




مەیدانی  خستە  بەرینی  کەلێنێکی  و  هەژاند  کۆمەڵگای  کە  بوو  ڕووداوێک   ،١٣٩٦ ساڵی  بەفرانباری 

سیاسەتەوە. ئەو کەلێنە پڕ نەبووەوە و پڕیش نابێتەوە و ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژیش قووڵرت و بەرینرت دەبێتەوە. 

ڕووداوی بەفرانبار ڕانەوەستا و وەک تۆوی ڕووەک لە هەر گۆشەیەکی ئێران کێڵگەی دەس کەوت تێیدا 

ڕووا و چەکەرەی دا. 

بەفرانبار هەر لەو دە ڕۆژە مێژووییە دا نەمایەوە و لە ڕووی سیاسییەوە نزیک بوویەوە لە حەقیقەت. 

یەکسانی کە کاکڵی سیاسەتی حەقیقەتە بەرە بەرە سێبەری خستە سەر بزووتنەوەی پاش بەفرانبار. 

بە  دا  خوێندکاری  بزووتنەوەی  لە  زۆرەملی،  حیجابی  ڕاستەوخۆی  دژایەتی  بە  دا  ژنان  بزووتنەوەی  لە 

هاتنە مەیدانی نەسلێکی نوێ لەوانەی چیرت تەحەمولی پەروەردەی بە کااڵ کراو ناکەن و لە بزووتنەوەی 

مامۆستایان دا داخوازی پەروەردەی بێ بەرامبەر و پەروەردەی ڕزگاری و بزووتنەوەی کرێکاریش پاش چل 

ساڵ کوشت و بڕ و زیندان و دوورخرانەوە و نوشست خۆی قیت کردەوە و لە بزووتنەوەیەکی بەرگریکارانە 

دەکرد  داگیر  شەقامەکانی  کە  ڕەزمەندە  و  هێرشبەر  بزووتنەوەیەکی  بە  بوو  پەنا  بێ  و  چاولەدەست  و 

مانگرتنی چەند  و  داسەپاند  کرێکاریی  کۆنتڕۆڵی  لە  و جۆرێک  دەرکرد  کارگە خاوەنکاری  لە چەندین  و 

ئەو  بڕیارەکانی  تەنانەت  و  کرێکاران«ی ڕێک دەخست  »کۆبوونەوەی گشتی  و  مانگەی ڕێک دەخست 

»کۆبوونەوانەی« بە سەر کارگەدا دەسەپاند. 

لە هەموو ئەو بزوتنەوانە دا تەقەالی یەکسانی دەبیندرێ و هەمووشیان خۆیان لە خاڵێکدا و بە دروشمی 

»نان_کار_ئازادی_ئیدارەی شوڕایی« گرێ دەدایەوە، دروشمێک کە لە شەقامەکانی »شووش« کرێکارانی 

بەشەکانی  هەموو  گەیشتە  ساتێک  و  ئان  لە  و  کرد  هاواریان  تەپە«  »حەوت  شەکری  کارگەی  ناڕازی 

بزووتنەوەکە. 



4

تیژهنگ

یەکێک لە خاڵە نوێیەکانی ڕووداوی بەفرانبار ئەوە بوو کە هێژمۆنی چینی کرێکاری بەهێز کرد و دروشمی 

چینی کرێکاریشی کردە دروشمی سەرەکی بزووتنەوەکان. 

خواستی شوڕا و دەسەاڵتی شوڕایی شتێک نییە کە ساڵێک لەمەوبەر و لە شەقامێکی شووش داهێندرابێت 

و پێشرت کەس نەیبیستبێ، بە پێچەوانە ئەو خواستە پێشرتیش و لە شۆڕشی ٥٧یش دا هاتۆتە مەیدان و 

تەنانەت پشکوتوشە بەاڵم هیچ حیزب و سازمانێک نەبوە کە شوعاری خۆی بکات بە »هەموو دەسەاڵت 

بۆ شوڕاکان« لەو پەیوەندیە دا دەتوانن کتێبی »تاریخ مفقود شوراهای ٥٧_ انتشارات منجنیق« بخەنە بەر 

دەست. 

 

ئوردووی  پەرێشانی  پەرێشانی،  هۆی  بۆتە  کرێکارییەوە  بزووتنەوەی  قورگی  لە  شوڕا  خواستی  بیستنی 

ڕاست بە گشتی و لە ئوردووی چەپیش دا شڵەژانێکی خستۆتە جەستەی هەموو ئەوانەوە کە دەسبەرداری 

عەداڵەت بوون و دژایەتی سەرەکی تەنیا لە قامەتی دەوڵەتی جومهوری ئیسالمی دا دەبینن و بەهەشتی 

ئارەزوەکانیشیان لە »سوسیال دێمۆکڕاسی« مۆدێلی باکوری ئوروپادا خۆی دەبینێتەوە. 

دەنگدانەوەی شوڕا خەوی لە چاویان تۆراندوە و وەک بڵێی حەکیمن، کەوتوونە کار تا هەرچی زووە ژەهر 

لە جەستە دەراوێژن. 

وتار لە دوای وتار و دیدار لە دوای دیدار و تانە لە دوای تانەیە کە وەک باران دەبارێت، بەاڵم نەک بارانێک 

بۆ شین بوون بەڵکوو بارانێک بۆ ئەبەدی کردنی بیابان و نەمانی هیچ هیوایەک بە داهاتوو. بەاڵم کێ هەیە 

بەری داهاتوویەک بگرێ کە سەدان جەستە بوونەتە مژدەدەری؟ 

لە دەیان شوێنەوە دەیانهەوێ نەوەی نوێ وەخۆ بێننەوە و دەستی بگرن و چاوی بکەنەوە و ڕێنوێنی بکەن 

کە نەکا »هەڵە گەورەکە« دووپات بکەنەوە و شەقاوێک لە شەقاو هەڵگرن بۆ فڕێدانی یەکجارەی نەهامەتی. 

لە  کومونیستی  بزووتنەوەی  کە  کەسانێکن  دەدەن  ئاگاداریەش  و  ئەو هوشداری  کە  لەوانەی  بەشێکیش 

ئێران و کوردستان سەری بە بوونیان بەرز بووە، قامەتی بە بوونیان شەکاوە و دەستی بە بوونیان بە هێز و 

هەنگاوی بە بوونیان پتەو و لە نەبوونیان داخ لە دڵە. کەسانێک کە هەموو ڕۆژانی الویان، هەموو هێزی 

بێ ئەمانی گەنجیان، هەموو تیژی بیریان و بڕشتی وشەکانیان لە خزمەت سەرکەوتنی بزووتنەوەی چینی 

کرێکار و ڕزگاری بەشەر بووە، کەسانێک کە هەیکەلی فیداکاری بۆ هەمووان و سازدانی جیهانی تازە بۆ 

هەمووان بوون. 

دەسبەردار بوون لە حەقیقەت بەو هاسانییە نییە کە هەر بەوە تەواو بێت کە پشتی تێ بکەیت و وەالی 

بنێی، دەسبەردار بوون لە حەقیقەت دەبێ هەموو ژیانی بۆ تەرخان بکەی تا خۆت ڕازی کەی کە هیچ کات 

بوونەوەرێک نەبووە کە خۆی تەرخانی حەقیقەت کردبێت، دەبێ خۆت ڕازی بکەی کە ئەو ڕابردووەی 

بووتە هەڵە بووە، خەون بووە، شتەکان وا نەبوون کە ئێمە هەستامن پێ دەکرد و خەیاڵی الوی بوون. 

دەسبەردار بوون لە حەقیقەت ئاوایە، دەبێ بکۆشی تا ببی بە دوژمنی ڕابردووی خۆت، ڕابردوویەک کە 

گرێدراو بوو لە حەقیقەت! 

دەسبەردار بوون پێوەری جیاجیای هەیە و لە هەر کەسە و بە شێوەیەک خۆی دەردەخا، بۆ منوونە عەبدواڵی 

مۆهتەدی لەو دەسبەردار بوونەدا هێند پێشڕەوی دەکات کە بە ئینکار دەگات، ئینکار دەکا کە خۆی یان 

تەنانەت کەسانی تریش بڕوایان بە شتێک بووبێت، ئەو پێی وایە خەڵک دوچاری وەهم بوون و خەویان بە 

ڕابردووەوە بینیوە. کەسانی تریش هەن کە دەسبەردار بوون و ئێستایان کۆششی نەپساوەیە بۆ ڕازی کردنی 
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شوڕا، پەڕلەمان نییە!

خۆیان و دەور و پشتیان کە ڕابردوو هەڵە بووە. 

 ماوەیەک لەمەوبەر کاک شوعەیب زەکەریایی، وتارێکی زارەکی باڵو کردەوە سەبارەت بە شوڕا و پەڕلەمان 

و ستڕاتێژی چەپ. وتارەکە ڕوو لە داهاتووه، بۆ داهاتوویەکە کە ئەوڕۆ خەریکە ساز دەکرێ و هەمووانی 

ناچار کردووە کە تەقەالی سازدانی داهاتوویەک بکەن کە ئاواتیانە. 

کاک شوعەیب وتارەکەی وا دەست پێدەکات کە گوێگر ناچار بێت بگەڕێ تا بزانێ ئەو تاقمە ئانارشیستە 

کێن کە خەیاڵی لە باربردنی بزووتنەوەکەیان هەیە و بە دروشمی نابەجێ و خەیاڵ پاڵو جارێکیرت پشتی 

هەستانی چەوساوەکان لە عەرزی سارد دەکوتنەوە؟ 

کومونیستی  و  ئانارشیست  لەفزی  شوعەیب  کاک  کە  دەزانی  ئەوکات  دەدەی  گوێ  وتارەکە  هەموو  کە 

خۆ  یان  ناکەنەوە  بیر  ئەو  وەک  کە  دێنێ  کار  بە  کەسانە  ئەو  بۆ  تەنیا  شەرقی  کومونیستی  و  ئەرشافی 

پابەندن بە هەندێک شت کە زۆر کەس وەک کاک شوعەیب بڕوایان وایە کە باوی نەماوە و هی سەردەمی 

هەرزەکاریە! 

گرینگە واڵمی ئەو پرسیارە بدەمەوە کە واڵم دانەوە بە کاک شوعەیب بۆ پێویستە؟ پێویستیەکەیم لە سەرێ 

ڕازی  دەوروپشتیان  و  دەدەن خۆیان  کە هەوڵ  کەسانێکە  بە  دانەوە  پێویستی واڵم  کرد،  باس  کورتی  بە 

بکەن کە هیچ کات هیچ حەقیقەتێک بوونی نەبووە و ئەوەی ئەوانیش کردوویانە هەڵە بووە و ئەوەی کە 

ئێمەش دەیکەین هەڵەیە، بەاڵم جیاوازی هەیە لە نێوان کاک شوعەیب و وتارەکەی لە گەڵ قاسملوو و 

کورتەباسەکەی یان خۆ مۆهتەدی و ئینکارەکەی. 

پیرە و  پێویستی ئەو واڵمدانەوەیە لەوە دایە کە یەکەم بەرگری لە شوعەیبی الو لە بەرامبەر شوعەیبی 

دووهەم پێداگری لەسەر ئەو ئامانجەیە کە دەستامن پێوە گرتووە و لۆمەی دەسبەرداربووەکانی دەکەین، 

لۆمەی  بەڵکوو  بێت،  لێ  دوژمنایەتی  و  تەکفیر  بۆنی  کە  وشک  و  مەزهەبی  ڕوانگەیەکی  لە  نەک  لۆمە 

ئەوانەی کە هاواری »درێژە بدە«یان نەبیست و ڕۆژێک لە ڕۆژان گۆڕانیان بەسەردا هات و لە سوژەی 

نییە و پێویستی بەوەیە کە لە دژی خۆتدا  حەقیقەت دابڕان، ئەو دابڕانەش هەروەک باسم کرد هاسان 

هەموو کات بەڵگە بهێنیەوە و هەوڵ بدەی بۆ سەملاندنی »نەبوونی هیچکاتی ئەو سوژەیە« کە خۆت لە 

سازدانی دا شەریک بووی. 

پێویستی سەرەکی ئەو واڵم دانەوانە لە ڕاستی دا دەگەڕێتەوە بۆ گرێدراویی هەموو ئەوانەی کە خۆیان 

بە جۆرێک لە جۆرەکان، بە هەزار تاڵەوە گرێ دەدەن بە هەستانی بەفرانبار و هەموو ئەو ڕۆژانەی دوای 

هەستانی بەفرانبار و پێیان وایە ئەگەر ڕزگاری مسۆگەر بێت ئەوە لە خرۆشێکی ئاوا و لەو درێژە پێدانە 

دایە. هەروەک چۆن کرێکار و ژن و مامۆستا و خوێندکار ڕۆژانە خەریکی تەقەالن بۆ دانانی سەنگەرێکی 

تر لە مەیدانی سیاسەت و هەروەها تێکشکاندنی سەنگەرێک لە هەزار سەنگەری ستەمن، ئەوا لە مەیدانی 

نەزەریش دا ئەو ئەرکە هەیە و دەبێ بەرگری بکرێ لەو بیرەی کە ڕزگاری بە خەون نازانێ و پێی وایە 

دەکرێ و دەبێ بکرێ. 

جەبهەیەکی بەرین کراوەتەوە بە ڕووی خەباتی چینایەتی و لە ئاستی جیا جیا دا دەیهەوێ بیسەملێنێ کە 

هیچ شتێکی تر جیا لەوەی ئەوڕۆ هەیە نابێت و ئاواتی بەشەر بۆ ڕزگاریش وەک خەونێکی ساویلکانە و 

شێتانە و لە باشرتین حاڵەت دا ئانارشیستی سەیر دەکرێ. هەموو کێشەکان لە قامەتی جومهوری ئیسالمی 

دا کورت دەکرێتەوە و دەشاردرێتەوە کە جومهوری ئیسالمی تەنیا دەم و چاوێک لە هەزاران دەم و چاوی 
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یەکەم  کە  ڕیشەییە  گۆڕانی  ڕزگاری،  بەڵکوو  دێنێ،  بەدی  ڕزگاری  کە  نییە  ئەو  ڕووخانی  تەنیا  و  ستەمە 

هەنگاوەکەی لە چاڵ نانی ئەو دەسەاڵتەیە و پاش ئەویش هەزار دیوار هەر لە نێوان ئێمە و ڕزگاری دا 

هەیە کە دەبێ بڕوخێندرێن. 

باڵو  دا  ئێران  لە سەرتاسەری  کە  تر  و هەیکەلی  تر  وتاری  و سەدان  دەیان  و  کاک شوعەیب  وتارەکەی 

بوونەتەوە و هۆشداری دەدەن لە خەتەری »چەپ ڕەوی« و کاری جحێاڵنە، لە بەرەی دوژمنەوە بانگی 

کەس ناکەن، بەڵکوو لە بەرەی دۆستەوەیە کە خەریکی کەلێن تێ خستنن، کەلێنێک کە نە تایبەتی ئێرانە 

و نە هی ئەوڕۆیە، کەلێنەکە هاوتەمەنی بزووتنەوەی چینایەتیە و لە هەموو جیهانیش هەبووە و هەیە. 

لە هەموو جیهانیش ئەزموونەکەی هاوشێوەیە، شۆڕش و هەوڵ بۆ تێکدانی ئەو سیستەمەی ئەوڕۆ هەیە 

بە »خیرە سەری« و کەف و کوڵی گەنجی ناوزەد دەکرێ و ڕاگرتنی ئەو سیستەمەی ئەوڕۆ هەیە بە هەر 

شێوەیەک کە دەکرێ بە »عەقڵ« و بیرمەندی و پشودرێژی، ستایش دەکرێ. 

وتارە زارەکیەکەی کاک شوعەیب پڕە لە هەڵەی مێژوویی و تانە و تەشەر لە خواستی دەسەاڵتی شوڕایی و 

ستایشی سوسیال دێمۆکڕاسی و پەڕلەمان کە هەوڵ دەدەم بە وردی جوابی بدەمەوە. هەڵبەت واڵمێک بۆ 

تانە نییە، بەاڵم لە بەرگری لەو خواستە بەرحەقەی کە ئێستا بزووتنەوەی چینایەتی هەیەتی جێگای شەرم 

و قسەی نێو تۆێکڵ کردنیش نییە. 

چون وتارەکەی کاک شوعەیب نوورساو نییە، خۆم ناچار بووم لە چەند هێڵی گشتی دا جیایان بکەمەوە. 

یەکەم: چاوخشان بە سەر بزووتنەوەی کرێکاری لە جیهان بە تایبەتی ئوروپا
کاک شوعەیب لە وتارەکەی دا بۆ هەموو نەزەرێکی قامک ڕادەدێرێ بۆ ئوروپا و شێوەی ژیانی ئەوێ و 

لە الیەکەوە بانگی خەڵک دەکات بۆ السایی کردنەوەی سوسیال دێمۆکڕاسی باکوری ئوروپا و لە الیەکی 

تریشەوە سەرکۆنەی بزووتنەوەی ئێران دەکات دیسان بە ئوروپا و ئاگاداری دەکاتەوە کە لێرە کەس بەدوای 

»سوسیالیزم«ەوە نییە ئێوە لە چی دەگەڕێن؟

با بگەڕێینەوە بۆ سوسیال دێموکڕاسی لە باکوری ئوروپا و هەلومەرجی ئەوڕۆی ئەو خەتە و دۆخی ئوروپا 

کە کراوە بە باغی شەداد و منوونەی شایانی السایی. 

لە  دێمۆکڕاتەکان  سوسیال  گرتنی  دەسەاڵت  کە  دەکات  ئەوە  باسی  درووستی  بە  خۆی  شوعەیب  کاک 

نەتیجەی خەباتی بێوچانی کومونیستەکان و چینی کرێکار لە سەد تا سەد و پەنجا ساڵی ڕابردووە. 

بەاڵم کاک شوعەیب نە لە بەشی دەسەاڵت گرتن دا هەموو مێژوو باس دەکات و نە لە باسی ئەوڕۆشی دا. 

دەست،  گرتە  ئوروپایان  دەسەاڵتی  دەیە  دوو  ماوەی  بۆ  زایینەوە  هەشتاکانی  لە  دێمۆکڕاتەکان  سوسیال 

ئەو دەسەاڵت گرتنە چەندین هۆی هەبوو، یەکەم ئەوەی کە بزووتنەوە کرێکاری و عەداڵەت خوازەکان 

دوایین شەپۆلە پڕ هێزەکانی خۆیان بە کەنارەکانی ئوروپا دا دەکێشا و جەماوەری ببوونەوە و بۆ منوونە 

فەڕانسەیان تا لێواری شۆڕش برد و ژێنێڕال دۆگۆلیان ناچار بە جێ هێشتنی پاریس کرد. 

و  چین  شۆڕشی  هەروەها  و  گۆڕان  بۆ  بوو  هومێدێک  کانی  وەک  شۆڕەوی  ئوروپاشەوە  دیوی  لەو 

دژە  بزووتنەوە  و  التین  ئەمریکای  چەکدارییەکانی  بزووتنەوە  یەکی  دوای  لە  یەک  سەرکەوتنی  پاشان 

ئێستێعامرەکانی ئەفریقا  یان بزووتنەوەی دیفاع لە ویەتنام وای کردبوو کە سەرمایە ناچار بوو بە پاشەکشە، 

ئەو پاشەکشەیەشی وا نەکرد کە ڕێی پێشڕەوی نەهێڵێتەوە بۆ خۆی، بە پێچەوانە سوسیال دێمۆکڕاسی ڕێک 

نەک  دێمۆکڕاسی  گەڕایەوە، سوسیال  پێدا  نێئۆلیبڕالیسمی  ئەوجارەیان  کە  پێشڕەوییە  ڕێگای  بەو  بووەوە 
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دەوڵەتی ئاسایش بەڵکوو دەوڵەتی ناهۆمێدی و بە لۆکە سەربڕین بوو و دۆخی ئێستاشیان سەملێنەری ئەو 

ڕاستییەیە. 

سوسیال دێمۆکڕاتەکان لە هەموو ئوروپای دوای شەر، دەسەاڵتیان گرت تا هێورکەرەوەی دۆخێک بن کە 

دەچوو بەرەو تەقینەوەی جەماوەری. ئەوان هاتن و بە دانی ئیمتیاز و هەوسار کردنی سەرمایە بزووتنەوە 

کرێکاری و جەماوەریەکانیان ئارام کردەوە. 

بەاڵم ئەوە هەموو ئەرکی ئەوان نەبوو، ئەوان نەهاتن کە تەنیا 8 کاتژمێر کار یاسایی بکەن و بیمەی بێکاری 

بدەن و دژی هەڵکشانی کرێ خانوو بن، بەڵکوو ئەوان ڕاسپاردەیەکی تریان هەبوو کە بۆ جێبەجێ کردنی 

ئەو دەبوو ئەو کارانە بکەن. ڕاسپاردەی ئەوان، ڕێخۆشکردنەوە بۆ هاتنەوەی سەرمایەداری ڕەها بوو. 

هەرچەند ورد بوونەوە لە هەموو مێژووی سوسیال دێمۆکڕاسی نە لە تاقەتی ئەو نورساوەیە دایە و نە کاری 

کەسێکیشە بە تەنیا، بەاڵم  بە کورتی باسکردنی منوونەیەک ڕەنگە یارمەتیدەر بێت بۆ ڕوونبوونەوەی ئەوەی 

کە بەڕاستی لە پشت سیامی بەبزەی سوسیال دێمۆکڕاسی چی خۆی حەشار داوە. 

و  بیست  سەدەی  سەرەتاکانی  بۆ  بگەڕێینەوە  ناکات  پێویست  منوونەکانە.  باشرتین  لە  یەکێک  ئاڵامن 

ڕووداوەکانی شۆڕشی شکست خواردوی ١٩١8 و خیانەتێک کە سوسیال دێمۆکڕاتەکان لە شۆڕشیان کرد و 

ڕووی ڕاستەقینەی خۆیان بە کوشتنی رۆزا لوکزامبورگ و کارۆل لیبکنێشت نیشان دا، نا نا بگەڕێنەوە بۆ 

هەشتاکان و دەوڵەتی سوسیال دێمۆکڕاتی گێرهارد رشۆدێر و پاشان دەوڵەتە ئیتالفیەکەیان لە گەڵ حیزبی 

سەوز. 

حیزبی سوسیال دێمۆکڕاتی ئاڵامن یەکێک لە کۆنرتین حیزبەکانی ئوروپا و ئاڵامنە، تا ئەم دواییانەش لە 

ئاڵامن بە یەکێک لە دوو حیزبە جەماوەرییەکە یان خۆ حیزبی خەڵکی)volkspartei( دەنارسا کە دەرخەری 

گەورەیی و پڕژمار بوونی کادرەکانی بوو. 

پێش هاتنی سوسیال دێمۆکڕاتەکان زۆرینەی ئەو دەسکەوتانەی ئەوان وەک فەخری خۆیان ناوی دەبەن بە 

فشاری بزووتنەوەکان دەستەبەر کرابوو و ترسی شۆڕەویش وای کردبوو کە دەوڵەتەکان پەلە بکەن لە ڕازی 

کردنی جەماوەری ناڕازی. ئاڵامنی ئەو سەردەمەش لەو بارودۆخە بێبەری نەبوو، لە الیەکەوە بزوتنەوەی 

کرێکاری و خوێندکاری بەهێزی هەبوو و لە الیەکەوە بزوتنەوەیەکی تازە بۆ بەرگرتن بە تێکدانی ژینگە 

سەری هەڵدابوو. 

لە کۆمەڵگایەک کە دژی ناعەداڵەتی و شەڕ و تێکدانی ژینگە بوو، حیزبی سوسیال دێمۆکڕات و حیزبی 

سەوز دەنگی هێنا تا ببێتە نوێنەری ئەو مەیلە لە دەسەاڵت دا. 

بڵێین گژە  بە جۆرێک کە دەکرێ  بوو،  لە سەردەمی دەسەاڵتداری ئەوان دا زۆر بەرجەستە  سێ ڕووداو 

بایەک بوو بۆ داخستنی دەمامکی ئەوان، گژە بایەک کە دەمامکە سوورەکەی »ڕەفیق رشۆدێری خەباتکاری 

سەندیکای« داخست و ڕووی ڕەشی نیشان خەڵکی ئاڵامن و سەمپاتەکانی دا. 

ئەوان لە واڵمی بزووتنەوەی دژەشەڕ کە نەیدەویست سەربازەکانی ئاڵامن بەشداری هیچ شەڕێک بکەن، 

کارەساتی  ناو  چوونە  ڕاستیدا  لە  کە  دەزانین  هەموومان  هەڵبەت  یوگوساڵوییەوە،  شەڕی  ناو  چوونە 

یوگوساڵویەوە. بەوەش نەوەستان و لە شەڕی ئەفغانستانیش بەشدارییان کرد و تا ئەوڕۆش زیاتر لە ١2 

هەزار سەربازیان لە ئەفغانستان ڕاگرتووە. 

ڕووداوی دووهەم ئەوە بوو کە ئەو دەسەاڵتە کە خۆی بە هومێدی بزووتنەوەی پاراستنی ژینگە دەزانی، لە 

جوابی ئەو بزووتنەوەیەش دا هات و زۆرترین زبڵی ئەتۆمی لە ئاڵامن چاڵ کرد. دژکردەوەی ژینگەپارێزانیشی 

شوڕا، پەڕلەمان نییە!
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تیژهنگ

بە کوتان لە شەقامەکان جواب دایەوە. 

ڕووداوی سێهەم کە گرینگرتینیانە و لە سەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵک کاریگەری بوو گۆڕینی هەموو سیستەمی 

پشتگیری کۆمەڵگا لە چینی کرێکار و کەمداهات بوو. 

پێش »رشۆدێر« کرێکاران دەیانتوانی پاش بێکار بوون یان دەرکران لە شوێنی کارەکەیان، ٣٦ مانگ نزیک لە 

٦٠%ی داهاتی مانگانەی پێشوویان لە بیمە وەرگرن. کەسانی بێکاریش بە زۆرەملی نەدەناردرانە سەر کار. 

لە سیستەمی  بە وتەی خۆیان  و  نێوی »Agenda2٠١٠« وەگەڕ خست  بە  پرۆژەیەکی  دەوڵەتی رشۆدێر 

پشتگیری کۆمەاڵیەتی و بازاڕی کاری ئاڵامن دا چاکسازیان کرد. بەاڵم لە ڕاستی دا تەنیا هاتن بازاڕی کاریان 

چاکسازی کرد ئەویش بە قازانجی خاوەنکار و سەرمایە. 

یەکەم گۆڕان ئەوە بوو کە ئەو ٣٦ مانگە کرا بە ١8 مانگ و مەرجەکانی وەرگرتنی ئەو ١8 مانگەش سەخت 

کرایەوە و لە ڕاستی دا وای لێ هات کە هەموو کرێکارێک نەتوانێ وەری بگرێت. 

ئەوجار هاتن بە سازکردنی ئیدارەیەکی زەبەالح بە ناوی »Jobcenter« کە دەسەاڵتی ڕەهای هەبێ بە سەر 

ژیانی بێکاران دا. ئەو ئیدارەیە لە پێش هەموو شتێک دا هات بژێوی ژیانی بۆ کەسی تەنیا یان هەر چەند 

سەرخێزانێک بەراورد کرد کە تەنیا بتوانێ بژی و هیچیرت، ئەوەی کردە میچی داهاتی بێکاران و پاشان فشار 

بۆ ئەوەی کە خەڵک بنێرێتە سەر کار. 

پرسێکی  بەڵکوو  کەسەکان  ئارەزووی  و  حەز  نەک  بێکاری  کە  ئەوەی  ئەویش  هەبوو  کێشەیەک  بەاڵم 

کۆمەاڵیەتی و گرێدراو بە سەرمایەدارییەوە بوو. کەوایە ئەو ئیدارەیە نەیدەتوانی بە ئان و ساتێک هەمووان 

بنێرێتە سەر کار و دەرگا داخا و کارمەندەکانی بنێرێتەوە ماڵێ، هەر بۆیە پالنی وردی داڕشت بۆ سەرکوتی 

ئەرتەشی بێکاران. چاکیان زانیبوو کە سەرکوت لە کوێوە دەس پێ بکەن و بەرەو کوێی بەرن. 

دڕندانەترین سەرکوت یاسایی کردنەوەی کۆیالیەتی بوو، ئیدارەی کار خۆی بە خاوەنکاری بێکاران ناساند 

و لەوالشەوە بوو بە الیەنی قەرارداد لە گەڵ خاوەنکارەکان. 

کۆیالیەتیان ئاوا یاسایی کردەوە کە ئیدارەی کار بە زۆرەملی، بێکارانی دەناردە سەر کار و بۆ هەر یەک 

لە  یۆرۆی   8 بۆ   ٦ النیکەم  ئاسایی  کرێکاری  کە  کارێک  بۆ  کرێکارەکە.  بە  دەدا  یۆرۆیان   ١ کار  کاتژمێر 

خاوەنکار وەردەگرت. 

و  نەدەکرد  فەالقە  کردن،  سەرپێچی  تاوانی  بە  کۆیلەکانی  دێمۆکراسی،  سوسیال  هاوردەی  کۆیالیەتی 

ئەشکەنجەی نەدەکردن، بە پێچەوانە هاتن ئەشکەنجەی زۆر باشرتیان دۆزیەوە، گەر بێکارێک سەرپێچی 

ئابلۆقەی دەخرا  نەگەیاندبایە،  بە جێ  ئەمرێکی تری خاوەنەکانی  یان خۆ  بێگاری  بچێتە  لەوەی  کردبایە 

یاسایی هەبێت  بەربەستێکی  ئەوەی هیچ  بێ  بە  کار  ئیدارەی  کارمەندێکی  کە  ئاوایە  ئابلۆقەکەش  سەر. 

توانای ئەوەی هەیە کە یەک لە سێی ئەویارمەتیە ماددیەی کە دیاری کراوە لە کەسەکانی ببڕێ و ئەگەر بە 

وتەی خۆی کەسەکە ئەرکەکانی بە جێ نەگەێینێ ئەوە دەتوانی پاشان هەموو یارمەتیەکەی لێ ببڕێت و 

لە کۆتایی دا دەتوانێ تەنانەت یارمەتی کرێ ماڵی بێکارەکەش ببڕێ و بە کوردی و کورتی کەسەکە فڕێداتە 

سەر شەقام هەر وەک کردوویانە و بە پێی ڕەقەمێک کە ڕۆژنامەی zeit لە ساڵی 2٠١٧ دا باڵوی کردەوە 

زیاتر لە 8٦٠٠٠٠ کەسی بێ ماڵ و سەرپەنا بوونیان هەیە و ئاسۆی ئەوەش هەیە کە بگاتە ١2٠٠٠٠٠ کەس. 

بە دڵنیاییەوە بێ سەرپەنایی هۆی تریشی هەیە وەک گیرۆدە بوون بە مادە هۆشبەرەکان یان کێشەی تری 

کۆمەڵگا، بەاڵم دەستی دەوڵەت ناشاردرێتەوە لەوەی کە هەوساری سەرمایەی کردۆتەوە و لە گیانی خەڵکی 

بەرداوە. 
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ئەوە کورتەی سێ ڕووداو بوون کە هەر سێکیان پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەبوو بە هەڵبژاردنی خەڵک. 

و  دا  دەسەاڵت  لە  بن  خوازی  عەداڵەت  نوێنەری  کە  دا  دێمۆکڕاتەکان  سوسیال  بە  دەنگی  نوێ  نەوەی 

ئینسانەکانە.  شکۆی  شکاندنی  کاری  کە  وەرگرتەوە  بۆگەنە  سیستەمە  ئەو  دامەزراندنی  بە  جوابەکەیان 

دەنگیان دا بە سەوزەکان کە دژی تێکدانی ژینگە بوەستنەوە بەاڵم بە چاڵ کردنی گەورەترین زبڵی ئەتۆمی 

واڵمیان درایەوە. بۆ سیاسەتی دەرەوەش خەڵک دژی شەڕانگێزی و ناردنی سەرباز بۆ شەڕ بوو کە بەشداری 

»چەپە  واڵمی  بە  بوو  هەردووکیان  لە  مرۆیی  کارەساتی  و  ئەفغانستان  و  یوگوساڵوی  شەڕی  لە  ئاڵامن 

ئاقڵەکان« بۆ کۆمەڵگا. 

ڕێکخراوە  و  لە الیەن سەندیکا  بۆ  کرێکاران  بۆ سەر سفرەی  بەرینە  ئەو هێرشە  کە  ئەوەیە  پرسیار  ئەی 

کرێکاریەکانی ئاڵامنەوە بێ واڵم مایەوە؟ 

واڵمەکە لەوە دایە کە زۆرینەی سەندیکاکان هەڵوارساوی حیزبی سوسیال دێمۆکڕات بوون و ڕێبەرەکانیان 

لە ژێر تەگبیری ئەو حیزبە دا خەتی سیاسی سەندیکایان دادەڕشت. 

دەست ئاوەاڵیی »شڕۆدێر« لە چاو » هێلموت کۆل« لەوە دابوو کە حیزبەکەی ئەو ناچار نەبوو لە شەقام 

بەرەنگاری ناڕەزایەتی کرێکاری بێتەوە، بە پێچەوانە ئەو لە ناودڵی بزوتنەوەی کرێکاری دا بناغەی هەر 

ناڕەزایەتی و موقاومەتێکی دەشکاند. 

منوونەی ئاڵامن تەنیا یەک منوونەیە لە سوسیال دێمۆکڕاسی، بە چاو خشاندنێک بە سەر هەموو ئەزموونەکان 

لە سوئێدەوە تا بریتانیای پێش تاچەر و تەنانەت سەردەمی تۆنی بلێر و فەڕانسەی سەردەمی ئۆالند، تەنیا 

یەک شت دەردەکەوێ و ئەویش ئەوەیە کە سوسیال دێمۆکڕاتەکان تەنیا دەمامکی سووریان لێداوە، بەاڵم 

ڕەشن! 

کاک شوعەیب کە ئاوا بە گڕوتین لە ستایشی سوسیال دێمۆکڕاسی و دەسکەوتی بەشەری وتار دەخوێنێتەوە 

و چەپی شوڕشگێر بە ئانارشیست و هەرزەکار و گەنج یان بە کوردییەکەی بە بێ ئەقڵ دەزانێ و وشیارمان 

دەکاتەوە کە لە خەیااڵت دا نەبین دەکرێ منوونەی دوو واڵمتان بۆ بێنێتەوە کە ئێستا سوسیال دێمۆکڕاسی 

گڵۆڵەی نەکەوتۆتە لێژێ و لە سەمەرەی خیانەتەکانی دا، ڕاستی هار شین نەبوو بێت؟

کاک شوعەیب و هاوبیرەکانی ئامۆژگاریامن دەکەن کە لە سەردەمی خۆمان دا بژین. پوختە بین و خۆ لە 

ئانارشی و ئیدئۆلۆژی کۆن بپارێزین. ئەوە ئامۆژگاریەکی دۆستانەیە و کێ هەیە ئەوە وەرنەگرێ جگە لە 

کاک شوعەیب و نەسلی کاک شوعەیب. 

درەنگ  هەمووکات  و  ناژین  دا  خۆیان  سەردەمی  لە  کە  شوعەیبەکانن  کاک  نەسلی  کە  ئەوەیە  ڕاستی 

دەگەنێ، لە هەشتاکانی زایینی کە بۆگەنی ئوردوگای »سوسیالیستی« هەموو جیهانی هەڵگرتبوو و دیفاع 

لە ئوردووگای سوسیالیست وەک عەیبە و مایەی شەرمی لێ هاتبوو نەسلی ئەوان تازە دەبوون بە چەپی 

ئوردووگایی و دیفاعیان لە سوڤیەت دەکرد. ئێستاش کە زیاتر لە ١٥ ساڵە کە بۆگەنی سوسیال دێمۆکڕاسی 

هەستاوە و مەعبەدی جومهوری »ئازادی و برایەتی« وا درزی تێکەوتووە کە فاشیستی وەک ماری لۆپەنی 

تێوە دەچێ، تازە نەسلی کاک شوعەیب بوونەتە سوسیال دێموکڕات. 

بە پێچەوانەی نەسلی کاک شوعەیب چەپی شۆڕشگێڕی ئێستا لە ئێران و کوردستان ئەو 2٠ ساڵ خەوی 

ئەسحابی کەهف چاوی پێ نەقوچاندووە و لە سەردەمی خۆی دا دەژی. 

کاک شوعەیب باسی ئەوە دەکات کە لە کام واڵتی پێشکەوتوو ڕووخاندنی سەرمایە لە دەستووری کاری 

خەڵک دایە کە لە ئێران هاتۆتە دەستوورەوە؟ پاشان کاک شوعەیب دەڵێ چەپی ئێمە وا خۆی دەردەخات 

شوڕا، پەڕلەمان نییە!
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کە دیارە هێزی سوسیالیست لە واڵتە پێشکەوتووەکان کەم هێزترە لە واڵتە پاشکەوتووەکان و خۆشی مارکی 

نەفامی بەسەردا دەدا. 

لە واڵتە  بنەڕەتەوە هەڵەیە و هیچ هێزێکی چەپ و کومونیست پێی وانییە کە ئەوە  لە  ئەو ئیستداللە 

پێشکەوتووەکان هێزی چەپ و کومونیستی دژی سەرمایەداری لە واڵتانی ئێمە کەم هێزترن. بە پێچەوانەوە 

هێزی چەپی شوڕشگێر لە واڵتە پێشکەوتووەکان زۆر ڕێکخراوتر و بەرفراوانرتە و ئەگەر خۆزگەیەک هەبێ 

ئەوە ئێمەین کە خۆزگە بە حاڵی وان دەخوازین نەک پێچەوانەکەی. 

خۆ  یان  سەرمایەداری  دژە  گوتاری  کە  کردووە  ئەوەی  ئیدعای  ئێران  لە  سوسیالیست  هێزی  کام  پاشان، 

سازدانی دەسەاڵتی شوڕایی بۆتە گوتاری سەرەکی؟ کاک شوعەیب باش دەزانێ کە ئەڵتێرناتیڤی شوڕایی، 

دیسکۆرسی زاڵ نییە و هەوڵ بۆ زاڵ کردنی دەدرێ. ئەوەی کە کاک شوعەیب، وا دەری دەخا کە ئەوە بۆتە 

گوتاری زاڵ و خەڵکی لەوە دەترسێنێ کە ئەوە ئەژدیهای سوورە دەرکەی گرتووە لە وشیاری کە شوعەیبە. 

کاک شوعەیب باش دەزانێ کە هەرچەند ئێستا گوتاری دەسەاڵتی شوڕایی نەبۆتە گوتاری زاڵ، بەاڵم ئەو 

توانایی یان خۆ قەبارەیەی هەیە کە ببێت. وشیاری کاک شوعەیب ئەلەوە دایە کە پوتانسیەلی ئەو گوتارەی 

ناسیوە بۆیە لە ئێستاوە بە دژی کەوتۆتە خۆ.

پاشان  و  دواکەوتوو  و  پێشکەوتوو  بە  دەکات  دابەش  سەرمایەداری  کە  شوعەیب  کاک  پێداگرییەی  ئەو 

مەنتقی  گەڵ خودی  لە  بیت  دژی سەرمایە  ناکرێ  پاشکەوتوو  واڵتی  لە  نەخێر  کە  دەگرێ  لێ  نەتیجەی 

سەرمایەداری جیهانی ناگونجێ. 

بناغەی سەرمایەداری لە سەر ئەو دابەشکردنەیە، هەر چۆن لە کۆمەڵگای سەرمایەداری دا هەمووان نابنە 

خاوەنی کارگە، ئاواش لە جیهان دا هەموو واڵتەکان ناتوانن بگەنە پلەی واڵتانێکی تری وەک ئەمریکا یان 

پێداویستی خۆشی  پێی  بە  و هەر  دەکا  تەنانەت وەک سۆئێدیش. سەرمایەداری حوکمی هەموو واڵتان 

هەندێک واڵت پێشکەوتوون و هەندێکیش دواکەوتوو، خۆ ناکرێ بە هۆی ئەوەی ئێران لە بەرهەمهێنان 

دا هاوشانی ئاڵامن نییە، ناوی سەرمایەداری لێ هەڵگرین و تەنیا واڵتە زلهێزەکان بە سەرمایەدار بزانین. 

کەواتە حوکمەکەی کاک شوعەیب هەڵدەوەشێتەوە، ئاوا کە جیهان هەمووی سەرمایەداریە بە بێ جیاوازی 

لە پلەیان لە بەرهەمهێنان دا و هەرواش خەباتی دژیشی جیهانیە و هەموو ئەو واڵتانە دەگرێتەوە.  

هەڵە بوونی وتارەکەی کاک شوعەیب لەوە دایە کە ئەو خۆی لە الیەک لۆمەی ئێمەمانان دەکات وەک بڵێی 

ئەوە ئێمەین لە سەردەمی خۆمان دا ناژین و دەبێ دەستامن بگرن و چاوساخامن بن بۆ دیتنی سەردەمی 

خۆمان. کاک شوعەیب کە دەیهەوێ چاوساخامن بێت، لە وتارەکەی و بە تایبەتی ئەوەی کە دەڵێ لە کوێ 

بکەین و  لە خۆمان  ئەو زوڵمە  نابێ  کە  نیشامنان دەدات  کارەوە  ڕووخاندنی سەرمایە چۆتە دەستووری 

ئەوان بکەینە چاوساخ. 

سەریان  کۆمەاڵیەتی  بەرینی  بزووتنەوەی  دنیا  پێشکەوتووەکانی  واڵتە  لە هەموو  کە  ساڵە   ١٥ لە  کەمرت 

بزووتنەوەی  منوونە  بۆ  بووە.  سەرمایەداری  دژی  سەرەکیان  دروشمی  و  سەرەکیان  ئااڵی  کە  هەڵداوە 

»داگیرکردنی واڵسرتیت« لە ئەمریکا، کە خۆی بەشێک بوو لە بزووتنەوەیەکی گەورەی جیهانی بە ناوی 

دواییانەی  ئەو  یان خۆ  یونان،  بزووتنەوەی خەڵکی  یان خۆ  گرتەوە،  ئوروپای  کە هەموو  »شڵەژاوەکان« 

فەڕانسە کە بە »شەو بێدار« یان تەنانەت ئەو خرۆشەی چەند مانگی ڕابردووی هێلەک زەردەکانی فەڕانسە 

و هتد. 

ناوەیان  ئەو  خۆیان  بەڵکوو  نەناون  ناومان  ئێمە  و  بوون  سەرمایە  دژە  بزووتنەوەی  هەموویان  ئەوانە 
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هەڵبژاردووە. بە پێچەوانەی کاک شوعەیب کە یان هیچ خەبەری لەو بزووتنەوانە نییە یان خۆ نایهەوێ 

هێزی  لە  گلەییەکیش  ئەگەر  و  سەرمایەیە  دژی  بزووتنەوەی  سەردەمی  ئێمە  سەردەمی  ببێت،  خەبەری 

چەپی ئێران و کوردستان هەبێت ئەوەیە کە بە پێی پێویست بەشداری ئەو شەپۆلە جیهانییە نەبووە. 

ئێستا  بزوتنەوەکانی  کە  ناگۆڕێ  لەوە  و هیچ  ترە  باسێکی  نەبوون  بۆچی سەرکەوتووش  ئاخۆ  کە  ئەوەی 

سەرەڕای شکست هێنان بەاڵم دژی سەرمایەن و وەک بزوتنەوەی »شڵەژاوەکان« ناوی دەنێ دژی دیکتاتۆڕی 

بازار و بۆ ڕوخاندنیەتی. 

بۆ منوونە خەڵکی یونان، لە دوای خەباتێکی بێوچان و زەحمەتێکی زۆر کە توانیان واڵت بشڵەژێنن و ئەو 

گەنجە بێباکەی خەڵکی دڵنیا کردبووەوە کە یونان لە قەیران دەرباز دەکات، بکەن بە سەرۆک وەزیر، چ 

خێرێکیان  لە کابینەی چاکسازی بینی؟

مەگەر زۆرینەی خەڵکی یونان دەنگیان نەدا کە نابێ ئەو قەرزەی کە ئوروپا بەسەری داسەپاندوون و لە 

ڕاستیش دا دراوە هەر بە بانکە ئوروپاییەکان لە یونان، نەدرێتەوە؟ بەاڵم سەرۆک وەزیری گەنج، بێمنەت 

بوو لە دەنگی خەڵک و هەموو مەرجەکانی یەکێتی ئوروپای بردە سەر و ئێستا یونان بۆتە واڵتێک کە تەنیا 

ڕاسپاردەی دەوڵەت فرۆشتنە و لە ئاوی شارەوە بگرە تا کارەبا و تەنانەت هاتوچۆشی فرۆشتووە بە کۆمپانیا 

فەرانسی و ئاڵامنیەکان و بەوەش دەستیان لە بینەقاقای بەرنەدا و ئێستا خەریکە دوورگەکانیشی دەفرۆشێ 

خەڵکەکەی  کە  واڵتێک  بە  بوو  دێمکراسیەوە  سوسیال  سەری  سایە  لە  یونان  توریستییەکان.  کۆمپانیا  بە 

تەنانەت خاوەنی شاخ و کێوەکانی خۆشیان نین چ بگات بە شەقام و برق و ئاوەکەیان! 

کاک شوعەیب باسی ئەوە دەکات، کە ئەگەر ئێمە دروشمی سوسیال دێمۆکڕاسی هەڵگرین ئەوە خەڵکانی 

جیهانیش پشتگیریامن دەکەن. 

ئەو سێحرە چییە کە خەڵکی ئوروپا لە سەر ئوروپایی سپی پێستی یونان نایەتە دەنگ کە دەوڵەتەکانیان 

ئەوسەتی  شەرقی  سێهەمی  جیهان  منی  سەر  لە  بەاڵم  یونانە،  بوونی  هەڵلووشینی  خەریکی  ڕاستەوخۆ 

وەجواب دێت کە تەنانەت نازانێ واڵتەکەشم لە کوێیە؟ 

لە سەردەمی خۆدا ژیان چییە؟ خۆ وەک دیارە ئەوەی کاک شوعەیب باسی دەکات سەردەمی ئێمە نییە. 

سەردەمی ئێمە سەردەمی هەستانە جەماوەرییەکانە و هەموو جیهانیش بە بەشی خۆی و دووری و نزیکی 

خۆی لە قەیرانەکان تێوەگالوە. سەردەمی ئێمە سەردەمی داگیرکردنی مەیدانی شارەکان و هاتنە سەرشەقام 

و بزووتنەوە تازەکانە کە لە شوێن گەلی جۆراوجۆر و بە فۆڕمی جۆراوجۆر خۆی دەرخستووە. هەمووشیان 

لە کاکڵ دا یەک شنت، وتنی نا بەو هەلومەرجەی کە ئێستا هەیە و خەڵک برسی ڕادەگرێ و لە ماڵ دەری 

دەکات و شەڕ دەخوڵقێنێ و داهاتووی ئینسان دەسووتێنێ و ژینگە تێک دەدا و چ نییە لە سەڵتەنەتی بێ 

ئەمالوالی قازانج و بازاڕ بە سەر ئینسان دا. 

خرۆشان دژی ئەوەش لە هەر شوێنەو ڕەنگێکی گرتووە، لە واڵتە عەرەبییەکان دژی دەسەاڵتی گەندەڵ 

و داشی بێگانە و هەژاری و بێکاری بوو، لە ئوروپا و ئامریکا بە پێی ڕێکخراوتر بوون دژی کۆی بازاڕ و 

سەرمایە بوو. 

چڕوپڕتر  کە  بێت  ئەوە  دەبێ  هەوڵ  جیهانیە.  شەپۆلە  لەو  بەشێکە  ئێرانیش  ئێستای  بزووتنەوەیەی  ئەو 

ئەو  سەرەکی  کێشەی  بکات.  وەرگرتن  کاریگەری  و  دانان  کاریگەری  تەقەالی  زیاتر  و  بکات  بەشداری 

بزووتنەوەیە لە هەموو جیهانیش و لە ئێرانیش ئەوەیە کە هێشتا لە ڕووی نەزەریەوە نەمەیوە و شلکە. 

شوڕا، پەڕلەمان نییە!
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هەربۆیەشە دەبێ لە ڕووی نەزەریەوە بەهێز بکرێ. 

بەهێز کردنیشی ئەرکێکە کە بە دوو ئاراستەدا دەبێ هاوکات بەرەوپێش بچێت و هیچیان بۆ هیچیان شل 

نەکرێتەوە. ئەرکەکە هاوتەریبە لە گەڵ بزووتنەوەکە، هەرچۆن بزووتنەوەکان سەرەتا هەوڵی وێران کردن 

و ڕەت کردنەوەی ئەو دەسەاڵتە چەوسێنەرە دەدەن کە خەریکە حوکمامن دەکا، لە الیەکیشەوە دەگەڕێ 

بۆ سازدان و دەرفەتی نوێ، لە بەشی نەزەریش دا هەردەبێ وابکرێ و لە الیەکەوە شان بنێتە بەر ڕەت 

کردنەوەی دەسەاڵت و ئیمکانەکانی سەرمایە وەک سوسیال دێمۆکڕاسی و پەڕلەمان و لە الیەکی تریشەوە 

کە  بکاتەوە  کۆ  دا  فۆڕمێک  لە  دەسەاڵتی خەڵکی  کە  ئیدەگەلێک  هێزکردنی  بە  بۆ  بکرێ  کۆشش  دەبێ 

وەفادار مبێنێ بە کاکڵە خەڵکیەکە. 

دەسەاڵتی شوڕایی پەڕلەمان نییە! 

کاک شوعەیب لە کۆتایی قسەکانی دا باسی ئەوە دەکات کە شوڕا و پەڕلەمان جیاوازی زاتیان نییە، بەڵکوو 

شوڕا پەڕلەمانی سەردەمی شۆڕشە و پەڕلەمان هەمان شوڕای سەردەمی دوای شۆڕشە. 

ڕەنگە کاک شوعەیب پێی وابێت دیسکۆرسی شوڕایی، تەنیا کێشەکەی ناوە، کە ڕقی لە پەڕلەمانە و حەزی 

لە ناوی شوڕایە. خۆ ئەگەر وا بووایە هەر ئێستاش لە ئێڕان شوڕا هەیە و کەس ناویشی ناهێنێ. بەاڵم نێو 

بێژەری هیچ نییە و ئەوە خسڵەتەکان و شێوەی بەڕێوەبردنن کە یەکالکەرەوەن، نەک ناوەکانی. چاوخشانێک 

بە مێژوودا ئەوەمان پێ نیشان دەدا کە دەیان جار گورگ ناوی شوانی لە خۆ ناوە و پێچەوانەکەشی. 

دەبێ سەرەتا بزانین پەڕلەمان چیە و بۆ ڕەتی دەکەینەوە پاشان بگەینە ئەوەی کە چیامن دەوێ. 

هەمووان زۆر بە حەرسەتەوە باسی دێمۆکڕاسی و جوانییەکانی و دەستاودەست کردنی دەسەاڵت بە بێ 

توند و تیژی و پێشکەوتووییەکانی ئەو سیستەمە دەکەن. 

دێمۆکڕاسی چییە و چۆنە کە ئەوەندە بە هاسانی حیزبێک یان کەسێک کورسی دەسەاڵت دەگرێ و هەروا 

بە هاسانیش بەری دەدا و هیچ کێشەیەک ڕوونادا؟ 

چۆنە ئەو مەیلە جیاوازانەی کە لە کۆمەڵگادا قازانجی تایبەتی زۆر دژ بە یەکیان هەیە و دژایەتیەکەشیان 

ئاشتی ناناسێ کە دەگەنە پەڕلەمان ئاوا دەبنە برادەر کە تەنانەت لە درێژماوەدا دان و گرتنەوەی دەسەاڵت 

ڕیزبەندییەکی تایبەتیش بە خۆ دەگرێ؟ 

 .»alternative« یان هەمان »نۆرە« دامەزراوە نەک لە سەر »alternation« دێمۆکڕاسی لە سەر

بەو مانایە کە ناوەرۆکێک هەیە لە دەرەوەی هێزەکان و لە سەرووی هێزەکانیشەوە کە بناغەی دێموکڕاسی 

بە هێمنی دەسەاڵت  وایە هێزەکان زۆر  ناوەرۆکە هەبێت، کە  بەو  بڕوایان  ئەوەیە کە هێزەکان  لە سەر 

وەردەگرن لە یەکرت و زۆر بە هێمنیش دەیدەنەوە دەستی ئەوانی تر کە بڕوایان بەو ناوەرۆکە هەیە. ئەو 

ناوەرۆکە چییە کە لە دەرەوەی هێزە سیاسییەکانە و لە سەرووشیانەوەیە و هەموو کایەکەش بە بڕوابوون 

بەو دیاری دەکرێ؟ 

ناوەرۆکەکە، سەرمایەیە. هەر ئەو شتەی کە هەموو هێزە پەڕلەمانتاریستەکان بڕوایان بە ڕاگرتنی هەیە و 

دژی نین. کە ئەویشیان ڕاگرت لە کۆتایی دا لە هات و چۆی ئەم یان ئەو هێز بۆ دەسەاڵت شتێکی سەرەکی 

ناگۆڕدرێ و تەنیا لەوەدا دەمێنێتەوە کە بۆ منوونە ئەگەر حیزبی چەپ هات ئەوە ٥٠ سێنت بە حەقدەست 

زیاد دەکا و ئەگەر حیزبی موحافەزەکاریش هات ئەوە بڕێک ماڵیات لە سەر دەوڵەمەندان کەم دەکات. 
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بەاڵم لە سەرەکی ترین سیاسەتەکان دا هەر یەک ئاراستە دەگرنە بەر، بۆیە تۆنی بلێری ڕێبەری حیزبی 

کرێکار و جۆرج بووشی پاڵێوراوی حیزبی جومهووری خواز، لە سەر شەڕ لە عێراق یەک هەڵوێستیان هەیە. 

لە سەرووی  لە دەرەوە و  ناوەرۆکێک کە  بە  بڕوابوون  لە سەر  نۆرەکردن  ئەوەیە،  ناوەرۆکی دێمۆکڕاسی 

نێوان  ڕاستی  بۆ  نێوانەوە  لە چەپی  ئاوا خۆی دەردەخات کە دەسەاڵت  هێزە سیاسیەکانە و هەمیشەش 

ئاڵوگۆڕ دەکات. کاتێکیش حیزبێکی ڕاستی توندئاژۆ ناوی لە سندووقی دەنگدان دێتە دەرێ ئەوە هەموان 

بە گڕوتینەوە باسی سازبوونی قەیران لە دێمۆکڕاسی دا دەکەن و کەس نایهەوێ ئاوا بە هاسانی دەسەاڵت 

بدرێ بە ڕاستی توندئاژۆ. 

بەاڵم ئەو قەیرانە چییە کە هەموو ڕۆژنامە و تەلەڤیزیۆن و »کارناسی سیاسی« بە شڵەژانەوە باسی دەکەن 

بە  ئەو حیزبانەش هەروا  بۆ مەگەر  لە کیس چووی دێمۆکڕاسی؟  بۆ شەڕەفی  و خەڵکی دەخەنە گریان 

ڕێگای هەڵبژاردن نەهاتوون؟ 

قەیرانەکە لەوەوە ساز دەبێ کە متامنەیەک نییە کە ڕاستی توندئاژۆ دەسەاڵت وەک وەری گرتوە بیداتەوە و 

گەمە سەرەکیەکە تێک نەدات، سەرەڕای ئەوەش کێشەیەکی تریش هەیە کە ڕاستی توندئاژۆ بۆ دێمۆکڕاسی 

ساز دەکات، ئەویش ئەوەیە کە ناوەرۆکەکەی کە لە سەرووی خۆی و لە دەرەوەی خۆیەتی ڕەنگ و بۆنێکی 

تری دەداتێ. 

ناوەرۆکەکە، سەرمایەیە. بانگی سەرمایەش بۆ کۆمەڵگا بانگێکی جیهانییە، یانی هەمووان دەکاتە بەردەنگ، 

بێ  بە  سەرمایە  حوکمی  ژێر  لە  هەمووان  نەتەوەیی.  و  ئایینی  کەمایەتی  هاوڕەگەزخواز،  پیر،  پیاو،  ژن، 

جیاوازی بەردەنگن، بۆ وەدەست خستنی قازانج و دانی قازانج. 

ڕاستی توندئاژۆ ئەو بانگە دەگۆڕێ و شوناسێکی پێ دەبەخشێ، بۆ منوونە دەیکات بە سپی پێستی مەسیحی 

هێرتۆ سێکشواڵ. کەوایە ئەو ئینعتافەی دێمۆکڕاسی لە ناو دەبات. 

جومهوری ئیسالمیش هەر ئەو شێوەیەی هەیە لە حوکمڕانی، دوو باڵی میانە هەن کە بە نۆرە دەسەاڵت 

وەردەگرن. جیاوازییەک کە دێمۆکڕاسی منوونەی جومهوری ئیسالمی لە مۆدێلە غەربیەکەی جیا دەکاتەوە 

ئەوەیە، کە ناوەرۆکی جومهوری ئیسالمی تەنیا سەرمایە نییە و بانگەکەشی بۆ هەموان نییە. ناوەرۆکەکە 

زمان  فارس  پیاوی شیعەی هێرتۆ سێکشواڵی  لە سەر شوناسی  بانگەکەش  و  فەقێیە  دەسەاڵتی وەالیەتی 

داندراوە. 

حیزبی  منوونە  بۆ  جیاوازی  لە  زیاترە  زۆر  ئوسولگەرا  و  ئیساڵحتەڵەب  باڵی  جیاوازی  تەنانەت  نا  ئەگەر 

سوسیال دێمۆکڕاتی ئاڵامن لە گەڵ حیزبی دێمۆکڕات مەسیحی ئاڵامن. 

تەنیا جیاوازی جومهوری ئیسالمی و دێمۆکڕاسی پەڕلەمانتاری هەر لەو ناوەرۆکەدایە، کە جومهوری ئیسالمی 

شوناسی پێ زیادکردوە و منوونە ڕۆژاواییەکەی شوناسی نەداوەتێ، ئەو شوناسەش کە دراوە بە سەرمایە هەم 

ئازادیە کۆمەاڵیەتیەکانی بەرتەسک کردووەتەوە و قەبارەیەکی ئیستیبدادی داوەتێ و هەمیش گەندەڵی 

کردووە. گەندەڵیەک کە سەرچاوەکەی هەر ئەو سەرمایە شوناس تەوەرەیە. ئەگینا سەرمایە خۆی گەندەڵی 

دێنێ بەاڵم کە شوناسی پێ بەخرشا گەندەڵەکانیش بە پێی دووری و نزیکی لەو شوناسەیە کە سنووریان 

بۆ دیاری دەکرێت. 

کەواتە ئەوەی کە کاک شوعەیب باسی دەکات تەنیا کایەی زمانەوانیە بە دوو وشەی شوڕا و پەڕلەمان و 

چیرتی لە پشت نییە، چون دەسەاڵتی شوڕایی لە سەر ناوەرۆکی سەرمایە ساز نادرێ و بەشداریشی لە سەر 

شوڕا، پەڕلەمان نییە!
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بڕوا بە ڕاگرتنی ئەو ناوەرۆکە دەرەکی و سەرووی هەمووانەوە ڕێگە پێنادرێ. 

بە پێچەوانە، دەسەاڵتی شوڕایی، لە سەر ئەساسی حوکمی خەڵکی و ناوەرۆکی یەکسانی دادەمەزرێ کە 

تەنیا بە هەڵوەشاندنەوەی چەوساندنەوەی ئینسان بە دەستی ئینسان دەستەبەر دەبێ. 

کات  ئەو  چون  نابێت،  دێموکڕاسی  ناو  درۆیینەی  کێبڕکێ  ئەو  کۆمەڵگاش  کێبڕکێی  و  جیایە  ناوەرۆکەکە 

ناوەرۆک نەمانی چەوساندنەوە و ڕزگاری بەشەرە و بانگەکەشی هەمووان بە بێ جیاوازی شوناس دەکاتە 

بەردەنگ.

هەرئەو ناوەرۆکەشە کە دەسەاڵت لە خوارەوە دەپشکوێنێ و خەڵک بە یەکسان بەشدار دەکات. دەسەاڵتی 

شوڕایی، دەرفەتێکە بۆ ڕزگاری و دەستەبەر بوونیشی تەقەالیەکی فراوانرتی دەوێ، فراوانرت لەو ڕووەوە کە 

ئەوە دەبێتە هۆی سازدانی کۆمەڵگایەکی نوێ و ئەو سازدانەش هەزار پرسیار و خواستی لێ دەکەوێتەوە کە 

دەبێ جواب وەربگرنەوە. دەسەاڵتی شوڕایی ئیمکانەکانی الدانی ستەم دەخاتە بەردەست چون ناوەرۆکی 

سازمانی کۆمەڵگا دەگۆڕێ!

گەڕان بۆ ئەو واڵمانەش هەر دەبێ لە دەوری ئەو ناوەرۆکە بێت، گەڕان بە دوای ئەوەی کە شێوەیەکی تر 

لە ڕێکخستنی کۆمەڵگا کە لە سەر بناغەی یەکسانیە نەک لە سەر شت گەلێک کە لە دەرەوە و سەرەوەی 

کۆمەڵی بەشەریە وەک قازانج و بازاڕ. 

پێویست بێت  نوێنەرەکانی هەرکات  لە دێمۆکڕاسی کە  ناکرێتەوە  دەسەاڵتی شوڕایی، هەر بەوە جیاواز 

دەتوانن البدرێن، بەڵکوو بەوە جیاواز دەکرێتەوە کە خەڵک نەک لە دەرەوەی بازنەی دەسەاڵت و تەنیا 

بە هەڵبژاردنی تاکەکەسی و شاراوە، چەند ساڵ جارێک ڕۆڵێکی ساختەیی ببینن لە سیاسەت دا، بەڵکوو بە 

پێچەوانە سیاسەت دەبێتە ئەمرێکی کۆمەاڵیەتی و ئاشکرا و کراوە بە ڕووی هەمووان و ئەرکی هەمووانە، 

نەک تەخەسوسی تاقمێکی دیاری کراو کە ئەرکیان ڕاگرتنی سەرمایە و چەوساندنەوەیە جا گریامن جیاوازیان 

لەوەدابوو کە بەشێکیان حەقدەستیان زیاد کرد و بەشێک نا. 

لێرە و لەوێ دژبەرانی دەسەاڵتی شوڕایی، بە گەمە و سەرکۆنەوە باسی ئەوە دەکەن کە جوتیاری فاڵن 

دێهاتی کوردستان چی دەزانێ کە بەشداری داڕشتنی سیاسەتی دەرەکی دەسەاڵتی شوڕایی بێت یان خۆ لە 

سەر سیاسەتی گشتی بانکی و ژێرخانی ئابووری پێشکەوتن و ئەوانە ڕای هەبێ و گۆێ بیستیشی بۆ پەیدا 

بێت. 

جیا لەوەی کە ئەو وردەقسانە دەرخەری ڕووی ڕاستەقینەی ئەو کەسانەیە کە تا چ ڕادەیەک لە ئیدئۆلۆژی 

سەرمایەدا ڕۆچوون کە کەرامەتی ئینسانیش لە دوور و نزیکی کەسەکان لە سەروەت دا دەبینن و بەو 

شێوەیە دەتوانن چینی زەحمەتکێشی پێ بشکێنن، دەرخەری نەزانی خۆیان بەرامبەر کۆمەڵگا و دەسەاڵت 

ئەمریکاش  و  ئوروپا  باغی شەدادەی  لەو  ئەگینا خۆ خاوەنی سەرمایە هەر  تەنانەت سەرمایەداریشە.  و 

بیرمەندی ئابووری و سیاسەت و کۆمەڵناسی و فەلسەفە نین و حوکمی کۆمەڵگاش دەکەن. چون حوکمی 

کۆمەڵگا وەک گومتان، سەرمایەیە و دواجار ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە دەبێ بۆ پاراسنت و بەهێز کردنی هەول 

بدرێ. 

نییە کە چەوساوەیەکی فاڵن دێهات کە هەر  بۆ دەسەاڵتی شوڕاییش هەروایە، کەس چاوەڕوانی ئەوەی 

یان هەر  بانک  یان  دەرەکی  داڕێژەری سیاسەتی  ببێتە  زانست دوور خراوەتەوە  لە  بە حوکمی سەرمایە 

پرسێکیرتی کۆمەڵگا. بەڵکوو دەسەاڵتی شوڕاییش کەسانی بە توانای خۆی لە دەوری یەک کۆدەکاتەوە و 

کۆمەڵگا بە پێی حوکمی شوڕا و نەمانی چەوسانەوە سازمان دەدات. 
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دەسەاڵتی شوڕایی کە ناوەرۆکەکەی ڕزگاری و نەمانی چەوسانەوەیە، ڕێکخستنی کار وەک ئێستە ناهێڵێ، 

با بە منوونەیەک ماناکەی ڕوونرت بکەینەوە. ڕێکخستنەوەی شوڕایی کار لە بەشی هاتوچۆ ئاوا دەبێت کە 

هەموو کرێکارانی بەشی هاتوچۆ خۆیان ڕێکدەخەن و خۆیان دەبنە بەرپرسی پالن داڕشنت بۆ هاتوچۆی 

شار. کەوایە ئەوان لەو ڕێکخستنە تازەیە دا ناوەرۆکی قازانجی تاک یان کۆمپانیا لەبەر چاو ناگرن، بەڵکوو، 

نێوان  لە  یەکسان  بە  کار  بەشکردنی  هەروەها  و  کۆمەڵگا  پێویستی  پێی  بە  ئەرکەکانیان  بەجێگەیاندنی 

خۆیان دا دەکەنە بناغە. 

پالن داڕشنت بۆ ئەرکەکەکانیان کە بە تێکڕایی و لە کۆبوونەوە گشتیەکان دا بەڕێوە دەچێت ئەو بێگانە 

بوونەی کە ئێستا ئینسان لە کار تووشی بووە و نازانێ ئەو کارەی کە دەیکات بۆ دەیکات و هەروەها خۆی 

هیچ دەورێکی لە ڕێکخستنی پالنەکەی نییە الدەدا. 

دابەشکردنی کاریش بە یەکسان لە نێوان هەمووان دا یەکەم سەمەرەکەی ئەوەیە کە قورسایی کار لە سەر 

کەسەکان کەم دەکاتەوە و لەبەر ئەوەی قازانجی تاکەکەسی نەماوە بۆ هەرچی کەمکردنەوەی فشاری کار 

و ماندوویی، دەتوانێ کەسانی زیاتر بخاتە کار و ڕێژەی بێکاریش دابەزێنێ. هەر ئەو منوونەیە دەتوانێ 

بۆ هەموو بەشەکانی تریش ڕاست بێت و بە بڕینەوەی قۆڵی قازانجی تاکەکەسی لە سەر کۆمەڵگا و بە 

پێچەوانە کرانی قازانجی گشتی بە بنچینە و ئەسڵ، نەهامەتی بنکێش دەکرێت. بنکێش بوونی نەهامەتیش 

دەستەبەر نابێت مەگەر بە تێکشکاندنی دەسەاڵتی سەرمایە.

دەسەاڵتی شوڕایی خەونی شاعیرانە نییە کە بە هاتنی، ئینسان ئاڵوگۆڕی بەسەر دا بێت و ببێتە ئینسانی 

دەسەاڵتی  پێچەوانە  بە  نەبێت،  دا  خەیاڵ  لە  چیرتی  گشتی  خێری  لە  جگە  و  تازە  کۆمەڵگای  پلەبەرزی 

شوڕایی دەسەاڵتێکە هەر بۆ ئەو ئینسانەی ئێستا هەیە و لە ژیانی تاکەکەسی دا تواوەتەوە، دەسەاڵتی 

شوڕایی دەستی قازانج و بازاڕ دەبڕێ و لە چیاتی ئۆتۆریتەی بازاڕ، ئۆتۆریتەی گشتی دادەنێ. بەو مانەیە 

و  کۆمەڵگا  کارەکانی  ڕاپەڕاندنی  بە  هەڵدەسنت  خۆیان  کرێکاران  و  نامێنێ  خاوەنکار  دەسەاڵتی  کە  نییە 

بەهەشتی بەرین ساز دەبێت، بەڵکوو لە جیاتی ئەو دەسەاڵتە، ئۆتۆریتەی گشتی کرێکاران دادەنێ کە بەر 

بە دووبارە بوونەوەی خۆپەرەستی بگرێ. 

کردنی  وێران  لەسەر  نەک  ئێستا  پێچەوانەی  بە  کە  دەبات  بەڕێوە  کۆمەڵگایەک  بەشەر  کە  ئەوکاتەیە 

تاکەکان و ژینگە و بە کۆیلە کردنی مرۆڤ، بەڵکوو لە سەر هاوپشتی و هەرەوەزی و ئاسایش و تەواو 

کردنی چەوسانەوە و ماندوویی و برسیەتی و لە هەمان حاڵ دا تەخشان و پەخشانی مەرسەف گەراییە. 

کۆمەڵگایەک کە لە جیاتی چاوچنۆکی و خۆمە خۆمەی سەردەمی سەرمایەداری، پاراستنی ژینگە و کەم 

کردنەوەی ڕەنج و ژیانی ئینسانی بۆ منااڵن و بەرابەری ژن و پیاو و هاوژین بوونی شوناسەکان دەبن بە 

ئەرزش.    

  ئەژدیهای سوور کە دوای خرۆشی بەفرانباری ١٣٩٦ هەمووان خەریکن لە هاتنەکەی دەمانرتسێنن و دۆعا 

و نزا دەکەن کە سەری پان کرێتەوە ئەوەیە، ئەژدیهایەکە کە بە پێچەوانەی درۆی ئەوان گۆشتی بەشەر 

ناجنێ، بەڵکوو چەوسانەوە دەهاڕێ و ئەو هاڕینی چەوسانەوەیەشە کە بۆتە جەڵدە و خەریکە هەموویان 

دەخاتە فێ. 

و  گشتی  خۆاستی  نەبۆتە  بەاڵم  ئێرانەوە،  خەڵکی  بزووتنەوەی  ناو  هاتۆتە  شوڕایی،  دەسەاڵتی  خواستی 

هێژمۆنی بزووتنەوەکە نییە، ئەوە ئەرکی کومونیستەکانە کە ئەو خواستە ڕەوایە هەرچی زیاتر بدەنە بەر 

باس و زیاتر ڕوونی بکەنەوە و بیکەنە خواستێک کە بکرێ لە ئاسۆدا ببیندرێ. ئەو هێزەی کە دەتوانێ 

شوڕا، پەڕلەمان نییە!
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شوڕاکان ساز بکات و ئیدارەی بکات هەیە کە هەمان کرێکاران و چەوساوەکانن، بەاڵم قورسایی ئەرکەکە 

دەکەوێتە سەر شانی ئەوانەی کە دەبێ ئیدەی دەسەاڵتی شوڕایی پەرە پێبدەن و قوتی کەنەوە. 

لە دوای هەستانی بەفرانبارەوە، چەندین جێگرەوە بۆ جومهوری ئیسالمی وەدەر کەوتوون. یەکەمیان کوڕی 

شای دەرکراو لە شۆڕشی ٥٧ دایە کە هەم توانیویە دڵی لێبڕالی جومهوری خواز وەدەست بخا و هەمیش 

کۆنەپارێزەکانی بڕوادار بە ژیانەوەی سەڵتەنەت. 

لە نێو حیزبە کوردیەکانیش وەک دێموکڕات و کۆمەڵەی شوڕشگێڕ، وادیارە دەستی بەیعەتی بۆ ڕاداشرتاوە 

و قەولی گەشتی بانەشی پێدراوە. 

جێگرەوەی تر ئەگەر هەبێ ئەو سوسیال دێمۆکڕاسیەیە کە هاتۆتەوە سەر زمان و لە سەرەوە باسم کرد کە 

چی بە دوای خۆی دادێنێ و لە ڕاستیش دا هیچ هێزێکی ڕێکخراوی نییە و تەنیا لە نەزەر دا ماوەتەوە. 

بەاڵم تەنیا ئاڵتێرناتیڤێک کە بۆ جومهوری ئیسالمی هەیە، دەسەاڵتی شوڕاییە، کە هەم دەتوانێ هەژاری 

و چەوسانەوە بە دووبارە بەش کردنەوەی سەروەت و بڕینی قۆڵی تااڵن بنەبڕ بکات و هەمیش دەتوانێ 

واڵتە  ئاخوڕی  لە  یان  کە سەریان  بگرێ  کۆنەپەرەستانە  و  هێزە سەرکوتگەر  ئەو  هاتنەمەیدانی  بە  پێش 

تەختی  و  تاج  بێ  شازادەی  شەریکی  بوونەتە  یان  دەخوازن  بوون  عێراق  بە  ئاواتی  و  دایە  کاولکارەکان 

پەهلەوی. 

دەسەاڵتی شوڕایی بە پێچەوانە، هێزێکی ئینسانیشی هەیە بۆ تەرویج و تەنانەت دامەزرانیش، کە زۆرینەی 

ئەوەیە کە هەموو حەول و کۆششێک  ئێستامان هەر  ئەرکی  تەنیا  بەاڵم  ڕادیکاڵ دەگرێتە خۆی.  چەپی 

بخەینە گەڕ بۆ هەرچی بەرینرت بوونی ئەو خواستە. 

دەبێ باسی شوڕا بکەین، باسی دامەزرانەکەی، دیفاع لە واقعی بوونی بکەین، دژی دوژمنانی قەڵەم بگێرین 

و لە دیتنەوەی دۆست بکۆشین. 
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