە بەســتراون و
هەروەهــا ئــەو قەرزانــەی کــە لــە
نێوانیانــدا ئەمــاوالی پێکــراوە،
نیزامەکەیــان بــە گشــتی لەگــەڵ
مەترســی داڕمــان و لەناوچــوون
بــەرەوڕوو دەبێتــەوە .لــەم ڕووەوە
جیهــان لــە قۆناغێکــی تێثەڕیــن (
گــوزار) و هەروەهــا لــە لێــواری
مەترســیداردا
هەڵدێرێکــی
قــەراری گرتــووە و مرۆڤایەتــی
بــۆ دەربازبــوون لــەم دۆخــە پــڕ

مەترســییە تەنیــا ڕێگایەکــی
لەبەردەمدایــە و ئەوەیــش بریتییــە
لــە پشــت بەســتنن بــە هێــزی
چینــی کرێــکار بــۆ دامەزراندنــی
نیزامێکــی سوسیالیســتی.
کۆمەڵــگای ئێمــە " ئێران" دەنگی
هەنــگاوە پتــەو و چینایەتییەکانــی
ئێــوەی ،بــە تایبــەت لــەم چەنــد
ســاڵەی دواییــدا لــە الیــەن
گوردانــە خەباتکارەکانــی ئێــوە
لەوانــە کرێکارانــی کۆمەڵگــەی
پیشەســازی "هەفــت تەپــە"
کرێکارانــی "فــووالد" ،کرێکارانــی
"هپکــۆ" ،کرێکارانــی کانــەکان،
کرێکارانــی قــەردادی و کاتــی
نــەوت ،کرێکارانــی ڕێــگای
ئاســن و پتڕۆشــیمیەکان و
گاز و هەروەهــا مامۆســتایانەوە
بــۆ داکۆکــی و بەدواداچــوون
لەپێنــاو بەدەســتهێنانی داواکارییــە
ڕەواکانتانــی بەگــوێ گەیشــتووە.
خەبــات و ناڕەزایەتێکانــی ئێــوە
تــۆوی هیــوا بــە ســەرکەوتنی
لەنــاو دڵــی جەمــاوەردا چانــدووە.
ئــەم گەشــبینی و هیواداربوونــە
لــە تــەواوی قســە و بــاس و
پەســەندکراوەکانی کۆنگــرەدا
ڕەنگــی داوەتــەوە.
لەژێــر تیشــکی ئــەو هیــوا و
بژی هاوپشتی و هاوخەباتی
هومێدەوارییــەدا بــوو لــە کۆنگــرەدا
کرێکاری ،بژی سوسیالیزم
لەســەر ئــەوە جەختمــان کــردەوە
کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
کــە چینــی کرێــکار بەهــۆی جێــگا رێکخراوی کوردستانی حیزبی
و پێگــە کۆمەاڵیەتییەکــەی و
کۆمۆنیستی ئێران)
هەروەهــا بەهــۆی خەبــات و بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
ناڕەزایەتیەکانــی تــا ئێســتای ،بەرانبەر لەگەڵ مانگی ژانوییەی
بــەرەو ئــەوە دەچێــت کــە ببێتــە
٢٠٢٢
چــەق و ناوەنــدی ئاڵوگۆڕەکانــی
کۆمەڵــگا .ئێمــە لــەو باوڕەدایــن
کــە چینــی کرێــکاری ئێــران لــە
زاتــی خۆیــدا توانایــی و پتانســێلی
ئــەوەی هەیــە کــە خــۆی لــە
ســەرەوەی هەمــوو بزوتنــەوە
کۆمەاڵیەتییەکانــی تــردا ببنێتەتوە
و بــە پشــتیوانی لێبڕاوانــەی

خــۆی لــەو بزوتنەوانــە ،مەیدانــی
مانــۆڕ و پەلەقــاژەی رژیمــی
ئیســامی بەرتەســک بکاتــەوە
و ئامرازەکانــی ســەرکوتی بــێ
کاریگــەر بــکات .لــە کۆنگرەکــەدا
هەروەهــا جەختمــان لەســەر ئــەوە
کــردەوە ئەمــڕۆ ئیمکانــی ئــەوە
هەیــە کــە دروشــمی کار ،نــان،
ئــازادی و ئیــدارەی شــۆڕایی،
ببێتــە هەوێــن و ئاڵقــەی پێوەندی
و لێــک هەڵپێکانــی هەمــوو
بزوتنــەوە ناڕەزایەتییەکانــی تــر
و پتانســێل و تواناییەکانــی
بزوتــەوەی کرێــکاری بــۆ
هیدایــەت و ڕێبەریکردنــی ئــەو
بزوتنەوانــە بــە کــردەوە دەربێــت.
کۆمەڵــە وەک ڕەوتێکــی چــەپ
و کۆمۆنیســت کــە لــە ئــاوا
سیاســەتێک هێــز وەردەگرێــت،
بــە ئەرکــی خــۆی زانــی کــە
لــە کۆنگــرەی ١٨ی خۆیــدا
و لــە ســەنگەری کوردســتانی
پەیمانــی
شۆڕشــگێڕەوە،
هاوســۆزی و هاوخەباتــی
خــۆی لەگــەڵ ئێــوە کرێــکاران
ســەرلەنوێ دووپــات بکاتــەوە.

پەیامی کۆنگرەی 18ی کۆمەڵە
بۆ بنەماڵەی گیانبەختکردووان
ســەربەرزەکانی
بنەماڵــە
نــاو
گیانبەختکردووانــی
ڕیزەکانــی کۆمەڵــە ڕێکخــراوی
حیزبــی
کوردســتانی
ئێــران!
کۆمۆنیســتی
کۆنگــرەی ١٨ی کۆمەڵــە
دروودی بــێ پایانــی خــۆی
ئاراســتەی ئێــوە بنەماڵــە
ئازیــز و ســەربەزەکانی
نــاو
گیانبەختکردووانــی
ڕێزەکانــی کۆمەڵــە ڕێکخــراوی
حیزبــی
کوردســتانی
کۆمۆنیســتی ئێــران دەکات.
کۆنگــرەی کۆمەڵــە لــە
هەلوومەرجێکــدا بەڕێوەچــوو کە
ئێــوە بنەماڵــە ســەربەرزەکانی
گیانبەختکــردووان ،چەندیــن
ســاڵە لــە ســۆز و بوونــی
ئازیزانتــان بــێ بــەش
بــوون و هەمــوو ڕۆژێــک
نەبوونــی ئــەوان لــە کــۆڕو
کۆمەڵــی هاوســەنگەرانیان و
بنەماڵەکانتانــدا زیاتــر هەســت
پێدەکــەن .ئــەو ئازیزانــەی
کــە لــە ســیاچاڵەکانی کۆمــاری
ئیســامی و لــە خەباتــی
چەکــداری کوردســتان و

ئێــوە بنەماڵــە ســەربەرزەکانی
گیانبەختکــردووان لــە چەندیــن
دەیــەی ڕابــردوودا لەپەنــا
لەدەســتدانی گیانــی ئازیزانتــان،
ســەربەرزییەوە
بەوپــەڕی
هەلومەرجــی
لەبەرانبــەر
ســەختی ئابــووری و بارودۆخــی
پڕلــە ســتەمکاریی کۆمــاری
خۆڕاگریتــان
ئیســامیدا
کــردووە.
بــەرز و بەڕێــز بێــت یــادی
ئازیــزی گیانبەختکردووانــی
رێــگای ئــازادی و سۆســیالیزم
بــژی ئــازادی ،بەرابــەری،
حکومەتــی کرێــکاری

ڕێگاکانــی تــری خەبــات و
تێکۆشــان گیانــی ئازیزیــان
لــە پێنــاو ئامانجــی بــەرزی
بەختکــرد.
سۆســیالیزمدا
ئێمــە لــەم کۆنگرەیــەدا و
لــە هەلومەرجــی پــڕ لــە
گۆڕانــکاری کوردســتان و
ئێرانــدا لــە هەمــوو کاتێــک
زیاتــر هەســتمان بــە نەبوونــی
ئــەو هــاوڕێ ئازیزانەمــان کــرد،
چ لــە نــاو کۆنگــرە و چ لــە
مەیدانــی خەباتــی سیاســی و
چینا یە تیــد ا .
کۆنگــرەی  18کۆمەڵــە
بــە ئیرادەیەکــی پتــەو و
یەکگرتووانــە لەســەر درێــژەدان
بــە ڕێبــاز و ئامانجــی هاوڕێیانــی
کۆنگرەی  18کۆمەڵە
ئازیــزی گیانبەختکــردوو وەک
پێزانینێــک بــۆ مێــژووی پــڕ لــە ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران)
فیداکاریــی ئــەو تێکۆشــەرە
کۆمۆنیســتانە ،هەتــا بەدیهاتنــی بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
بەرانبەر لەگەڵ مانگی
ئــەو ئامانجانــەی کــە ئــەو
ژانوییەی ٢٠٢٢
ئازیزانــە گیانیــان لــە پێناویــدا
بەختکــرد ،پێداگــری کــردەوە.
هەروەهــا بــەو پــەڕی ڕێــزەوە
تیشــکی خستەســەر ئــەو
ڕەنــج و خەمــە قورســەی کــە

پەیامی کۆنگرەی  18کۆمەڵە بۆ زیندانیانی سیاسی
زیندانیــان سیاســی ،هاوڕێیانــی
دڵســۆز و خۆڕاگــر ،لــە الیــەن
" کۆنگــرەی  18کۆمەڵــە"وە
دروودی بــێ پایــان دەنێریــن بۆ
ئێوە و بنەماڵە سەربەرزەکانتان.
بەداخــەوە کۆنگــرەی کۆمەڵــە
لــە بارودۆخێکــدا بەڕێوەچــوو
کــە بــە دەیــان کــەس لــە ئێــوە،
لــە کاتێکــدا کــە پێویســت
بــوو هەرئێســتا و شــان بــە
شــانی ئێمــە هاوڕێیانتــان لــە
ڕێبــەری و هیدایەتــی خەبــات
و ناڕيزایەتییەکانــی ڕۆژانــە
بــۆ روخانــدن و لەگۆڕنانــی
فاشیســتی
دەســەاڵتی
مەزهەبــی زاڵ بەســەر ئێرانــدا
دەور و نەخشــی کاریگــەر و
بەرچــاو بگێــڕن ،لــە ئێســتادا
لــە ســیاچاڵەکانی کۆمــاری
ئیســامیدا دەستبەســەر و
ڕاگیــراون .بوونــی ئێــوە لەنــاو
هــاوکات
بەندیخانەکانــدا،

بــە چەپکــە گوڵــی ئــازادی
لەملــدا و بــە پێشــوازی گەرمــی
خەباتــکاران و شۆڕشــگێڕان،
ســەربەرزانە بــە باوەشــی
گەرمــی بنەماڵەکانتــان شــاد
ببنــەوە.
جارێکــی تــر دروود دەنێریــن
بــۆ خۆڕاگــری و ئیــرادەی
پۆاڵینــی خۆتــان و بنەماڵــە
ســەربەزەکانتان.

لەگــەڵ ووتنــەوەی درووشــمی"
ئــازادی بــۆ زیندانیانــی
سیاســی " ،هێمایەکــە بــۆ
ڕەوابوونــی داخوازییەکانــی
ئێــوە و جێگــە و پێگەتــان
لەنــاو دڵــی ملوێنــان خەڵکــی
کرێــکار و زەحمەتکێــش،
هەروەهــا هــاوکات نەفــرەت
و ناڕەزایەتییەکــی گشــتییە دژ
بــە سیســتەمێکی چینایەتــی
کــە جگەلــە زینــدان ،زیندانــوان
کۆنگرەی ١٨ی کۆمەڵە
و بەکارهێنانــی ئامرازەکانــی
ســەرکوت و داپلۆســین رێکخراوی کوردستانی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران)
بــۆ مانــەوە ودرێــژەدان بــە
دەســەاڵتی خــۆی هیــچ بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
بەرانبەر لەگەڵ مانگی
رێگایەکــی دیکــە شــک نابــات.
ژانوییەی ٢٠٢٢
دوور نییــە ئــەو ڕۆژەی کــە بــە
هــۆی خەبات و ناڕەزایەتییەکی
گشــتی و بەربــاوی کۆمەاڵنــی
خەڵــک ،دەرگای زینــدان
و ســیاچاڵەکانی ســتەمکاری
مەزهەبــی تێکبشــکێندرێت و

