
 حکومه ت کاریگه ری هه یه  له سه ر 
پشکه وتن یان ڕاگرتنی کۆمه گه 

له  دواکه وتویدا

 هۆزان له  باشــــــوری کوردوستان له  دایک بوه  و ته مه نی  هۆزان له  باشــــــوری کوردوستان له  دایک بوه  و ته مه نی ٣٤٣٤ ساله   ساله  
وئســــــتا له  له نده نی پایته ختی به ریتانیا ده ژی و خوندکاره  له  به شــــــی وئســــــتا له  له نده نی پایته ختی به ریتانیا ده ژی و خوندکاره  له  به شــــــی 
سیاسه ت و په یوه ندیه  نوده وه تیه کان. نونه ری ڕکخراوی ئازادی ژنه  سیاسه ت و په یوه ندیه  نوده وه تیه کان. نونه ری ڕکخراوی ئازادی ژنه  

له  ده ره وه ی وت. له  ده ره وه ی وت. 
-که سایه تیه کی ناسراوه  له  جیھاندا له  سه ر مه سه له ی ژنان،کرکاری، -که سایه تیه کی ناسراوه  له  جیھاندا له  سه ر مه سه له ی ژنان،کرکاری، 
و داکۆکیکار له  سکیوالریزم (عه لمانیه ت) وه  که سایه تیه کی ناسراوه  و داکۆکیکار له  سکیوالریزم (عه لمانیه ت) وه  که سایه تیه کی ناسراوه  

له  ده ره وه ی وت.له  ده ره وه ی وت.
- له  چه ندین کۆر و کۆنفانســــــی جیھانی له  زۆرک له  وتانی - له  چه ندین کۆر و کۆنفانســــــی جیھانی له  زۆرک له  وتانی 
دونیا بانگھشــــــت کراوه  بۆ (ئه مریکا، به لجیک، فه ره نســــــا، سویسرا، دونیا بانگھشــــــت کراوه  بۆ (ئه مریکا، به لجیک، فه ره نســــــا، سویسرا، 
هۆه ندا، ئیتالیا، پورتوگال، که نه دا، یابــــــان، مالیزیا، ئه مانیا، یۆنان، هۆه ندا، ئیتالیا، پورتوگال، که نه دا، یابــــــان، مالیزیا، ئه مانیا، یۆنان، 

ئیرله ندا، سکۆتله ند و چه ندین شاری به ریتانیا).ئیرله ندا، سکۆتله ند و چه ندین شاری به ریتانیا).
-تا ســــــتا چه ندین وتار و بــــــاس و چاوپکه وتنی بــــــو کراوه ته وه  -تا ســــــتا چه ندین وتار و بــــــاس و چاوپکه وتنی بــــــو کراوه ته وه  
لــــــه  زۆرک له  رۆژنامه کانــــــی جیھانی و به ریتانی وه کــــــو "گاردیان لــــــه  زۆرک له  رۆژنامه کانــــــی جیھانی و به ریتانی وه کــــــو "گاردیان 
و،یندیپنپدنت " هه روه ها هۆزان بلۆگی خۆی هه یه  له  سایتی جه ریده ی و،یندیپنپدنت " هه روه ها هۆزان بلۆگی خۆی هه یه  له  سایتی جه ریده ی 

گاردیانی به ریتانی.گاردیانی به ریتانی.
-هۆزان وتار چاوپه که وتنه کانی به  چه ندین زمانی جیھانی ته رجومه  -هۆزان وتار چاوپه که وتنه کانی به  چه ندین زمانی جیھانی ته رجومه  
کراون . وه  به  شــــــوه یه کی به رده وام له  میدیاکانی به ریتانی و جیھانی کراون . وه  به  شــــــوه یه کی به رده وام له  میدیاکانی به ریتانی و جیھانی 
دا چاوپکه وتنی له  گه دا ئه نجام ده درت له  ســــــه ر وه زعی سیاســــــی و دا چاوپکه وتنی له  گه دا ئه نجام ده درت له  ســــــه ر وه زعی سیاســــــی و 
کۆمه یه تی عراق و کوردوســــــتان به  گشتی وه  مه ســــــه له ی ژنان به  کۆمه یه تی عراق و کوردوســــــتان به  گشتی وه  مه ســــــه له ی ژنان به  

تایبه تی.تایبه تی.
- سه رپه رشــــــتی چه ندین که مپینی جیھانی کردوه  لــــــه  دژی توندو - سه رپه رشــــــتی چه ندین که مپینی جیھانی کردوه  لــــــه  دژی توندو 
تیژی له  دژی ژنان له  کوردوستان و عراق وه  ده یان کۆڕو کۆنفسی تیژی له  دژی ژنان له  کوردوستان و عراق وه  ده یان کۆڕو کۆنفسی 
ڕکخســــــتوه  له  له نده ن بۆ ناساندنی دۆزی ژنانی کوردستان و عراق وه  ڕکخســــــتوه  له  له نده ن بۆ ناساندنی دۆزی ژنانی کوردستان و عراق وه  

هنانی هاوپشتی نونه ته وه یی بۆ مه سه له ی ژنان.هنانی هاوپشتی نونه ته وه یی بۆ مه سه له ی ژنان.
- له  مــــــاوه ی چه ند مانگی ڕابــــــردودا هۆزان ڕ کخه ری هــــــه ردوو - له  مــــــاوه ی چه ند مانگی ڕابــــــردودا هۆزان ڕ کخه ری هــــــه ردوو 
که مپینی جیھانی بۆ به  عه لمانی کردنی ده ستوری هه رمی کوردوستان که مپینی جیھانی بۆ به  عه لمانی کردنی ده ستوری هه رمی کوردوستان 
و که مپینی دژی ڕه شه کوژی و به رده باران کردنی ژنان له  کوردوستان و که مپینی دژی ڕه شه کوژی و به رده باران کردنی ژنان له  کوردوستان 
کردوه  که  له  سه رتاســــــه ری دنیادا کاره کانی ئــــــه م که مپینانه ده نگی کردوه  که  له  سه رتاســــــه ری دنیادا کاره کانی ئــــــه م که مپینانه ده نگی 

داوه ته وه   .داوه ته وه   .
بــــــۆ گفتوگۆکــــــردن له بــــــاره ی کۆمه گه کانی دوای شــــــه ڕو خۆ بــــــۆ گفتوگۆکــــــردن له بــــــاره ی کۆمه گه کانی دوای شــــــه ڕو خۆ 
گواســــــتنه وه ی بۆ قۆناغی بنیاتنانه وه  و ئه رکی تاک و حکومه ت له م گواســــــتنه وه ی بۆ قۆناغی بنیاتنانه وه  و ئه رکی تاک و حکومه ت له م 
پرۆسه یه دا به رز هۆزان مه حمود مان دواند و به رزیان به م جۆره  وه می پرۆسه یه دا به رز هۆزان مه حمود مان دواند و به رزیان به م جۆره  وه می 

داینه وه .داینه وه .

هۆزان مه حمود- نونه ری ڕکخراوی ئـــازادی هۆزان مه حمود- نونه ری ڕکخراوی ئـــازادی 
ژن  له  ده ره وه ی ووت بۆ گون:ژن  له  ده ره وه ی ووت بۆ گون:

دیمان: نامق هورامیدیمان: نامق هورامی



*سروشــــــتی کۆمه گه کانی دوای شه ڕ چۆنه و *سروشــــــتی کۆمه گه کانی دوای شه ڕ چۆنه و 
کاریگه ری بۆ ماوه کانی جه نگ زیاتر له  کام چین کاریگه ری بۆ ماوه کانی جه نگ زیاتر له  کام چین 

و توژ ده رده که وت؟ و توژ ده رده که وت؟ 
من سه ره تا پم خۆشه  زۆر سوپاس له  ئوه ی به ڕز 
بکه م بۆ  ڕه خســــــاندنی ئه م ده رفه ته  بۆم که  بیروڕای 
خۆم بخه مه  ڕو بۆ خونه رانی ئازیزی گۆڤاره که تان. 
وه  ئیجازه م بده  که  بم ئه م پرسیاره  زۆر ئه بستراکته ، 
چونکه  هه ر جه نگک که  ڕوو ئه دات له  شونک 
هۆکانی، وه  شــــــوه ی جه نگه که  و ئه نجامه کانیشی 
جیاوازی هه یه  له شــــــونکی تر بۆیه ش ســــــه خته  له  
یه ک ســــــیمای تایبه تی جه نگ بدوم . بــــــه م به  

شوه یه کی گشتی له  دوای زۆربه ی جه نگه کان خه ک ئه و پرسه ی  دروست ده بت که  بۆچی جه نگ 
ڕووده ات؟ و ک  به پرسه ؟  له  دوای جه نگیش یان ئه وه ی که  راپه رین، جه نگی ناوخۆ، شۆرش ده کریت یان 
کۆمه لک ره فۆرم ئه نجام ئه درت وه  ئه وه ش په یوه سته  به وه ی چ جۆره  حکومه تک دته  سه رکار. به م 
به شوه یه کی گشتی هه موو کۆمه گاکانی دوای جه نگ دوچاری ورانکاری، فه قروفه الکه ت، ڕوخانی 
بنه ما  کۆمه یه تی و، ئابوری و، خزمه تگوزاریه کان ده بن. جه نگ کۆمه لک ئه سه رو برینداری جه سته یی 
و ڕۆحی به سه ر هه مو تاکه کانی کۆمه ه وه  به جی ده ه و چه ندین سای ده وت تا کۆمه گا بچته وه  

سه ر ڕۆتینی خۆی وجارکی تر پناسه ی به هاکان و نۆرمه کانی خۆی بکاته وه. 
به  بۆچونی من له  زۆربه ی جه نگه کاندا شیرازه ی کۆمه گا تک ده چت و هه مو چین و توژه کانی 
کۆمه گا زه ره رمه ند ئه بت هه به ت کاریگه ریه کانی له  سه ر چینی کرکارو زه حمه تکش زیاتره  له  باره ی 
بژوی یه وه  به  هۆی بکاریی زۆره  مل وه  که ده رهاویشته ی هه موو جه نگکه . به م له  هه موکه س زیاتر ژن 
و منداڵ دوچاری گرفتی زۆر گه وره  ده بن و ئه که ونه  به ر هرشی به حمانه ی زۆرک له  پارت و، گروپ، 
و باندی چه کداره وه . ئه وه ی هه ر ئستا ئمه  له  عراقدا شاهیدی هه ین،ئه بینین که  ژنان زۆر زه ره رمه ندن له  
کوشتار، سه ربین، فرۆشتن، ده ستدرژی کردنه  سه ر، وه  بی که رامه تی پ کردن سه پنراوه  به  سه ریاندا.

جه نگ توندوتیژیه ، کوشتاره ، ســــــه رکوته ، تکدانی ئاسایشی کۆمه گایه ، دروست کردنی بکاری 
به رفراوانه ، و نه مانی هه رجۆره  ڕۆتینکی ژیانه  .جه نگ له  زۆربه ی کاته کاندا سیمایه کی پیاوانه ی هه یه ، 
هه ربۆیه ش پیاو زۆرتر ده کوژرن و ژنانکی زۆر ته نھا ده که ونه وه . هه رکام له و دیاردانه ی سه ره وه  که  باسم 
کرد کشه  و گرفتی کۆمه یه تی زۆری ل ده که وته وه.  واته  به  شوه یه کی گشتی سروشتی کۆمه گا 

له به ریه ک ترازانه  له  هه موو باره یه که وه . 
* کۆمه گه  له  دوای شه ڕه وه  چۆن ده توانت خۆی بگوازته وه  بۆ قۆناغی بنیاتنانه وه ؟ * کۆمه گه  له  دوای شه ڕه وه  چۆن ده توانت خۆی بگوازته وه  بۆ قۆناغی بنیاتنانه وه ؟ 

- قۆناغی بنیاتنانه وه  زۆر پرۆسه یه کی گرنگ و چاره نوس سازه  بۆ کۆمه گای دوای جه نگ و بۆ 
بنیاتنانی بناغه یه کی ته ندروست بۆ نه وه کانی دواتریش وه  بۆ دروست بونی کۆمه گایه کی ته ندروست به 

شوه یه کی گشتی. 
میلله تک که  شۆک ئه بت له  ئه نجامی جه نگدا پویسته  ئه و خه که ی که  زه ره ر و زیانی جه سته یی 
وه  یان ڕه وانیان پ گه یشتوه  به  هه مو شوه یه ک چاودری یان لبکرت بۆ ئه وه ی بتوانن له  کاریگه ریه  
جه رگ به کانی شه ڕ نه جاتیان بت. به م له  کۆمه گاکانی خۆرهه تی ناوه ڕاست وه  کوردستان وه ک 

نمونه یه ک ئه م الیه نانه ی ژیانی مرۆڤه کان به  هیچ 
جۆرک بایه خی پ نادرت. 

به  بوای من الیه نی بژوی، کار، شونی ژیان، 
خونــــــدن، چاودری ته ندروســــــتی و خزمه تگوزاریه  
کۆمه یه تیه کان به  گشتی کاری ده ست به  ج ی 

ئه و حکومه ته یه  که  ده سه ت ده گرته  ده ست. 
له  پرۆســــــه ی بنیاتنانه وه دا  خه ک به  شوه یه كی 
گشــــــتی پویســــــته  ڕاو بۆچونیان وه ربگیرت . وه  
هه موو جۆره  پرۆسه یه کی بنیاتنانه وه ی مۆدرن که  
پداویستی ده ســــــت به ج ی مرۆڤه کان له  به رچاو 
بگرت ده بت ئه وله ویه تی کار بت بۆ ده سه تداران. 
هه لومه رجــــــی ژیــــــان و گوزه رانی خه ــــــک به  
گشــــــتی وه  بنیات نانه وه ی دروســــــتی کۆمه گاو 

دام و ده زگا مه ده نیه کانی هه ر کۆمه گایاک به  ده ره جه ی یه که م په یوه سته  به وه ی چ جۆره  حکۆمه تک 
دته  سه رکار.

سروشــــــتی واته  (ناوه رۆکی سیاسی) حکومه ت زۆر کاریگه ری هه یه  له سه ر پشکه وتن یان ڕاگرتنی 
کۆمه گه له  دواکه وتویدا وه  ڕگرتن له  بنیات نانه وه ی کۆمه گادا. 

* ڕۆی حکومه ت له م کاته دا ده بت چی بت له و گواستنه وه یه دا؟ * ڕۆی حکومه ت له م کاته دا ده بت چی بت له و گواستنه وه یه دا؟ 
- بنیات نانه وه ی کۆمه گاو نۆرماڵ کردنه وه ی په یوه سته  به  هه نگاو هه لگرتنی ده ستبه ج ی ده وه ت 

بۆ گانه وه ی ئاســــــایش، ڕیفاه،یاســــــا، مه ده نیه ت، 
خزمه تگوزاریه  کۆمه یه تیه کان و به ره نگاربونه وه ی 
دیارده ی توندوتیژی که  له  ئه نجامی جه نگه وه  دروست 
بوه . حکومه ت ڕۆی سه ره کی هه یه  له  بنیاتنانه وه دا.
یه ک موشــــــکیله ی گه وره  که  ڕگره  له به رده م 
بنیاتنانــــــه وه دا ئه وه یه  که  ده وه ت خه رجــــــک که  له  
شــــــه ڕدا کراوه  له  هاوتیانی ده سنته وه  به  شوازی 
جیاواز. هه روه هــــــا گه نده ی ده ســــــه تدارانک که  
دنه  ده ســــــه ت و ڕفاندنی ده رامه تی کۆمه گا بۆ 
مه به ستی ده وه مه ند کردنی خۆیان وچینه که یان که  
نوینه رایه تی ده که ن ده بته  هۆی پشت گوێ خستنی 

بنیاتنانه وه ی کۆمه گا و ببه ش کردنی ئه کسه ریه تی خه ک له و داهاته .
خســــــتنه گه ڕی داهاتی کۆمه گا له  پناو دابین کردنی بژوی، کار، شونی ژیان وه  هنانه  ده ره وه ی 
خه ک له  فه قرو فه الکه تک که  به  هۆی جه نگه وه  به ســــــه ریاندا ســــــه پنراوه  کارکه  که  ده وه ت پویست 
ده کات ڕه چاوی بکات. وه  دابین کردنی پاراســــــتنی ده ســــــت به ج بۆ هه موو هاوتیان به  تایبه ت ژنان له  

توندوو تیژی یه.
* ئه ی ڕۆی تاک و ڕۆی ڕکخراوه  نا ده وه تیه کان چۆن ده بت له م پرۆسه یه دا؟ * ئه ی ڕۆی تاک و ڕۆی ڕکخراوه  نا ده وه تیه کان چۆن ده بت له م پرۆسه یه دا؟ 

- به  ڕای من ڕۆی تاک و ڕکخراوه کان به  هه موو شک و شوازه کانیانه وه  په یوه سته  به  ڕۆلی 
ده وه ته وه ، بۆ نمونه  ئه گه ر ئه وانه ی له  ده ســــــه تدان یاسا نه چه سپنن که  مه ده نی بت و خودی دام و 
ده زگاکانیان مه ده نی نه که ن و کۆمه ک  موئه سه ســــــات دانه مه زرنن که  ال یه نه کانی بنایاتنانه وه ی 
بژــــــوی خه کی، کار، بیمه ی بکاری، و خوندن، وچاودری ته ندروســــــتی خۆڕایی و زۆرک له  
خزمه تگوزاریه کانی تر که  کۆمه گا له  ب شیرازه یی بھنته  ده ر ئه وا تاک و چه ندین تاکی باشیش 

ناتوانت رۆی به رچاوی ببت له  بنیاتنانه وه دا.
ئه کرت ئمه  تاکی زۆر خۆش نیه ت و ڕکخراوی زۆر به ده ربه ستمان هه بت، به م که  ده وه تک 
نه بت یه کســــــانی ب قه یدو شه رتی ئینسانه کان و، مافه  فه ردی و مه ده نیه کانی هه موو تاکه کانی 
کۆمه ــــــگا وه کو یــــــه ک له به رچاو بگرت ئه وا کار و ده ورو نه خشــــــی تاکه کان زۆر به رته ســــــک 

ئه کرته وه . 
به  ڕای من دروست بونی ڕکخراوی نا ده وه تی وه  یان کۆمه گه ی مه ده نی و ڕکخراوه کانی ژنان 
نه تیجه ی که م و کوڕی ده وه ته  له  سیستمکی سه رمایه داریدا که  هه موو هه وی ئه و سیستمه  زۆرتر 
پاراستنی سود و به رژه وه ندی چینه که ی خۆیه تی تا ئه وه ی ژیانی ئینسانه کان به  گشتی باش بکه ن. 
هه روه کو مارکس ئه ت که  ده وه ت "کۆمیته ی به ڕوه بردنه " بۆ چینی سه رمایه دار. واته  ڕکخستنی 

په یوه ندی ئابوری و سیاسی و زۆر الیه نی تره  بۆ چینه که ی خۆی.
زۆربه ی کۆمه گا به  ژن و پیاوه وه  ده ســــــه ت و ده ور و نه خشیان ل زه وت ده کرت. به  مانایه کی 
تر ئینسانه کان ب ئیراده  ده کرن، ئستا ئه بینین زۆر باس له  به شدارکردنی ژنان ده کرت له  پرۆسه ی 
سیاسی دا و به تایبه ت له  وتانی دوای جه نگدا. به م له  ڕاستیدا به شدار کردنی ژنان له  پرۆسه ی 
بنیاتنانی کۆمه گادا له الی ئمه  سیمبۆلیکه  تا ئه وه ی پراکتیک بت. ئه و به شداری پکردنه ی که  
الی ئمه  بۆ ژنانی له  به رچــــــاو ده گرن  زۆرتر له  
ته حقیری ژن ئه چت تا ئه وه ی که  ڕاو بۆچونیان 

وه ربگرن.
به  ڕای من ده خاله ت دانی ژنان له  بنیات نانی 
کۆمه گادا به وه  نیه  که  "چه ند ژن" له  پۆســــــتی 
بادا بن،ئه مه  توانینکه  که  لیبال فمینیسته  

کان هه یانه  بۆده ورو نه خشی ژن. 
له  الی من به شداری پکردنی ڕاسته قینه ی 
ژنان له  سیاســــــه ت و ده وه ت و بیــــــار ده رکردندا 
ده سته به ر ئه کرت کاتک که  ژن وه کو به شه رکی 
یه کســــــان له  هه موو بواره کاندا به  ب هیچ جۆره  

جیاوازی و هه واردنک سه یری بکرت. 
ئازاد کردنی ژنان له  چه وســــــانه وه ی ئابوری، 
کۆمه یه تی،و سیاسی وه  به  ڕه سمی ناسینی مافی ژن وه کو تاک له  کۆمه گادا وه  وه کو مرۆڤکی 
یه کسان به  پیاو ته نھا ڕگای به ره وپش چون و بنیاتنانی کۆمه گایه . رۆی سیاسی ژن له  وتانی 
خۆرهه تی ناوه ڕاســــــت زۆرتر بۆته  "ژماره " که  ده سه ت داران وه کو ژماره یه ک ئاماژه ی پ ده که ن 

."ک پۆستی بامه  ئه وه نده  ژنمان هه یه  له  په ڕله مان یان وه زاره ت، وه  یان هه ندکه " ئ
به  بۆچونی من ئازادی و، یه کسانی وه  کۆمه گایه کی ئینسانی ئه کرت بھنرته  دی به  هه وڵ و 

تکۆشانی بوچانی ئینسانه کان بۆ ئاینده یه ک وه  دنیایه کی باشتر بۆ هه موان


