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ویستی سەربەخۆیی لە کوردستاندا، ویستێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیە. خەونی 
دەست راگەیشتن بەدەوڵەتیش، خولیایەکی لەمێژینەی خەڵکی کوردستانە، 
بەاڵم نابی بیرمان بچێت دەوڵەت لە کوردستان نە بۆ سەربەخۆیی بازارو و 
ئابوری نیشتیمانیە، نە لەبەرئەوەیە کە ئێستا زوڵمی نەتەوەیی هەبێت. لەوانەش 
واوەتر پرۆسەی دەوڵەت سازی لە کوردستاندا، نە بەرهەمی کۆتاییهاتنی 
ئیمپراتۆریەکان و نە وەاڵمە بە دەسەاڵتی کۆڵۆنیالیستی و ئیمپریالیستی... 
ئەگەر پرۆسیسی دەوڵەت سازی لە مێژووی کۆمەڵگای بەشەریدا، بەرهەمی 
کۆتاییهاتن و لێک هەڵوەشانی ئیمپراتۆریەکان و پێکهاتنی یەکەی سیاسی نوێ 
و پشت بەستو بەسەردەمی کۆمەڵگە پیشەسازی بیت... یان بەرهەمی 
رزگاربوون بێت لە داگیرکاری واڵتانی ئیمپریالیستی بەدوای جەنگی جیهانی 
یەکەم و دووەمدا، ئەوا پرسی دەوڵە سازی لەکوردستان و لەم سەردەمەدا، 
تەواو جیایە لەو پرۆسیس و لەو سەردەمە. دەشێ بلێین خودی پرسی کورد 
و چارەسەر نەبوونی ئەو پرسە بەدوای جەنگی جیهانی یەکەمدا، هەم بۆتە 
کیشەیەکی ناوچەیی و هەم بۆتە قەرزیک لەسەر کۆمەڵگەی نێوەدەوڵەتی. 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێ گوێدانە ئیرادەی دانیشتوانی کوردستان، 
کوردستانی دابەشی سەر چەند واڵتێکی ناوچەکە کردووە مافی دەوڵەتداری 
لەم خەڵکە زەوت کردووە. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کەخەڵکی کوردستانی 
دابەشکراو بەسەر ئەو دەوڵەتانەدا، هەست بە پلە دوویی و ناهاوسەنگی لە 
ماف و بێبەش لە مافی حقوقی و ناسنامەییدا بکەن. دیارە چ  شۆڤینیستی 
بوونی ئەو دەوڵەتانەو چ  کاردانەوەی ناسیونالیزمی لە دەوڵەت سازی 
بێبەشکراو، رۆڵی سەرەکیان لەوەدا بینیوە کە جوداکاری و هەاڵواردن و ئەو 
کێشانەی بەو هۆیەوە لەئارادا بوون پەلکیش بکەن بۆ ملمالنێ و قوڵکردنەوەی 
ئەم کێشانە تا رادەی بە فەرمی کردنی ستەمی نەتەوایەتی، بەاڵم ئەمە 

و زۆر بەدیاریکراوتر و بەرجەستر لە  ١٩٩١لەکوردستانی عێراقدا، لە ساڵی 
وە، ئەوەی کە ناوی ستەمی نەتەوایەتییە کۆتایی پێهات، بەاڵم ئەو  ٣٠٠٢ساڵی 

کەیسە کەناوی کێشەی کوردە و خۆی منداڵدانی لەدایک بوونی ستەمی میللی 
و هەاڵواردن و جوداسازییە، دانەخراو وەاڵمی وەرنەگرتەوە، بە پێچەوانەوە 
ناسیونالیزمی کورد بەهەموو باڵ و حزبە سیاسی و ئایدۆلۆژیەکانەوە، لەو 
کاتەدا بێ گوێدانە رای هاواڵتیان و لەسەروی ویستی خەڵکی کوردستانەوە، 
لەجیگای دەستبردن و کارکردن بۆ جیابوونەوەی کوردستان لە عێراق، 
پرۆژەی فیدرالیزمی قەومیان بۆ رێکخستنی پەیوەندی نیوان هەریمی 
کوردستان بە بەغداوە هەڵبژارد... لەو کاتەوە تا ئێستا، ئەو پەیوەندییە نەبوو 
بەوەی کە کەیسی کیشەی کورد دابخات و پەیوەندی هەرێم بە بەغداوە 
هاوسەنگ و بااڵنس بکات، لە جیگای ئەوەدا ملمالنێی نێوان بەغداو هەریمی 
لەسەر دەیان دۆسیەو فایلی جۆراوجۆر دریژە پێدا. فیدرالیزمی قەومی بۆ 
رێکخستنی پەیوەندی نیوان هەریم و بەغدا، شکستی خوارد و مایەپوچ بوو، 
وە بوو بە گرفتێکی واقعی لە پەیوەندی نیوان هەرێم و بەغدادا... هاوکات ئەم 
گرفتە، گرفتی مایەپوچبوونی فیدرالیزمی قەومی لەالیەکەوە بوو  بە هۆکارێک 
بۆ قوڵبونەوەی رۆژ بەرۆژ زیاتری قڵشتی سیاسی و ئەمنی و یاسایی و 
حقوقی و ئەمنی و تەنانەت، ئەگەری بەیەکدادانی چەکداری و لە نێوان 
هەولێرو بەغداو نادیار مانەوەی ئایندەی ئەم پەیوەندیە لەرزۆک و ناجیگیر و 
پرکێشەیە... هەروەها ئەم دۆخە لەسەرێکی ترەوە بۆتە هۆکارێک بۆئەوەی 
دەسەاڵتی تااڵنچی و میلیشیایی پارتی و یەکێتی رەوایەتی بەو دەسەاڵتەی 
خۆیان بدەن و تەمەنی دەسەاڵتیان، سەرباری ئەو هەموو نەفرەت و 
نارەزایەتیە جەماوەرییە، دریژە پێبدەن... و تەنانەت لە ژێر ناوی پابەند 
نەبوونی بەغداد بە هاوبەشیتی سیاسی وهەرەشەی داهاتوی بەغدادا، بەهێنانە 
مەیدانی پرسی ریفراندۆم و سەربەخۆیەوە توانیویانە خۆیان ئابدیت بۆ 
دەورەی داهاتوو بکەنەوە... ئەمرۆ کۆمەڵگە لەدەوری پرسی ریفراندۆم قوتبی 

 بۆتەوە.
ریفراندۆم و پرسی سەربەخۆیی... لە کاتێکدا کاردانەوەی پێشوەختەی 
بزوتنەوەی کوردایەتی و بەتایبەت پارتیە بە عێراقی دوا دارمانی توانایە 
سەربازیەکانی داعش لە عێراقدا، وگرێدراوە بەچەندین تەماحی پارتیتەوە، 
هاوکات رەوەندێکە کە بزوتنەوەی کوردایەتی بەگشتی و پارتی بەتایبەتی 
دەیەوێت بە ئاقاری سازادنی ریفراندۆمدا و بەپێداگری لەسەر ریفراندۆم بۆ 
سەربەخۆیی، پرسی دەوڵەت سازی بکاتە دەستکەوتێکی مێژووی بۆ خۆی و 
رەسمکردنی ئایندەی ئەو دەوڵەتەی کەخۆی دەیەوێت و خوازیاریەتی... وە 
دەیەوێت بااڵدەستی ئەو دەوڵەتە و حکومرانی لەو دەوڵەتدا لەدەستی خۆی و 

بنەماڵەی خۆیدا بێت... ئەم تەماح و ویستە، تەماح و 
ویستی هەموو بزوتنەوەیەکی بۆرژوازییە لەپرۆسیستی... 

چێترئهموومانگێكدادههه(ی15(و)1)دووجار،لهمانگی سۆشیالیستییەسیاسیكییهباڵوكراوه   1/9/2017(   11ژمارە)  

ئاب، پەڵەیەکی ڕەشـی لە بیرنەکراوە بـە  13
تەوێڵی بزوتنـەوەی کـوردایەتـی و پارتیەوە 

 رەتکردنەوەی فیدرالیزمی ،ریـفرانـدۆم و سەربەخۆیی
  قـەومی و دەسـەاڵتـی میـلیشـیـایـیە! 

 وتەی ژمارە
عەلی “ هاوڕێ  

قادر و دایە 
بۆ “ ئامینە

هەمیشە چاویان 
لێک ناو ئێمەیان 

 جێ هێشت
  ٣ل

بەشێكی تر لە سەروەت و سامانی "نەوشیروان مستەفا" ی 
باوکی هەژاران!! کە بەسەدان ملیۆن دۆالر دەخەمڵێنرێت... 

 ٢للەسەر کوڕەکانی تاپۆ کرا!! 

 NRTداخستنی کەناڵی تەلەفزیۆنی 
پێشیلکاریەکی ئاشکرای ئازادی 

کاری میدیایی و رۆژنامەگەری و 
 ٣لئازادی رادەبڕینە... 

 هەواڵی نارەزایەتیە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
 لە الپەرە چواردا دەخوێنەوە...

 لەوەاڵم بە نۆ پرسیاری بەرێز... جیهاد محەمەد کەریمدا
 ٠١و  ٩ل 
 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:

 ٥مێژووچەیەکی کورت.................................ل“ المحلەی میسر“ * کارگەی رستن لە
 ٦لە ڕووبەرووبونەوەی..............................ل“ کۆمۆنیزمی کرێکاریی“ * بەلشەفیزم و

 ٦* سوتاندنی بارەگای حزبەکانی ڕۆژهەاڵت لەبەرژەوەندی.................................ل
 ٧ئاب لە کارنامەو سیاسەتی پارتی..................................................ل ١٣* 

 دەوڵەتی پێکهاتەکان یان دەوڵەتی هاواڵتیان؟
 ٨ل

 ٢بۆ الپەرە 
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 پاشماوهی...وتەیژماره
دەوڵەت سازیدا... وە هەموو بزوتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی سیاسی تریش لە پرسی 
دەوڵەت سازیدا، بێگومان بەدوای ویست و تەماحە حزبی و بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکەی خۆیەوە دەبێت... لە دنیادا دەوڵەتێک نادۆرێتەوە، ئەو حزب و 
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەی ئەرک و بانگەشەی دەوڵەت سازی کردبێت، بەدوای 
ئامانجەکانی خۆیەوە نەبووبێت... بەاڵم وەدیهاتنی ئەو ئامانجانە، حەتمی و براوە 
نییە... هەر ئەو بزوتنەوەو رەوتە بڕیادەر لەسەر ئایندە و جۆری ئەو دەوڵەتە 
نییە... ئەوەی کە دەتوانێت یەکالکەرەوە بێت... رۆڵ و نەخشی بزوتنەوە 

 کۆمەاڵیەتیەکانی ترە لە پرۆسەی دەوڵەسازیدا...
وە دەوڵەت و قەوارەی دەوڵەتی، هەمیشە بەمانای زامن بوونی مافە فەردی و 
مەدەنی و ئازادییەکان و النی کەمی بەرابەری ئابوری و یاساو رێسای مۆدێرن و 
یەکسانی ژن و پیاو و جیایی دین لە دەوڵەت و یاساو پەروەردەو نەمانی گەندەڵی 
و بیرۆکراتیەت و گەشەی ئابوری و خۆشگوزەرانی بۆ هاواڵتیان ... نییە، بەمانای 
دەستورێکی باش نییە، ئەوەی دەتوانێت ئەوانە دابسەپێنی یان دەبێ هێزێکی 
مۆدێرن و پێشکەوتنخواز لە پشتی دەوڵەت سازیەوە بێت، یان پێویستی بە لە 
مەیدان دابوونی بزوتنەوەی کۆمەاڵیەتی تواناداری چەپ و سکیوالرەوە هەیە، کە 
ئەم خواستانەش لەگەڵ دامەزراندنی دەوڵەتدا دابسەپێنێ... لەغیابی ئەوانەدا 
بۆرژوازی و رەوتی ناسیونالیستی دەوڵەت بەو جۆرەی دەیەوێت دادەمەزرێنێ... 

ناسیونالیستی کوردو -دەشی ئەو دەوڵەتەی لە کوردستان لەسەر دەستی بۆرژوا
پارتی دروستدەکرێت، دەوڵەتێک بێت لە چەشنی دەوڵەتی سویای بەشار ئەسەد، 
یان عێراقی پێشو، یان چەشنی واڵتە عەرەبی و ناسیونالیستەکانی تر... لێرەدا 
پرسیار ئەوەیە ئایا دەوڵەت لە چەشنی دەوڵەت عەرەبیەکان لەپێشترو لە قازانجی 
هاواڵتیانی کوردستانە، یان مانەوەی کوردستان لەگەڵ دەوڵەتی عروبی ئیسالمی 
شیعی؟  ئایا دەوڵەت لە چەشنی واڵتانی دنیای عەرەب باشترە یان مانەوە لە ژێر 
دوو دەسەاڵتی میلیشیایی کە پابەندی هیچ مەوازین و تەعەهوداتێکی ناوخۆیی و 

 نێودەوڵەتی نین؟ 
دەوڵەت لە کوردستان بەهەر ناوەرۆکێکەوە دروست ببێت و کوردستان ببێتە 
دەوڵەتێکی سەربەخۆی دانپایانراوی نێودەوڵەتی، دەتوانێ خەڵکی کوردستان 
لەدەست دوو گرفت رزگار بکات. یەکەمیان کێشەی کورد کۆتایی پێدەهینێت و 
زەمینەکانی دوبارە سەرهەڵدانەوەی زوڵمی قەومی لەسەر خەڵکی کورد لەناو 
دەبات. دووەم: کۆتایی بەدەسەاڵتی میلیشیایی و حزبی و ناپابەند بە هیچ ماف و 
یاساو ریسایەکی یاسایی، دەهێنێت و لە جیگایدا دەسەاڵتی حکومەتداری و یاسایی 

 و پیناسەکراو جگیر دەکات...
کەسانێک هەن دەڵین دەبێ چەپ و کۆمۆنیستەکان و خەڵکی ئازادیخواز، پشت 
بکەنە ریفراندۆم و سەربەخۆیی لە ئێستادا بە پاساوی ئەوەی ئەو ریفراندۆم و 
دەوڵەتەی لەالیەن بۆرژوازی کوردو پارتیەوە دروستدەکرێت، لە قازانجی خەڵکی 
کوردستان و مافەکان و ئایندەیان نابێت و دەسەاڵتی پارتی و بنەماڵەیی و درێژە 
پێدەدات و پرسێکە لە قازانجی خۆیان و پالنێکی تورکیایەو.. تاد. وەلە جیگای بەڵی 
بۆ ریفراندۆم و سەربەخۆی دەڵین دەبێ خەبات و تێکۆشان بۆ باشترکردنی ژیان 
و گوزەرانی خەڵک و بۆ مافەکانیان بکرێت و چینی کرێکارو خەڵکی زەحمەتکێش 
سازو ئامادەبکرێن و خەباتی چینایەتی درێژەپێ بدەن دژی ئەو دەسەاڵتە...دیارە 
ئەوە راستیەکە کە خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێشی کوردستان لەگەڵ دەسەاڵتی 
بۆرژوازی کورد روبەروون و ئەوەش دروستە کە هەمیشە خەڵکی کرێکارو 
زەحمەتکیش دەبێ لەدژی ئەم دەسەاڵتە بۆ مافەکانیان و بۆ ژیانێکی باشتر لە 
خەباتدا بن... وە ئەوە ئەرکێکی هەمیشەیی چەپ و کۆمۆنیستەکانە... کە خەریکی 
رێکخستن و سازدانی چینی کرێکار بن لەدژی دەسەاڵتی سەرمایەوە بۆرژوای 
کورد... بەاڵم ئەمە هەرگیز بەمانای ئەوە نایەت چینی کرێکارو کۆمۆنیستەکان، 
الباک و بێ رۆڵ بن لە وەاڵمدانەوەی بە پرسە سیاسیە چارەنووسازەکان... 
لەوانەش پرسی کێشەی کورد، یان پرسی کۆتایی هێنان بە دەسەاڵتی حزبی 
 چەکدار و پرسی گەرانەوە بۆ پشتیوانی لە ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستان...

خۆ ئەگەر لە جێگای دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی، چینی کرێکارو کۆمۆنیستەکان 
دەسەاڵتیان بەدەستەوە بێت و دەسەاڵتدارێتی جەماوەری لەدەستی شوراکاندا 
بێت... دیسان ئەرکیانە وەاڵم بە کێشەی هەڵواسروا و ناجیگیر و پرکێشەی هەریم 
 بە بەغدا و وەاڵم بە پرسی کورد بدەنەوە... ئەمە ئەرکێکە چاوپۆشی هەڵناگرێت...

وە وەاڵم دانەوە بە پرسی نەتەوەیی مەرج نییە بەند بێت، بە دامەزراندنی 
سۆسیالیزم و دەسەاڵتی شورایی، یان حەواڵەی ئەوکاتە بکرێت کە کۆمۆنیستەکان 
بەدەسەاڵت دەگەن و سۆسیالیزم دادەمەزرێت... خۆ ئەگەر ئەو ئامادەییە هەبوایە، 
بیگومان ئەو پرسە لەسەردەستی کۆمۆنیستەکان دەیتوانی بە شێوەیەکی زۆر 
تەندروستر و و بە زامنبوونی هەموو مافە فەردی و مەدەنیەکان و بە جیگیرکردنی 
یاساو ریسای ئینسانی و دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی سۆسیالیستی تەواو بێت... 
کاتێک ئەوە نییە،یان بەر لەوە دەکرێت ئەو پرسە لەسەر دەستی هیزو رەوتە 
بۆرژوازیەکان بەکۆتا بگات... مێژووی کۆمەڵگەی ئینسانی پرە لەو نموونانە... 
تەنانەت لەسەردەمی مارکسدا کیشەی ئیرلەندا و جیابوونەوەی لە ئینگلتەرا لەسەر 
دەستی بۆرژوای کراوەو مارکس پشیوانی کردووە... جیابوونەوەی تەیموری خۆر 
هەاڵت، جنوبی سۆدان، ئیستا پرسی سکۆتلەندا لە بەریتانیا، پرسی کەتەلۆنیا لە 
ئیسپانیان، پرسی دروستکردنی دەوڵەت لە فەلەستین... هەموو ئەمانە لەسەر 
دەستی هیزو حزبە بۆرژوازییەکان بەرێوەچوون و دەچن...  چەپ 
وکۆمۆنیستەکانیش پشتیوانی لەوانە دەکەن و ناڵێن دەبێ بوەستن تا 

 کۆمۆنیستەکان و چینی کرێکار ئامادەی کۆتاییهێنان بەو پرسانە دەبن...
ئیمە لە کوردستانی عێراقدا، لەگەڵ دۆخێکی تایبەتی بەرەو رووین و ئەم دۆخەش 
بەرۆشنی ئەوەیە... یان دەبێ کوردستان بە عێراقی عروبی و ئیسالمی بلکێتەوە، 
کە ئەوە ئیمکانی نییەو لە مەحاڵ نزیکە، یان دەبێ بەو دۆخەی ئیستاوە بمێنێتەوە 
و دەیان ساڵی تر پاوانی دەسەاڵتی حزبی و بێت و بێ ناسنامەی واڵتی بێت لە 
باری حقوقیەوە، یان دەبێ جیابێتەوە و ببێتە دەوڵەتێکی سەربەخۆ... جیابوونەوەو 
دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆ بەهەر ناوەرۆکێک و جۆرێکی دەوڵەتەوە. 
بەمانای رەتکردنەوەی فیدرالیزمی قەومی و دەسەاڵتی میلیشیاییە، ئەوەش لە 

 قازانجی خەڵکی کوردستانە، لە هەلومەرجی ئێستادا.  
 

بەشێكی تر لە سەروەت و سامانی "نەوشیروان مستەفا" ی باوکی 
هەژاران!! کە بەسەدان ملیۆن دۆالر دەخەمڵێنرێت... لەسەر کوڕەکانی 

 تاپۆ کرا!! 

ئەم مانگە باڵویکردۆتەوە...وەرەسەکانی لە موڵک و ماڵ و سامان و  ٣٩بەپێی زانیاری ماڵپەڕو هەفتەنامەی ئاوێنە کە 
دارایەکانی نەوشیروان مستەفا، بەپێی قەسام شەرعی دەگوازرێتەوە بۆسەر نماو چیای کوڕانی نەوشیروان مستەفا... 

پشکەکانی کۆمپانیا وشە کە  ٣٦/٨٢و بە نوسراوی ژمارە  ٣١/٢/٣٠١٢بەپێی زانیاریەکانی راگەیەنراو لە بەرواری 
دۆنم زەوی گردی زەرگەتەش کە مەکۆی سەرەکی  ١٣٣ملیۆن پشکن، لەسەر نما و چیا تاپۆ دەکرێن.  ٢٠٠

 ٣٠١٨بزوتنەوەی گۆڕانە ئەویش هەر لەسەر كوڕانی باوكی هەژاران!! تاپۆ دەکرێت. دیارە پێشتریش و لە ساڵی 
 پشکی کۆمپانیای وشە کە کارگەی چیمەنتۆی گاسن و لەناوی خۆیەوە خستبووە سەر چیای کوڕی.

لە ئێستادا و تەنها تائێرە لە رووی یاساییەوە، نماو چیای کوڕانی نەوشیروان مستەفای باوکی هەژاران!! خاوەنی  
دۆنم زەوی لە باشترین شوێن و ناوجەرگەی شاری سلێمانی و باڵەخانەکانی چاودێری و دارایی و لەسەدا  ١٣٣
پشکی کارگەی چیمەنتۆی گاسن و کەناڵی کەی ئێن ئێن و چەندین  ١١% قازانجی سۆپەرمارکێتی میترۆ، % ٣١

 تەالری گردەکەن... کە هەموو ئەمانە بەسەدان ملیۆن دۆالر دەخەمڵێنرێت. 
نەوشیروان مستەفا و کادران و سەرانی حزبی گۆران، یەکێک لەو دۆسیانەی شانازییان پێوە دەکرد، تێوە نەگالنیان 
بوو، لە دزینی سەروەت و سامانی گشتی وهاواڵتیان... وە بەحەماسێکی قوڵەوە لەدژی گەندەڵی دەدوان و لۆمەی 
سەرانی حزبەکانی تری کوردایەتیان دەکرد، کە لەسەر حسابی سامانی گشتی و داهاتی هاواڵتیان، بوونە ملیۆنێر و 
ملیاردێر و دروستکردنی ژیانی شاهانە بۆ خۆیان و کوڕو خزم و کەس و کارییان. ئێستاش تەنها دوای دوو مانگ 
لە کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا... سەروەت و سامانی ناوبراو شتێکی ترمان پێ دەڵێت، راستیەکمان بۆ بەیان 
دەکات، دۆسیەکمان دەخاتە بەردەست... کە نەوشیروان مستەفا و حزبەکەی لەهەمان قوماشی پارتی و یەکێتین، 
خاوەنی دۆسیەیەکن کە پێمان دەڵێت... بەشێکین لە تااڵنکردنی سامانی گشتی، بەشیکین لەگەندەڵی و دزی، بەشێکین 
لە هەمان میرات و كەڵچەری بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی... کوڕانی رێکخەری کۆچکردوو، ئێستا خاوەنی 
سەروەت و سامان و دارایی و سەدان دۆنم زەوی و دەیان تەالر و کۆشک و کارگەن، سەرمایەدارانی خەیاڵی 
هەڵتۆقیوون... کە باوکی رەحمەتیان بۆیانی جێهێشتووە. ئەمە لە کاتێکدایە بەسەدان خێزانی ئەم واڵتە موحتاجی سەر 
پەنایەکن، بە سەدان هەزار لەالوانی ئەم واڵتە لەبەر نەبوونی کوردستان جێ دەهێڵن... وە بەدەیان هەزار لە ئەندام و 
الیەنگرانی گۆران، بەهۆی بانگەشەی حزبی گۆرانەوە دژی گەندەڵی و بەهۆی خۆ نیشاندانی ریكخەری گشتی بەدژی 
بنەماڵەیی و تێوەنەگالن لە دەست بەسەراگرتنی سامانی گشتی و بازرگانی و بازارەوە، لەدەوری باوکی هەژاران و 
حزبی گۆران کۆببوونەوە... ئێستا دوای ئاشکرا بوونی ئەم دۆسیەو فایلە... دەبێ چ بەرخوردێک بە مێژووی خۆیان و 
حزبەکەیان بکەن... دەبێ چۆن بڕوانە ئەو باوکەی خاوەنی سەروەت و سامانیێكی سەدان ملیۆن دۆالرییە... کەدەکاتە 
داهات و سامانی دەیان هەزار خێزانی کوردستان... ئیستاش ئەم سامان و داهاتە تەنها بۆ دوو کوڕی دەبێتە موڵکی 
یاسایی؟  شایانی باسە بەشیک لەکادر و دەم گەرمەکانی میدیای گۆڕان، سەبارەت بە گەندەڵی و دزی، دەستیان 

 بەدەیان دۆسیەی تااڵنی و دزی رادەگا، ئیدانە دەکەن... بەاڵم بێشەرمانە دەیانەوێ پاساو بۆ ئەو تااڵنییە بهێنەوە.
ئاب، کوڕانی باوکی هەژاران رونکردنەوەیەکیان باڵوکردۆتەوە، کە نکۆڵی لە هەواڵەکەی ئاوێنە ناکەن ئەوە نەبێت  ٢٠ 

لەسەر کۆمپانیای وشە تۆمارکراوە" بۆ سەرجەم  ٣٠٠٨کە دەڵێن" گردی زەرگەتە لەروی خاوەندارێتیەوە لەساڵی
پشک و زانیاریەکانی تری ئاوێنە کە بەداتاو ئامار باڵوکراوەتەوە قسەیەکیان نەبووە... لە کۆتایی رونکردنەوەکەیاندا، 
سەبارەت بە گردەکە سەخاوەتمەندانە دەڵین "لەخزمەت بزوتنەوەی گۆڕاندا بەکاردێت!!..." ئەمەش هیچ بەهایەکی 
یاسایی نییە. هەروەها هەموو ئەو موڵک و ماڵەی کە مڵکی گشتین... هەزار بەڵگەی یاسایشی هەبێت، ناتوانرێت 
رەوایەتی پیبدرێت... دیارە موڵکەکانی سەری ڕەش و دەباشان و دەیان شوێنی تر... بەیاسایی کراون.. بەاڵم هەرگیز 
ئەمانە رەوایەتیان پێنادڕیت و دزیەکی ئاشکرایە لە داهاتی کۆمەڵگە... ئەو دۆسیە و موڵك و ماڵەش کە خراونەتە 
سەر نماو چیا.. هەمان تااڵنی و دزیییە، کە پارتی و یەکێتی کردویانە و پاساو هەڵنەگرە... پێویستە خەڵکی 
ئازادیخوازو ویژدان زیندوو، چۆن ئیدانەی گەندەڵی و تااڵنی و دزی پارتی و یەکێتی دەکەن، دەبێ ئاواش ئیدانەی 

 ئەم دزییە بکەن و لەبەرامبەری بێدەنگ نەبن...     

ئاب... کچچچێچک لەالیەن بچرایەکچیەوە لە  ١٢* بەرواری 
شچچاری زاخچچۆی سچچنچچوری پچچارێچچزگچچای دهچچۆک، 
دەکوژرێت و پاشان تەرمی کچەکە فڕدەدرێتە نچاو 
روباری خچاپچورەوە... بەپچێچی وتەبچێچژی پچۆلچیچسچی 
دهۆک، بکوژی کچچەکە خچۆی رادەسچتچی پچۆلچیچس 
 کردووە و لێکۆڵینەوە لە روداوەکە درێژەی هەیە!!. 

ساڵ بەناوی مینا  ٢٨ئاب کچێکی تەمەن  ١٢* بەرواری 
لە کەمپی ئاوارەکانی رۆژهەاڵتچی کچوردسچتچان، لە 
ماڵەکەیدا خۆیدا نەوت دەکچات بەخچۆیچدا و خچۆی 

 دەسوتێنێت...
ساڵ بەناوی"د،ت،م" لەگەرەکی قرگەی شاری سلێمانی دەستی بردووە  ٣١ی ئاب... کچیکی تەمەن ١٩* بەرواری 

 بۆ خۆکوژی و خۆی خنکاندووە... دەوترێت لێکۆڵینەوە لە روداوەکە بەردەوامە!!. 
ئاب ژنێکی دانیشتوی قەرەتەپە دوای دیارنەمانی لە کەشێکی گوماناویدا، دوای چوار رۆژ لە دیار  ٣٢* بەرواری 

نەمانی تەرمەکەی بە کوژراوی لە خانویەکی تەواونەکراودا لەگەرەکی سەالمی قەرەتەپە دۆزرایەوە. جێگای 
 بلۆک بە جەستەیەوە دیارەو بە بلۆک کوژراوە. 

ئاب لە نزیک ناحیەی لەیالنی شاری کەرکوک تەرمی ژنێک بە کوژراوی دۆزرایەوە، جەسچتەی  ٣٣* بەرواری 
 ئەو ژنە شوێنەواری چەقۆی پێوەیە و بەچەقۆ کوژراوە.

سچاڵ لەشچاری کەرکچوک لەگەرەکچی حەی نەسچر بەهچۆی شچکچنچجەدانچی  ٣٢ئاب... ژنێکی تەمەن  ٣١* شەوی 
 وەحشیانەوە لەالیەن برای هاوسەرەکەیەوە، گیانی لەدەستداوە... ئەو ژنە خاوەن پێنج مناڵە... 

 قوربانیانی  توندوتیژی و ناموس پەرستی
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لەم مانگەدا هاوڕی عەلی قادر و دایە ئامینە بۆ 
 هەمیشە چاویان لێک ناو ئیمەیان جێ هێشت...

 دایە ئامینی کۆمۆنیست

 رێبوار ئەحـمەد

بەڕیوەبەرایەتی  ٣٦/٦/٣٠١٢بەرواری  ٨١٩بەپێی فەرمانی ژمارە  
ڕاگەیاندن و چاپ و باڵوبونەوەی هەولێر کە سەر بە وەزارەتی 
رۆشنبیری و الوانە، بریاری راگرتنی پەخشی کەناڵی ناوخۆیی 
ئین ئارتی داوە. پاساوی ئەم بریارە ئەوەیە کە ئەم کەناڵە 

 بانگەشە بۆ نەخێر دەکات لە پەیوەند بەریفراندۆمەوە.
بەرێوەبەرایەتی راگەیاندن و چاپ و وەزارەتی رۆشنبیری و 
الوان،  هێندە نامۆن بە بیری ڕۆشن و هێندە دژی ئازادی و 
کاری میدیایی و رۆژنامەگەرین، نایانەوێ لەوە تێبگەن، 
کەحیکمەتی ئازادی، ئەوەیە کە ئەوانەی لەگەڵت نین، نەیارەکانت، 
مخالیفەکانت، ئازاد بن لە کاری میدیایی و رۆژنامەگەری و 
ئازادی بەیان و بیروباوەریاندا... نەک دەسەاڵت و میدیای حزبی 

 دەسەاڵت و خێڵی میدیا و نووسەرانیان. 
خودی ریفراندۆم  وەکو پرۆسیسیكی بۆ نواندنی ئازادی و 
شانۆیەک بۆ نمایشی ئازادی، بۆ بریاردان لەسەر پرسێکی 
پربایەخ، گرنگیەکەی لەوەدایە، هەر دەنگ و رەنگێک، هەر حزب 
و رێکخراو کۆمەڵەیەک، هەر باڵوکراوە رۆژنامەو گۆڤارێک، هەر 
سیاسی و نووسەر و رۆژنامە نووسێک، هەر میدیا و کەناڵێکی 
بینراو بیستراو چاپکراو، وە هەر هاواڵتیەک... ئازاد بێت، دەنگی 
"بەڵی" یان " نەخێر" بەو پەری ئازادییەوە رابگەیەنێت و 
بانگەشەی بۆبکات و خەڵکی لەدەوری بانگەشەکەی کۆبکاتەوە. 
ریفراندۆمێک جێگای ئەوەی تیا نەبێتەوە، بانگەشەی نەخێر و 
نای تیابێت، ریفراندۆمێکی ئازاد نییە. دەسەاڵت و دەزگا 
رۆشنبیریەکەشی رێگری لەو مافە زۆر سادەیە بکەن، وەکو 

 هەمیشە دەیسەلمێنەوە، دەسەاڵت و دەزگایەکی دژی ئازادین.
داخستنی کەناڵی ئێن ئارتی، هەوڵێکە بۆ داخستنی هەموو دەنگی 
نارازیی و بەشێکە لەو هەوڵەی دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتی بۆ بەرتەسککردنەوەی هەرچی زیاتری ئازادی و 
ئازادی بەیان و باڵوکردنەوە و کاری رۆژنامەگەری... کە 

 دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی خۆی پێوەگرتووە.
ئیمە لە کاتێکدا بەتوندی ئیدانەی داخستنی پەخشی ناوخۆیی 
کەناڵی ئین ئارتی دەکەین و ئەو هەوڵە بە هەوڵێکی مایە مایەپوچ 
و دژە ئازادی دەزانین، هاوکات بانگەوازی بەرەی ئازادیخوازی 
کۆمەڵگە دەکەین لەبەرامبەر بەو هەنگاوە دژی ئازادییەی 
دەسەاڵت و وەزارەتە دژە رۆشبیری و تاریک پەرستیەکەی 
رابوەستن، تا رێز لە ئازادی بگرن و ئەو  بریارەشیان 

 هەڵبوەشێنەوە.

 بۆپێشەوە
 

ی ئاب هەواڵی مەرگی دایە ٣٠زۆر بەداخەوە ڕۆژی  
ئامین دڵی هەموومانی گوشی و یەکێک لە دایکە 
کۆمۆنیستەکان گیانی سپارد. وەکو لە کتیبی 
)مەلەکردن بە پێچەوانەی شەپۆل( باسم کردووە، 
دایکە ئامین یەکێک بوو لەو دایکانەم کە هەمیشە وەکو 
دایکی خۆم ناز و خۆشەویستی پێداوم و منیش وەکو 
دایکێکی خۆم خۆشم دەویست و بە بینین و گاڵتە و 
گەپ و شەڕە دەنوکی خۆشەویستانە لەگەڵی دڵم 
ئارام دەبووە. دایە ئامین جگە لە منداڵەکانی خۆی 
تەنها دایکی من نەبوو، بەڵکو بەراستی وەکو دایکێک 
بوو بۆ هەموو کۆمۆنیستەکان. وەکو دایکێک چۆن 
هەمیشە لەخەمی منداڵەکانیدایە، هەر وەکو منداڵەکانی 
لە خەمی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی و حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریدا بوو. بە هەر هەنگاوێکی 
پێشڕەوانەی حزب دەگەشایەوە و بەهەر پاشەکشە و 
گرفتێکی حزب بەجۆرێک دڵی دەگیرا کە دەبوو 

 دڵنەوایی بکەین.
لە رۆژانی سەختی سەردەمی رژێمی بەعسدا هەرکات 
ئێمە لە ماڵی دایە ئامین بووینایە، تاوەکو دەمەوبەیان 
ئەو بە خەبەر دەمایەوە و پاسەوانی دەکردین و گوێی 
هەڵدەخست نەوەک بەکرێگیراوانی رژێم بێنەسەرمان. 

دا بوو، شەوێکی درەنگ دەوری ٦٢لە کۆتایی ساڵی 
ی شەو من ستار )فواد صادق( کتێبێکی ٢-٣کاتژمێر 

لینین بە دەستمانەوە بوو و مناقەشەمان دەکرد. 
لەگەل یەکەم شڵپەی پێدا دایە ئامین راپەڕی و 
ئاگاداری کردینەوە وتی؛ "کۆرە هەی ڕەنجتان 
بێوەربێ وا بزانم هاتنەسەرمان خۆتان بکەن بە 
خەوتوو". ئێمەش هەر ئەوەندە پەرژاین خۆمان بخەینە 
ژێر بەتایەوە و وەکو ئەوەی خەوتبین. کە ئەمنەکان 
هاتن و بانگیان لێ کردین وەاڵممان نەدایەوە تا وای 
نیشانبدەین دەمیکە خەوتووین. دایە ئامین هەوڵی 
لەگەڵدان کە وازمان لێنهێنن. من نیگەرانی ئەوە بووم 
کە لەژێر سەرینەکەم کۆمەڵێک ناسنامەی قوتابی 
تەزویری لێبوو، کە ئەگەر ئەوانەیان ببینیایە دوچاری 
مەترسی زۆر گەورە دەبوین. بەاڵم کاتێک خەبەریان 
کردنیەوە هەردوکمان سەر و هەویەی خۆمان پێ بوو 
بەوە وازیان لێهێناین، دایە ئامینیش بە ناوی ئەوەی 
هیچ کێشەمان نیە و منداڵەکانی ترم خەبەر مەکەنەوە 
 بە جۆرێک پاڵیپێوە دەنان و سەرئەنجام بەڕێی کردن.
هەرکات دایە ئامینم بینیبێت دوای هەواڵپرسی خۆم 
یەکەم پرسیاری ئەوەبوو کە هەواڵی حزب چیە؟ 
باشە؟ بەوەندەی کە من بموتایە؛ باشە باشە خەمت 
نەبێت. ئیتر خاترجەم دەبوو. هەرکات هەستی کردبێت 
یەکێک لە کوڕ و کچەکانی نیگەرانیەکیان لە حزب 
هەیە، بە پەلە هەواڵی بۆ دەناردم کە بیبینم.  کاتێک 
یەکمان دەبینی زۆر بە پێداگریەوە داوای لێدەکردم کە 
لەگەڵ کورەکانی قسە بکەم و رێگا نەدەم کێشەیان 
لەگەڵ حزب هەبێت نەوەک لە حزب دوورکەونەوە. 
دایە ئامین یەکێک بوو لەو کۆمۆنیستانەی کە کاتێک 

بارەگاکانی  ٣٠٠٠ی تەموزی ١٣لە ڕۆژانی بەر لە 
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کەوتبونە ناو گەمارۆی 
هەمەالیەنەی یەکێتی نیشتمانیەوە، دایە ئامین وەکو 
زۆر کەسیتر لە ئەندامان و هەڵسوڕاوانی کۆمۆنیستی، 
جەسورانە هاتە دەوری بارەگای رابەی حزب بۆ 
دروست کردنی قەڵغانی پارێزگاری لە حزبەکەی و 
بەو بۆنەیەوە لەالیەن ئینسانکوژەکانی یەکێتیەوە 
دەستگیر و راپێچی زیندانکرا.  یادی دایە ئامین 

 هەمیشە لە دڵی ئێمەدا زیند و بەڕێزە.

یەکێک بوو لەو هاوڕێیانەی کە گەلێک خزمەتی هاوڕێ عەلی قادر 
بزووتنەوەی کۆمۆنیستی کردووە بە تایبەتی لە دەهەی هەشتاکاندا. 
هاوڕێ عەلی یەکێک بوو لە تیکۆشەرانی ڕۆژگاری سەختی خەبات لە 
دژی رژێمی بەعس وەکو هەڵسوڕاوێکی بزووتنەوەی چەپ و 
کۆمۆنیستی ئەو ڕۆژگارە سەخت و پڕ لە مەترسیە. لەو سەردەمەدا 
ماڵی هاوڕێ عەلی یەکێک بوو لە پەناگاکانی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی. 
جگە لە خۆی و هاوژێنەکەی هەروەها کچ و کوڕەکانی پشتوپەنایەک 

 بوون بۆ بزووتنەوەکە.
هاوڕێ عەلی جگە لەوەی دڵسۆز بزووتنەوەکە بوو، کەسێکی چاونەترس 
و پڕ لەجۆش و خرۆش و تەنانەت هەندێک جار سەرکێشی دەکرد لە 
هاندانی خەڵک دژی رژێمی بەعس و تەبلیغ بۆ الیەنگری لە چەپ و 
کۆمۆنیزم. هەمیشە کێوێک بوو لە ئنێرجی بۆ کارکردن. هەمیشە ئامادە 
بوو بۆ ئەنجامدانی هەر کارێک کە پێی سپێردرابێت، هاوڕێ عەلی لەم 
سااڵنەیی دوایدا بەهۆی دۆخی سەختی کوردستان و باری قورسی 
گوزەرانەوە، هەروەها بە تایبەتیش بەهۆی دوچاربوونی بە نەخۆشی، لە 
کاری سیاسی و هەڵسوڕانی حزبی دوورکەوتەوە. ویستگە جیاجیاکانی 
ژیانی ئەو نیشانیداوە کە بەو ئەندازەیەی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی 
پێویستی بەو هەبوو، ئەویش پێویستی بە کۆمۆنیزم هەبوو بۆ ئەوەی 
ژیانێکی  پڕباری هەبێت. بەداخێکی گرانەوە نەخۆشی و مەرگ لەم 

 مانگەدا یەخەی پێگرت و بەیەکجاری بەجێی هێشتین...
، ژنیكی میهرەبان و دایکێک بۆ هەمووان، یەکێک بوو لە ژنە دایە ئامینە

کۆمۆنیستەکان، کە خۆشەویستی و دلسۆزی بۆ کۆمۆنیزم و 
تیکۆشەرانی یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی بوو، دایە ئامینە لە رۆژانی 
سەختی سەردەمی درندەی بەعسدا ماڵەکەی شوێنی داڵدەدانی 
کۆمۆنیستەکان و ژینگەیەکی ئارام بوو بۆ کۆمۆنیستەکان تا کۆبونەوە و 
نەخشەو کاری هەڵسورانی کۆمۆنیستی تیادا بەرنە پیشەوە... لەو 
کاتەشەوە کۆمۆنیزمی کرێکاریی بووە خاوەنی حزبی خۆی، دایە ئامینە 
هیواو ئومیدەکانی خۆی بەو حزبەوە گرێداو خۆشەویستی ئەو بۆ حزب 
و هەڵسوراوانی بزوتنەوەی کرێکاریی و کۆمۆنیستی، تا ئەو رادەیە بوو، 
بە هەموو هەواڵ و چاالکیەکی کۆمەاڵیەتی حزب دەگەشایەوەو بە 
هەواڵی نەخوازراو  لەدەسچوونی فرستەکان لە الیەن هاوڕییانی 
کۆمۆنیستەوە، نیگەران و خەفەتبار دەبوو... هەروەها هەرکەسێک بۆ 
یەکجار دایە ئامینەی دیبێت، بۆتە هاوڕێ و دۆستی و وەکو دایکیکی 
میهرەبان، مامەڵەی لەگەڵ دەکرد... و هەموو ئەوانەشی ئەویان دەناسی 

ئەم  ٣٠وانی...بەداخەوە دایە ئامینە لە  وەکو دایکێکی خۆیان بۆیان دەر
 مانگەدا بۆ یەکجاری بەجێی هێشتین..

 بەرزو بەرێز بێت یادی خەباتکارانەی دایە ئامینە و هاوڕێ عەلی قادر. 

  بۆپێشەوە

داخستنی کەناڵی تەلەفزیۆنی ئین ئارتی، 
پێشیلکاریەکی ئاشکرای ئازادی کاری میدیایی و 

 رۆژنامەگەری و ئازادی رادەبڕینە...

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشتی تەعبیر لەخەتی سیاسی و فکری و دونیابینی کۆمۆنیزمی مارکس “ گۆشەو تەوەرەی تایبەت“* بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
 و کۆمۆنیزمی کرێکاریی دەکات.

 * بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بینراو وبیستراو و نووسراودا... باڵوبوبێتەوە.
* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێشەوەدا، ئەوکاتە لەالیەن خاوەنەکەیەوە مافی باڵوکردنەوەی هەیە، کە بۆپێشەوە باڵوبوبێتەوە. راسپاردەی 

 بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ئاماژە بەناو ئەو ژمارەی بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی تیادا باڵوبۆتەوە.
 * درەنگ ناردنی بابەتەکان، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیدا، شانسی باڵوبونەوە لەدەست دەدات.

 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، 
لە هەواڵی نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و 
رێگریەکانی بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و 
میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو 
راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە رێگای بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی 
شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی 
دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە 
فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێمە بگەیەنن... بۆپێشەوە، دەنگی سازشهڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی 
گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن 

 لەگەڵیدا...ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە..
 
 bopeshawa@gmail.com    /   /    ماڵپەری بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 
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بەشێک لە جەماوەری گوندەکانی گەرمیان،  
نارەزایەتی لەبەرامبەر بە کۆمپانیایەکی 

  دەرهێننای نەوت دەردەبڕن

ئەم مانگە بەشێک لە جەماوەری نارازی 
لەگەرمیان، هێرش دەکەنە سەر کۆمپانیایەکی 
نەوت لە گەرمیان... ژمارەیەک لە هاواڵتیانی 
چەند گوندێکی گەرمیان، هەڵدەکوتنە سەر 
کۆمپانیان"دەکی یو" چینی، کە خەریکی 
بیرلێدانی نەوتن لە ناوچەکەیان و 
بەدیاریکراوی لە ناحیەی سەرقەاڵ... بەپێی 
هەواڵی گەیشتوو کۆمپانیاکە لە ترسی تورەیی 
هاواڵتیان، ناچار بووە کارەکانی رابگرێت... 
چەند رۆژ لەمەوبەریش دانیشتوانی گوندی 
وەلی هەیر چووبونە سەر هەمان کۆمپانیا... 
بەمەبەستی نارەزایەتی دەربڕن و لە ئاکامی 
ئەو نارەزایەتیەدا، هەندێک زیانی مادی بە 
کۆمپانیاکە کەوتووە... شایانی باسە دانیشتوانی 
ئەو گوندانە دەیانەوێت لە رێگای ئەو 
کۆمپانیایەوە هەلی کاریان دەست بکەوێت و 
لەوێ دابمەزرێن... بەاڵم تا ئیستا کۆمپانیاکە 
تەنها چەند کەسێکی کەمی لە دانیشتوانی 
خەڵکی ئەو ناوچەیە الی خۆی دامەزراندووە... 
ئەمەش وەک وهۆکاری سەرەکی 
خۆپیشاندانەکانە بۆ سەر کۆمپانیاکە لێک 

 دەدرێتەوە.

فەرمانبەرانی شارەوانی بەسرە، هەڕەشەی 
مانگرتنی دەکەن لەپێناو جێبەجێکردنی 

 داواکاریەکانیان

فەرمانبەرانی شارەوانی بەسرە هەڕەشەی 
مانگرتنی گشتی دەکەن لە کاتی پێنەدانی 
شایستە داراییەکانیان و ئەژمارنەکردنی 
خزمەتی گرێبەستەکانیان و بەرزکردنەوەی 
پلەی فەرمانبەرێتیان. جێگری هونەری 
بەڕێوەبەری شارەوانی پارێزگا) فەالح 
عبدالکازم( دوێنێ لە لێدوانێکیدا گوتی" 
خۆپیشاندانەکە جەختی لەسەر زۆرێک الیەن 
کردبۆوە، لەوانە )بەرزکردنەوەی پلەی 
فەرمانبەرە شایستەکان، و سەرفکردنی 
دەرماڵەکان، بەتایبەت زۆرێک لە فەرمانبەران 
مووچەکانیان بەگوێرەی پێویست سەرف 
نەکراوە. داواکاری خۆپیشاندەران کورتکرابۆوە 
لە ئەژمارکردنی خزمەتی گرێبەست و 
جیگیرکردنی فەرمانبەرە ڕۆژانەکان، 
وئەژمارکردنی بەرزکردنەوەی پلەی 
فەرمانبەرێتیان. ئاماژەیدا بەوەی کە 
خۆپیشاندەران هەڕەشەی خۆپیشاندانی 
گشتیان کردوە لە کاتی جێبەجێنەکردنی 
داواکاریەکانیان". لەالیەکی دیکەوە،) محمد 
تاهیر التمیمی( پارێزگار بە وەکالەت، گوتی  
وااڵکردنی پارە بۆ ئەو پرۆژانەی کە لەالیەن 
لیژنەکانی ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێکهاتوە لە 
ماوەی هەفتەی داهاتوودا ئەگەری زۆری هەیە. 
دوێنێ تەمیمی گوتی" لەسەر داوای سەرۆک 
وەزیران حەیدەر عەبادی، پارەی پێویست 
دابین بکرێت بۆ ئەو پرۆژانە، لەناویاندا ئەو 
پرۆژانەی پەیوەندیان بە ژێرخانی بەردەوامی 

ملیار دینار  ٢٠پارێزگاکە هەیە، و دیاریکردنی 
بۆ بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی پارێزگا بۆ 
پاککردنەوەی قەزا و ناحیەکان. هەروەها 
خاڵەکانی دیکە کە لەسەری پێکهاتن بریتی 
بوون لە )بەردەوام بوونی کار لە کۆمپانیای 
پاککردنەوەی نیشتمانی تا کۆتایی ئەم ساڵ، 
تاوەکو شارەوانی توانای ڕادەستکردنی 
دۆسیەی پاشماوەکان وەردەگرێت لەسەرەتای 

ساڵی داهاتوو، وەکارکردن بە دانی وەزارەتی 
بیناکردن و نیشەجێکردن و شارەوانی گشتی 
بەگواستنەوەی پارەی دیاریکراو بۆ پارێزگا 
هەروەها ڕاسپاردنی بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی 
بەزیادکردنی داهاتەکانی بەگوێرەی 
هەلومەرجی ئابووری پارێزگاکە، و 
بەکارهێنانی ئەو داهاتانە بۆ گەشەکردنی 
خزمەتگوزاریەکان". وە دیاریشی کرد کە
) لیژنەکان پەیمانیان داوە بە گفتوگۆکردن 
لەسەر بابەتی دابینکردنی مالی بۆ بوجەی 
کارکردن کە دەبێتە هۆی پشتیوانی کردن بۆ 
چارەسەرکردنی نەخۆشەکان لە دەرەوەی 
عێراق، و سەرفکردنی مووچەی مامۆستایان و 
خانەنشینان و دیوانی پارێزگا. سەرەڕای دانی 
شایستەکانی کۆمپانیای پاککردنەوە، و 
پێشکەشکردنی داواکاری بۆ لێکۆڵینەوە لە 
پرۆژە تایبەتەکانی ژێرخانی خوێندنگاکان و 
ڕێژەی بە ئەنجامگەیاندنیان، بۆ فەراهەمکردنی 

 پشتیوانی مالی بۆیان.
 

نەقابەی گشتی کرێکارانی ڕستن و چنین 
 میسر، کۆتاییان بە مانگرتنەکەیان، هێنا!

بەاڵم یەکێک ڕابەرانی مانگرتنەکە بە بی بی 
سی ڕاگەیاند کە ناڕەزایەتیەکان دواخراون 

 نەک کۆتاییان هاتبێ!
بڕیاری کۆتایی مانگرتن دوای ئەوە هات، 

کاتێک کرێکاران بەڵێنیان  بە وەرگرتنی 
دەرماڵەی چونەسەری گرانی گوزەران پێدراوە 
لەالیەن سەرۆکی شارەوانیەوە. هەروەها 
دەرماڵەی سااڵنە و زیادکردنی کرێێ سااڵنەی 

%. ئەوەش لە ٣٢مووچەکانیان بە رێژەی 
کۆتایی ئەم مانگەدا دەبێ. سەرچاوە 
کرێکاریەکە ئەوەشی زیاد کرد، ناڕەزایەتیەکان 
بەردەوام دەبن، ئەگەر کرێکارەکان 

 شایستەکانیان دەستنەکەوێت.
سەدان لە کرێکارانی کۆمپانیای ڕستنی لە 
المحلە لەدەلتای میسر ڕێپێوانێکی ناڕەزایەتیان 
ڕێکخست لە مەیدانی کارگەکەدا. ئەوە لە درێژە 
و بەردەوامی مانگرتنی کرێکاران بوو لەکار، 
کەتێیدا چەند هەزار کرێکار بەشداری کردوە 
پتر لە دوو هەفتەیە بۆ داواکاری سەرفکردنی 
دەرماڵەی سااڵنە. کرێکارانی کارگەکە 

بەتەواوی کاریان وەستان تا بەدیهێنانی 
داواکاریەکانیان، وە نێوانگیری چەند ئەندام 
پەرلەمانێکی میسری و ڕابەرانی پێشووی 
نەقابیان ڕەتکردۆتەوە بۆ بەردەوامی کار. 
دوایی دانووسان کراوە بۆ زیادکردنی 

 ١٩/٦/٣٠١٢مووچەکانیان. ڕۆژی شەممە 
هەرەشەی خۆپیشاندانیان کردوە بۆسەر 
شەقامی شاری المحلە دژ بەوەی 
داواکاریەکانیان پشتگوێخراوە. ئەمەش بوە 

 هۆی گرتنە بەری ڕێوشوێنی ئەمنی زۆر. 
کرێکاران داوادەکەن بۆ پێکهێنانی لیژنەیەک بۆ 

بەرزکردنەوەی مووچە و دەستپێکردنی ’
دەرماڵە بەپێی چوونەسەری گرانی کە لەالیەن 
سەرۆکی شارەوانیەوە دراوە هەروەها 
زیادکردنی مووچەو دەرماڵەی سااڵنە بە 

%، هەروەها دەست ٣٢ڕێژەی 
لەکارکێشانەوەی بەرپرسانێک لە کۆمپانیاکە کە 
بەگەندەڵی ناسراون. کرێکارێکی بەشداربوون 
لە مانگرتنەکە وتی" مانگرتنەکەیان 
ئاشتیخوازانەیە، و ئامانجیان ئاژاوە نانەوە نیە، 
وەک ئەوەی هەندیک لە ڕاگەیاندنەکان ئاماژەی 
بۆ دەکەن، جەختیان لە ڕەوایی بەدەستهێنانی 
داواکاریەکانیان کردەوە، وەک هاوڕێکانیان لە 
کۆمپانیاکانی دیکەی ڕستن و چنین کە 
بەدەستیان هێناوە، هەروەها هاوڕێیانیان لە 

 کەرتی حکومی.
هەندێک ئەندام پەرلەمان داوای جێبەجێکردنی 
یاسای خۆپیشاندانیان کردبوو لەسەر 
کرێکاران، چونکە بوونەتە هۆی ئەوەی 

ملیۆن دۆالر بکات لە  ٣٢کۆمپانیاکە زەرەری 
هەفتەی مانگرتنی کرێکاراندا. وەک  ٣ماوەی 

کرێکاران دەڵێن"بەڕێوەبەرایەتی کۆمپانیاکە 
نەیتوانیەوە هەلسوکەوتی دروست لەگەڵ 
قەیرانەکە بکات و وەاڵمی داواکاریەکان بداتەوە 
کە زۆر کەمتر بوو لەو زەرەرەی کۆمپانیاکە 
پێی گەیشتوە. سەرچاوە ئەمنیەکان ئاماژەیان 
دابوو کە بوونی هێزی ئەمنی لەدەوروبەری 
کارگەکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ڕێبگرن لە 
چوونەدەرەوەی کرێکاران بە خۆپیشاندان لە 
دەرەوەی کارگەکە و گواستنەوەی مانگرتن بۆ 

 دەرەوە. 
شایانی باسە کە ئەم مانگرتنە لە الیەن 
کرێکارانی ڕستنی المحلە تازە نیە لە مێژووی 
خەباتی ئەم شارە پیشەسازیەی میسری، کە 

لەم بەناوبانگە بە بزووتنەوە کرێکاریەکانی. 
ژمارەیەی بۆپێشەوەدا و لە الپەرە  
پێنج دا مێژووچەیەکی ئەم شارە 

 دەخوێننەوە ..

 هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان!

 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس ڕەشید

 هێزی چینی کرێکار لە رێکخراوبوونیدایە!
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 کارگەی ڕستن لە المحلەی میسر: النەی بزووتنەوەی کرێکاریە لە میسر، کە سونەتەکانی خۆی پاراستووە
 ئامادەکردنی/ ئاراس ڕەشید... 

کوووەیەکیککووو  
موووویوووو   یوووو  
بوووت  ەووو ک    
کریواویی  مک  
شوووووووووووووووویی  

 پیشکسیزیک
دوای ئەوەی 
مانگرتنی کرێکارانچی 
ڕستن لە الچمچحچلە لە 
سچچەرەتچچای مچچانچچگچچی 
ئاب دەستیپچێچکچرد و 
بەردەوامچچچچی هەیە، 
بەهچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچۆی 
جچچێچچبەجچچێچچنەکچچردنچچی   
داواکاریەکانیچان. کە 

پێکهاتچوە لە سچەرفچکچردنچی دەرمچاڵەی کچۆمەاڵیەتچی و البچردنچی 
دەرمچچاڵەی خچچۆراک وجچچیچچاکچچردنەوەیچچان لە کەرتچچی گشچچتچچی وەک 
ئاشەکان و زەیت و سابوون. هەروەها هەڕەشەکردنی کرێکچاران 
لە هەڵکشان و بەردەوامی مانگرتنەکەیان تاوەکو جێبەجچێچکچردنچی 

 داواکاریە شایستەکانیان.
 هەلومەرجی نا ئینسانی:

پێش دامەزراندنی کۆمپانیای ڕستن وچنین لە الچمچحچلە لە سچاڵچی 
، کە یەکێک بوو لە کارگەکانی بانکی میسری، خەڵکی گونچد ١٩٣٢

و شارۆچکەکانی دەوروبەری الچمچحچلەیچان بچانچگەواز دەکچرد بچۆ 
کارکردن لەم کچۆمچپچانچیچایە. بەپچێچی قسچەکچانچی ڕۆمچان نچووسچی 
میسری) فکری الخولی( لە ڕۆمانە بەناوبانگەیدا بە ناوی) المحلە(
؛ کە دەیگووت" بانکی میسری کارگەیەکی ڕستنی دروستکرد بچۆ 
ئەو پەمۆیەی کە ئێوە دەیچێنن و دەیکاتە ئەو قوماشەی کە ئێوە 
لەبەرتانە، زەمانێک پەمۆمان دەچنی و ئینگلیچز لچێچی ئەسچەنچدیچن، 
ئەمڕۆ پەمۆکە دەچچنچیچن و دەیچکەیچن بە قچومچاش. ئچێچمە ئەمچڕۆ 
پەمۆکە دەچنچیچن و ڕسچتچن و چچنچیچنەکەشچی دەکەیچن بچۆئەوەی 
هەموو شتێک لە میسر ببێتە پیشەسازی نیشتمانی. منچاڵەکچانچتچان 
بنێرن بۆ فێربوونی سەنعەتێک تچا وەکچو مچووچەیەکچی بچاشچیچش 

 وەرگرن."
جووتیارانی الدێکانی دەوروبەر بەرەو ئەو کچۆمچپچانچیچایە چچوون. 
بەاڵم وێنە ئەرخەوانیەکەی کە خەونیان پێوە دەبیچنچی بەخچێچرایچی 
کەوتە سچایەی هەلچچومەرجچێچکچی زۆر قچورسچی کچار، بەجچۆرێچچک 
الخولی لە ڕۆمانەکەیدا دەڵێت" ئەوان لە دڵخچۆشچکچردن نچاگەڕێچن، 
بەڵکو بەدوای دڵچتەنچگچیچدا دەگەڕێچن. ئەم بەیچانچیە نەتچانچبچیچسچت، 
دەرگاکان داخەن، دایخەن بەڕووی کچرێچکچاران چچونچکە لە پچێچش 
کاتی پێویست نەهاتن، بەداخستنی دەرگچا نەوەسچتچان، بەڵچکچو بە 
دارو قامچی لە کرێکارانیاندا تا خوێچن بەدەم و چچاویچانچدا هچاتە 

 خوارەوە."
ساڵ بەسەر دروسچتچبچوونچی گچرنچگچتچریچن  ١٠بەدوای تێپەڕبوونی 

کۆمپانیاکانی ڕستن و چچنچیچن لە مچیچسچر، ڕاپچۆرتچێچک بەمچجچۆرە 
ئاماژە بە هەلومەرجچی شچوێچنچی حەوانەوەی کچرێچکچاران دەکچات 
"دوورە و زۆر دوورە کە بۆ ژیچانچی مچرۆە دەسچتچبچدات، بەڵچکچو 
بەکەڵکچی ژیچانچی ئچاژەاڵنچیچش دەسچتچنچادات. زوربەی زۆری ئەو 
خچانچوانە ئچاودەسچت و ئچاوی خچاوێچن و حەمچامچی بچۆ فەراهەم 
نەکراوە". بەدخۆراکی و شوێنی حەوانەوەی نا تەندروست بچووە 
بە هۆی باڵوبوونەوەی نەخۆشی لە ناو کرێکاران. لە ناوەڕاستی 
دەهەی چلەکاندا، ڕاپۆرتێک دەربارەی هەلچومەرجچی کچرێچکچارانچی 

% ی کرێکچارەکچان تچوشچی ٩٠کۆمپانیاکە ئاماژە بەوە دەکات کە 
 نەخۆشی )سیل( ببوون.

سچچەرەڕای نچچاخچچۆشچچی کچچرێچچکچچاران لە سچچااڵنچچی یەکەمچچیچچانچچدا، 
بەرەنگاریەکیان نەکچرد لەو سچتەمەی لەسچەریچانە پچێچش سچاڵچی 

 ، ئەوەش لەبەر ئەم هۆکارانە:١٩٢٦
یەکەم: ئەو کرێکارانە جووتیاری تازە هاتچووبچوون بچۆ شچار لە  

الدێوە، هۆشیاریەکی کافیان نەبوو دەربارەی کاری بەکچۆمەڵ و 
 نەقابی.

دووەم: خاوەن کارەکان شیعاری نیشتمانچیچان بەکچاردەهچێچنچا بچۆ 
کەمچچکچچردنەوەی دانچچی پچچارە بەکچچرێچچکچچاران و قەدەغەکچچردنچچیچچان لە 

دەربڕینی ناڕەزایەتی لەبەرامبەر خراپی هەلچومەرجچیچان، یەکچێچک 
لەو بچچاوەڕانە ئەوەبچچوو کە کچچاری کچچردبچچووە سچچەر هچچۆشچچیچچاری 
کرێکاران ئەویش )تا ئەوەی کۆمپانچیچاکە مچوڵچکچی مچیچسچریەکچانە، 
نچچابچچێچچت هەڵسچچن بە نچچاڕەزایەتچچی، تچچاڕادەی ئەوەی ئەگەر ئەو 

 میسریانە خراپترین شێوەی چەوسانەوەش پیادەبکەن(. 
سێهەم: دابەشبوونێک لە نێوان مەحەالویەکان و شچەرقچاویەکچان 
هەبوو، ئەمەش بووە هۆی لێکترازان و جیاکردنەوەی کچرێچکچاران 
لەسچەر بچچنەمچای نچاوچەگەری، کە بچووە هچۆی ڕێچچگچریچچکچردن لە 

 یەکگرتوویان بۆماوەیەک کە کەم نەبوو.
 چەکی مانگرتن:

یەکەم مانگرتنی گەورەی کچرێچکچارانچی  ١٩٢٦لە تەموزی ساڵی *  
کچچارگەی مچچیچچسچچری ڕسچچتچچن وچچچنچچیچچن ڕوویچچدا، هچچۆکچچارەکەی 
 ٢جێبەجێکردنی سیستەمێکی تچازەی کچاربچوو لەسچەر شچێچوەی 

کاتچژمچێچر لە جچیچاتچی دوو  ٦شفت کە هەر شفتەی بریتی بوو لە 
کاتژمێری. چونچکە کچرێچکچارەکچان کچرێچکچانچیچان لەسچەر  ١١شفتی 

بنەمای کاری پارچەیی بوو. بۆیە ئەم گۆڕانچکچاریە دەبچێچتە هچۆی 
 کەمبوونەوەی کرێ بەشێوەیەکی هەستپێکراو.

کرێچکچارانچی الچمچحچلە مچانچگچرتچنچێچکچیچان  ١٩٣٢لە ئەیلوولی ساڵی * 
ئەنجچامچدا بچۆ داواکچاری زیچادکچردنچی مچووچە، و نچاڕەزایەتچیچان 
لەبەرامچبەر خچراپچچی هەڵسچچوکەوتچی بەڕێچچوەبەرایەتچی کچۆمچچپچانچچیچچا. 
حکومەت لەو سچەردەمەدا چچواردەوری کچۆمچپچانچیچاکەی بەتچانچک 
دەورەدا و بەزەبری هێز کرێکارانچی کچردە دەرەوە لە کچارگە و 
مانگرتنەکەی سەرکوت کرد. سەرەڕای ئەوەش ئەنچجچامەکچان لە 
بەرژەوەندی کرێکاراندا بوو، بەجۆرێک کرێی کچرێچکچار بە چەنچد 
ملیمێک بەرزبۆوە، هەروەها هەلومەرجی کچار بچاشچتچرکچرا، وەک 
لەبەرکردنی جلوبەرگی یونیچفچۆرم بچۆ یەکەم جچار لەکچۆمچپچانچیچا، 
دوای ئەوەی کچرێچچکچارانچچی کچارگەکە بچۆمچچاوەیەکچی دووردرێچچژی 
کارکردن بە شێوە کەوشێک لە میسچر بەکچاردەهچات. ڕووداوەکە 

   بە مانگرتنی " تانک و قاپقاپ" ناوزەدکرا.

ڕاپەڕینێچکچی هچاوپشچتچی لەگەڵ کچرێچکچارانچی)کچفچر  ١٩١٢* ساڵی 
الچچدوار( ڕوویچچدا، دوای ئەوەی حچچوکچچمچچی لە سچچێچچدارەدرانچچی 
دووکچچرێچچکچچار درا بە نچچاوەکچچانچچی) خچچمچچیچچس و الچچبچچقچچری( دوای 

. کرێکارانی ڕستنی المحلە ڕاپەڕین بچۆ ١٩١٢ڕووداوەکانی ساڵی 
پشتیوانچی لە بچزووتچنەوەی کچرێچکچاری کچفچر الچدوار لەبەرامچبەر 
حکومەت، هەستان بە کەمپینچێچک بچۆ کچۆکچردنەوەی کچۆمەک بچۆ 
کرێکاران، هەروەها نوێنەریان نارد بۆ خۆپیشاندان کردن لەگەڵ 

 کرێکاران لە ئەسکەندەریە و کفر الدوار.

هەزار کرێکار لە کرێکارانی ڕستچنچی  ٢٠نزیکەی ١٩٢١* شوباتی 
المحلە مانیانگرت دژ بە ئچاسچتچی لە خچواری کچرێ، هچێچزەکچانچی 
ئاسایش هەستان بە گەمارۆدانی کارگەکە. کرێکاران ڕژانە سچەر 
شەقام و تێکەڵ بوون بە جەماوەر  و شیعاری" بەدلەکانمچان بچۆ 
دەفرۆشین.. کیلۆی گۆشت هەر بە جونیچهچێچکە" بەرزکچردەوە، کە 
ئاماژە بوو بە ئاست خراپی باری گوزەرانی کرێکاران، کە ناچچار 
بوون بەفرۆشتنی بەدلەکانیان بۆئەوەی پێویستیەکانی ژیچانچیچانچی 
پێ دابین بکەن. بەکردار بزووتنەوەی کرێچکچاران سچەرکەوتچنچیچان 

 بەدەستهێنا و کرێیان بەرزبۆوە.

کرێکارانی ڕستنی المحچلە بچۆ مچاوەی هەفچتەیەک  ١٩٦٨* ساڵی 
مانگرتنیان ڕاگەیاند، بۆداواکاری مۆڵەتی هەفتانە) ڕۆژی هەیچنچی( 
بە دانی کرێی تەواو. کرێکاران لەگەڵ جەماوەر لە شەقام تچێچکەڵ 
بوون، وە بچووە هچۆی دەسچتچگچیچرکچردنچی زۆرێچک لە ڕابەرانچی 
مانگرتنەکە. کرێکارانی ژن ڕەتیان کردەوە کە بەکاریان بێنچن بچۆ 
شکاندنی مانگرتن و گەڕانەوە بچۆ سچەرکچار بەبچێ ئچازادکچردنچی 
هەموو هچاوڕێ گچیچراوەکچانچیچان. شچیچعچاری" ئچازاد کچردن پچێچش 
بەرهەمهێنان" بەرزکرایەوە. لەو کچاتەدا حچکچومەت نچاچچارکچرا بە 

 دانووساندن لەگەڵ ڕابەرانی مانگرتن لە گرتووخانە.

کرێکارانی ڕستنی المحلە هەڵسان بە خۆپیشاندان  ١٩٦٦* ساڵی 
و مانگرتن لەکار و مانگرتن لە بارەگای کچۆمچپچانچیچا و نچاڕەزایچی 
لەبەرامچچبەر بچچڕیچچاری سچچەرۆکچچی پچچێچچشچچوو) حسچچنچچی مچچبچچارک( بە 
هەڵوەشاندنەوەی ئەو پاداشتەی کە حکومەت دەیدا بە کرێچکچاران 
و فەرمانبەران لە سچەرەتچای دەسچتچپچێچکچردنچی هەمچوو سچاڵچێچكچی 

خچوێچنچدن، خچۆپچیچشچچانچدەران لە بچچارەگچای کچارگە دارە مەیچتچیچچان 
 بەرزکردبۆوە کە ئاماژە بوو بە حکومەت.

کرێکارانی المحلە بچۆ مچاوەی  ٣٠٠٨* لە کانوونی یەکەمی ساڵێ 
ڕۆژ مانچگچرتچنچیچان ئەنچجچامچدا و حچکچومەتچی نچاچچارکچرد وەاڵم  ٢

بەداواکچاریەکچانچچیچان بچداتەوە، کە بچریچچتچی بچوو لە سچەرفچچکچردنچچی 
مانچگ بچوو لە هەمچوو سچاڵچێچكچدا،  ٣پاداشتی سااڵنە کە بڕەکەی 

 بەپێی بەندی قازانج.

کرێکارانی الچمچحچلە هەڵسچان  ٣٠٠٢* لە کانوونی دووەمی ساڵێ 
هەفتە بەردەوام بوو. لەم مانچگچرتچنەدا داواکچرا ٣بە مانگرتنێک کە 

بە بچچچاشچچچکچچچردنچچچی کچچچرێ و هەلچچچومەرجچچچی کچچچار و دەسچچچت 
لەکچچارکچچێچچشچچانەوەی بەڕێچچوەبەرایەتچچی کچچۆمچچپچچانچچیچچا کە دەوڵەت 
خاوەنیەتی. لیژنەیەک لە کرێکاران هەڵبژێچردرا بچۆ دانچووسچانچدن 
بۆ پچاراسچتچنچی دەزگچا و ئچامچرازەکچانچی کچارگە، بچۆئەوەی هچیچچ 
موئچامەرەیەکچی تچێچکچدەر بەڕێچوەنەچچێچت بچۆئەوەی لەو ڕێچگەوە 

 ئیدانەی کرێکاران بکرێت.

بەهێزترین مانگرتن ڕێکخچرا کە زۆرێچک  ٣٠٠٦ی نیسانی ٨* لە 
لە بزووتنەوە سیاسیە چاکسازیەکانی ئەوکاتی هاندا بۆ مانگرتن. 

ی نچچیچچسچچان لەگەڵ ڕاگەیچچانچچدنەکچچانچچی مچچانچچگچچرتچچن ٨بچچزووتچچنەوەی 
هاوکاتبوو. پیچاوانچی ئچاسچایچش ڕێچگچریچان لە کچرێچکچاران کچرد و 
ئامادەییان زیادکرد لەنچاو کچارگە و سچەرکەوتچن لە سچەرکچوتچی 
مچچانچچگچچتچچنەکە، بەاڵم دەزگچچا ئەمچچنچچیەکچچان سچچوپچچرایچچس بچچوون بە 
ڕاپەڕینێکی جەماوەری خەڵک لە شەقامی شچاردا، بچۆیەکەم جچار 
خۆپیشاندەران وێنەکانی مبارەکیان تچێچکچشچکچانچد کە لە مەیچدانچی 
شاردا هەڵواسرابوون. ناڕەزایەتیەکان خامۆش نەبوونەوە تا ئەو 
کاتەی) ئەحمەد نەزیف( سەرۆک وەزیرانی ئەوکات هاتە شار بە 
یاوەری شاندێکی وزاری، و بەڵێنیدا بە پچێچشچنچیچارکچردنچی کچااڵی 
پاڵپشتیکراو و بە سەرمایەش پاڵپشتی کۆمپانیای ڕستنی المچحچلە 

 بکەن.

مانگرتنی کرێکارانی الچمچحچلە  ٣٠٠٦* لە تشرینی دووەمی ساڵی 
گۆڕا لە داواکاری تایبەت بەکرێکاران لە ناو کارگە بچۆ داواکچاری 
گشتی و گشتگیر گرنگچی دەدات بە چچیچنچی کچرێچکچار بە گشچتچی 
کەرتی تەواو یان پیشەسازی خۆیی. کرێکاران بەخۆپچیچشچانچدانچی 
گەورە هاتنە دەرەوە بۆ بەرزکردنەوەی تەنیا شیعارێچک ئەویچش 
النی کەمی کرێ بۆ هەموو کچرێچکچاران، و ئەو النچی کەمەش بە 

 جونەی لە مانگێک دیاری کرابوو. ١٣٠٠

کرێچکچارانچی الچمچحچلە نچاڕەزایەتچیچان  ٣٠١٣* لە کانوونی یەکەمی 
دەربڕی لە بەرامبەر ڕاگەیاندنی ڕەشنووسی کۆتایچی دەسچتچوور 

 کە سەرۆکی پێشوو محمد مورسی ئامادەی کردبوو.

بەرێچچوەبەرایەتچچی کچچۆمچچپچچانچچیچچا  ٣٠١٣*لە کچچانچچوونچچی یەکەمچچی 
سەرفکردنی قازانجی کرێکارانی ڕەتکردەوە، ئەمەش بوو بەهچۆی 
ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان و پێشکەشکردنی زۆرێک لە داواکاری 
بۆ ئەنجومەنی وەزیران و نوسینگەی کار بچۆ چچارەسچەرکچردنچی 
کێشەکانیان. دوای گەورەبچوونچی قەیچرانەکە، ئچیچبچراهچیچم مچحچلچ  
سەرۆک وەزیرانی ئەو کات سەردانی بارەگای کچارگەی کچرد، و 
بەڵێنی بە کرێکاراندا بە سەرفکردنی بەشی دوایچی لە قچازانچج لە 

، بەاڵم بەرێوەبەرایەتی پابەند نەبوون بە ٣٠١١کانوونی دووەمی 
 ڕێکەوتنەکە.

مانگرنتەکان دووبچارە بچوونەوە و  ٣٠١٨* لە کانوونی دووەمی 
مەنشچچورێچچکچچیچچان بچچاڵوکچچردەوە کە تچچێچچیچچدا بچچڕیچچاردرا بە بەسچچتچچنچچی 

ی کچچانچچوونچچی دووەم  و  ٣٢کچچۆبچچوونەوەیەکچچی گشچچتچچی لە 
سەرفکردنی باقی شایستەکانیان، بەاڵم کرێکاران کرێکاران ڕازی 
نەبچچچوون و ئچچچاسچچچتچچچی داواکچچچاریەکچچچانچچچیچچچان بەرزکچچچردەوە بچچچۆ 
دەستلەکارکێشانەوەی ئەنجوومەنچی بەڕێچوەبەران و کچردنەوەی 
دۆسیەی گەندەڵی  و دادگایکردنی گەندەڵکاران  و کچێچشچانەوەی 

 هەیکەلەی کرێ.

مانگرتن لە ڕستنی المحلە دەستی پێکرد بۆ  ٣٠١٢لە ئابی 
داواکاری سەرفکردنی دەرماڵەی کۆمەاڵیەتی و بەرزکردنەوەی 

جنیە. ٣٣٠لەجیاتی خۆراک و مەترسیەکان بۆ   

 سەرچاوە/ بی بی سی
 



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 1/9/2017(   11ژمارە) 

 
 

سووتاندنى بارەگاى حیزبەکانى ڕۆژهەاڵت لە بەرژەوەندى کێ 
 !! دایە؟؟

 نووسینی: عبدالرحمن رسول 

بەلەشەفیزم" و"کۆمۆنیزمی کرێکاری" لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی 
  هاوشێوەدا

 نووسینی: سەردار عەبدواڵ حەمە
سووتانى بارەگاکانى حیزبەکانى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان لەئێستادا لەبەرژەوەندى خەڵکى باشوورى 
کوردستاندا نییە. بێگومان ئەم سووتاندنە 
لەبەرژەوەندى کۆمارى ئیسالمى ئێراندایە، بۆ ماوەیەک 
خەڵکى کوردستان سەرگەرمى ئەم هەواڵ وڕووداوە 
دەبن کێشەوگرفتەکانى سیستەمى ئیسالمى ئێرانى پێ 
پەردەپۆش دەکەن. خەڵکى باشوورى کوردستان هیچ 
سوودێک نابینن لەسووتاندنى بارەگاکانى ئەوحیزبانە، 
جگە لەدروستکردن وباڵوکردنەوەى کەشوهەواى 
وترس وفەزاى جەنگ وشەڕو هیچ بەرهەمێکى ترى 
نابێت.  بەدرێژایى دەسەاڵتى کۆمارى ئیسالمى 
سێدارەى ئێران خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان 
بەتوندترین شێوە دەچەوسێندرێتەوەو ڕۆژانە گەنجان 

والوانى کورد دەخرێنە زیندانەکانەوە وئەشکەنجەو ئازار دەدرێن ویاخود رۆژانە دەستە 
دەستە لەسێدارە دەدرێن، هەروەها حیزبەکانى ئۆپۆزیسیۆنى ئێران لەباشوورى کوردستان 
وجودییان هەیە و ڕەچاوى بەرژەوەندى و بارودۆخى سیاسى هەرێمى کوردستانیان 
کردووە لەبوارى هەڵسورانى چەکدارىدا. ئەگەرچى بەردەوامبوون لەهەبوونى هێزى 
چەکدارى حیزبى بەقەولى خۆیان بۆبەرگریکردن لەخۆیان بووە. تەنها لەباشوورى 
کوردستان بەپێى زانیارییەکان بەدرێژایى دەسەاڵتى حیزبەکانى باشوورى کوردستان 

کەس لەپێشمەرگە ورۆژنامەنووس وئەندام وکادرانى  ٣٠٠وە هەتا ئێستا  ١٩٩٣لەساڵى 
حیزبەکانى ئۆپۆزیسیۆنى ئێرانى بەپالنى ڕژێمى ئیسالمى ئێران تیررۆرکراون. هەروەها 
چەندین پێشمەرگەو هەڵسوراوى سیاسى لەالیەن ئیسالمییەکانى هەرێمى کوردستانەوە 
رادەستى ڕژێمى کۆمارى ئیسالمى ئێران کراونەتەوە. لەگەڵ بەردەوام بوونى لەسێدارەدانى 
گەنجان والوان وڕۆژنامەنووسان، بەاڵم ڕاگەیاندنەکانى باشورى کوردستان بەکەمترین 
هەواڵیش باسى لەسێدارەدانەکانى رۆژهەاڵتى کوردستان ناکەن، بەاڵم لەگەڵ هاتنەکایەوەى 

لە گوندى گوندەژۆری سەربەناحیەى حاجى ئۆمەران، هەندێک  ٣١/٦/٣٠١٢ڕووداوى 
لەمیدیاکان بەئاراستەیەک کاردەکەن و دۆخەکەیان ئاڵۆزکردووە. بەشێک لە ڕاگەیاندنەکانى 
باشوورى کوردستان زۆر بەچەواشەکارى وسلبى وخراپى کە لەبەرژەوەندى کۆمارى 
ئیسالمى سێدارەى ئێران بێت باس لەکێشەکان دەکەن. بەرپرسێکى یەکێتى نیشتمانى 
کوردستان لەدەڤەرى باڵەکایەتى )لوقمان حەمەد حاجى دەڵێ دەبێ بنکەى حیزبە 
ئۆپۆزیسیۆنەکانى ئێران لەسەر سنوور کۆبکرێنەوەو چیتر نەبنە هۆى تۆپباران و ئاستەنگ 
لەسەر ژیانى خەڵکى ناوچەکەو داواى کۆکردنەوەى بنکەى حیزبەکانى رۆژهەاڵت لەبنارى 
چیاى هەڵگورد دەکا. هەروەها مەکتەبى سیاسى یەکێتى نیشتمانى کوردستان لەوبارەیەوە 
باڵویکردەوە کە تێیدا ئاماژە بۆئەوە دەکات و دەڵێت یەکێتى نیشتمانى کوردستان لەبەرامبەر 
هەر دەستدرێژى وستەم کردنێک لەهەڤەڵەکانى بێدەنگ نابێت، هەبوونى هێزى چەکدارى 
حیزبەکانى ڕۆژهەاڵت بەزیان بۆسەر باشوورى کوردستان دەناسێنێت. بەگوێرەى 

لەسەربڕینى دار دەمەقاڵێ لەنێوان چەند کەسى  ٣١/٦/٣٠١٢زانیارییەکان ڕۆژى هەینى 
گوندى گوندەژۆرى سەربەناحیەى حاجى ئۆمەران لەگەڵ ژمارەیەک پێشمەرگەى کۆمەڵەى 
شۆڕشگێڕى زەحمەتکێشانى کوردستان دروست بوو، کەبەهۆیەوە دووکەس بوونە قوربانى 
وگیانیان لەدەستدا بەناوەکانى )فرمان ئەسکەندەر، لوقمان ئەسکەندەر( هەروەها 
برینداربوونى چەندین کەسێک... بەپێى هەواڵەکان بەهەزاران کەسى ئەو دەڤەرە هەڵیان 
کوتاوەتە سەر بارەگاکانی حیزبەکانى ڕۆژهەاڵت، بەبێئەوەى کە پەنا بۆ یاساببەن، خۆیان 
بەچەکەوە هێرشیان کردووەتە سەرحیزبەکانى کوردستانى ڕۆژهەالت و بنکەو بارەکاگانیان 
سووتاندوون، لەوانە بارەگاکانى حیزبى کۆمەڵەى شۆڕشگیرى زەحمەتکێشانى کوردستانى 
ئێران، حیزبى دیموکراتى کوردستان )حدک(، حیزبى دیموکراتى کوردستانى ئێران )حدکا(، 
کۆمەڵەى شۆرشگێرانى کوردستان. لەکاتێکدا پرسەو سەرەخۆشى خۆم لەخانەوادەى 
قوربانییەکان دەکەم، بەهیوام دواین ناخۆشى خانەوادەکەیان بێت، پێویستە بەهێمنى و 
وریایى هەنگاو بۆچارەسەرى کێشەوگرفتەکان بنێن. بەهیچ شێوەیەک نەهێڵن دوژمنان 
کاریگەرییان هەبێت لەسەر دەربڕینى بریارو بۆچوونەکانیان. ڕژێمى کۆمارى ئیسالمى ئێران 
چەندین جارپالن ونەخشەى داناوە بۆ لەناوبردن وداخستنى بارەگاکانى حیزبەکانى 
ئۆپۆزیسۆنى ئێرانى لەباشوورى کوردستان، بەاڵم لەهەنگاوەکانیدا سەرکەوتو نەبووە. 
هەوڵى ئەوخەڵکانە ودەستەکانى پشتى ئەو ڕووداوە بۆئەوەیە کەبەپێى ویستى ڕژێمى 
کۆمارى ئیسالمى سێدارەى ئێران بنکەو بارەگاکانى حیزبەکانى ڕۆژهەاڵت چۆڵ بکەن. 
فشارى جۆراوجۆرى خستۆتە سەرحیزبەکانى دەسەاڵتدارى باشوورى کوردستان بۆئەوەى 
لەوبارەیەوە هاوکارى جێبەجێکردنى نەخشەو پالنەکانى ڕژێمى کۆمارى ئیسالمى سیدارەى 
ئێران بکەن. ئەگەر بەووردى سەیرى ئەم ڕووداوەش بکەین باشتر دەردەکەوێت کە ڕژێمى 
کۆنەپەرستى ئیسالمى ئێران دەیەوێت نەخشەو پالنەکانى جێبەجێ بکات هەر بۆ ئەو 
مەبەستەش لەئێستادا ڕژێمى کۆنەپەرستى ئیسالمى ئێران هەڕەشەى تۆپبارانى ناوچە 
سنووریەکانى باشوورى کوردستان دەکات بەتایبەت ناوچە سنوورەکانى باشوورى 
کوردستانی نزیک لەباڵەکایەتى کە ئەم کێشەو ڕووداوە نەخوازراوەى لێى ڕووداوە. ئەمەش 
بۆئەوەى هەست وسۆزى هاواڵتیانى باشوورى کوردستان لەدژى حیزبەکانى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان گەشەپێبدات. لەمەیدانى کرداریشدا لەئێستادا بەشێک لەمیدیاو ڕاگەیاندنەکانى 
باشوورى کوردستان خزمەت بەجێبەجێکردنى پالنى داگیرکارى ودوژمنکارى ڕژێمى 
کۆنەپەرستى ئیسالمى ئێران دەکەن. لەقۆناغى ئێستادا پێویستە خەڵکى باشوورى کوردستان 
بەهەمووشێوازوجۆرێک دژایەتى پالنى دوژمنکارانەى کۆمارى ئیسالمى سێدارەى ئێران 
بکەن و نەهێڵن نەخشە دژە مرۆڤایەتییەکان ودژە ئازادییەکانى لەباشوورى کوردستان 

 جێبەجێ بکرێت...

مێژووێ ئەو تاقم ودەستانەی سۆشیال دیموکرات کە 
بە دژی حیزبمان وەستاونەتەوە بە گشتی مێژووی 
پاسیڤیزم وتێک شکاویە، لە مانگی تەموزی ساڵێ 

ئەم تاقمەو دەستانە کۆبونەوە لە دەوری یەکتر  ١٩١٣
بە ناوی ١٩١٣و دواتر دەستەیەکیان ڕاگەیاند لە ئابی 

)دەستەی ئاب( ئەم دەستەیە بۆئەوە پێکهات کە گورز 
لە حیزبمان بوەشێنێ، بەاڵم بە هۆی هەوڵی حیزبەوە 
خۆی گورزی بەرکەوت بەشێکیان لێی جیابوونەوە 
ونەیانتوانی حیزبیش دامەزرێنن وتەنانەت نەیانتوانی 
کۆمیتەیەکی ناوەندیش دروست بکەن، تەنها توانیان 
کۆمیتەیەکی ڕێکخستن دامەزرێنن بۆ کۆکۆکردنەوەی 
 -ئەو دەستەو تاقمانە بۆ جاری دووەم" ) لینین

موقف حزب العمال االشتراکي   –االشتراکیة والحرب 
 .(الدارالتقدم -١٨ل-الدیموقراطي الروسی من الحرب

ئەمڕۆش هەندێ دەستەوگروپ وکەسایەتی هەن کە 
خۆیان بە چە پ ومارکسیست دەزانن هیچ قسەکەیەکیان لە سەر هیچ شتێکی تر نیە لەو هەموو 
گێژاوەی کە حیزبە قەومی ودینیەکان لە عێراق و کوردستان بۆ خەڵکیان دروستکردووە هەموو 
کاتی خۆیان داناوە بۆ دژایەتیکردنی کۆمۆنیزمی کرێکاریی لە بەرانبەر تاکتیکێک کە ئەمڕۆ بە 
عەمەلی دەیەوێ ئەنجامی بدات ئەویش چارەسەری کێشەیەکی خەڵکی ستەم دیدەی کوردستانە کە 
سەد ساڵە پێوەی دەناڵێنێ لە ڕێگای ڕیفراندۆمەوە بۆ سەربەخۆیی، بەاڵم ئەو تاقمە و دەستانەو 
کەسایەتیانە هەرچەندە هەریەک بە جۆرێک بیر دەکەنەوە کە لەگەڵ یەکتریشدا لەسەر زۆر مەسائیل 
ناکۆکن و پێم وانیە بتوانن هیچ هێزێک یا رێکخراوە وحیزبێکیش دروست بکەن، یا تەنانەت ناتوانن 
کۆمیتەیەکی هاوبەشیش بۆ بە عەمەلی کردنی هەڵوێستەکەیان دروست بکەن لە دژی کۆمۆنیزمی 
کرێکاری ڕابوەستن، تەنها هێزی ئەمان لەو لیبرالیزمەی گۆڕان وڕۆشنبیرەکانیەتی کە هێزێکی 
جەماوەریان هەیە. هەروەک ئەوکاتەی روسیا هێزی دەستەی ئاب لەپەیوەندیە لیبرالیزمەکەی " ناشا 

 .زاریا" بووکە کاری جەماوەری دەکرد وەک لینین لە هەمان سەرچاوەدا باسی دەکات
بۆ ئەوەی ڕوونتر بێت دەستەی ئاب یا گروپی ئاب لە روسیا چی بوو؟ چاکترە بچینە پەراوێزی 
کتێبەکەی لینین کە چۆن باسی دەکات وە کەسی یەکەمی ئەو دەستەیەش "ترۆتسکی " بوو کە 
ئەمڕۆ بەشێکی ئەو دەستە وتاقمانەش کە دژایەتی کۆمۆنیزمی کرێکاریی دەکەن خۆیان بە الیەنگری 

ی هەمان سەرچاوە هاتووە " ئەم دەستەیە کە تەنها بۆ  ٢٣ترۆتسکی دەزانن، لە الپەرەی 
دژایەتیکردنی حیزب پێکهات لەالیەن تەصفویەکان وتروتسکیەکان و ئۆپورتۆنیستەکانەوە بوو، تەنها 

 ١٩١٣کاریان دژایەتیکردنی بەلشەفیزم بوو. ترۆتسکی ڕێکخەری ئەم دەستەیە بوو، لە مانگی ئابی 
لە ڤیەنا ئەم گروپە راگەیانرا، ئەوانەی بەشداری ناو ئەم گروپە بوون پێکهاتبوون لە ئەنجومەنی 
گشتی بۆند وکۆمیتەی ناوچەی پشتەوەی قەفقاس وسۆشیال دیموکراتەکانی هەرێمی التفی 
ونوێنەرێک لە دەستە بچوکەکانی دەرەوەی واڵت کە لەگەڵ تەصفویەکان بوون و ترۆتسکیەکان و 
پاسیفیستەکان وهەندێ دەستەی بچوک لە ناوەوەی روسیا کە لەگەڵ قاعیدەی حیزبدا نەمابوون، 
پاش سالێک تا ساڵ نیوێک ئەم گروپە هەڵوەشاندنەوەی خۆی ڕاگەیاند بە هەوڵ و توانای 

 "بەلشەفیەکان تێكشکا ونەما
هەوەک چۆن لەمڕۆدا دەستەو تاقم وکەسانی خۆ بە کۆمۆنیست زان تەشهیرو سوکایەتی بە 
کۆمۆنیزمی کریکاریی دەکەن و بڕیاریانداوە تاسەر دژایەتی ئەم تاکتیکەی ریفراندۆم بکەن. گروپی 
ئابی ئەو کاتەش چەند بریارێکیان دەرکرد دژی تاکتیکەکانی سۆشیال دیموکراتەکان وەک لەهەمان 
سەرچاوەدا باسی لێوە کراوە. ئەگەر چی ئەمان ناتوانن کەسێکی وەک ترۆتسکی کۆیان بکاتەوە 

 .وگروپێک یا رێکخراوێک دروست بکەن کە ساڵێکیش بخایەنی
دا سۆشیال ١٩١٣دا هاتووە دەڵێت" لە سەرەتای ساڵی ١٢لە هەمان سەرچاوەکەی لینین دا لە الپەرە 

دیموکراتەکانی التفی لەو گروپە بە فەرمی کشانەوە، سۆشیال دیموکراتەکانی پۆلۆنیەکان پەشیمان 
بوونەوە لە بەشداریکردن لەو گروپەدا، تروتسکی بە نافەرمی کشایەوە کە خۆی سەرکردەی 
سەرەکی بوو تێدا وە هەستا بە پێکهێنانی گروپێکی تر کە تایبەت بوو بەخۆی لە برۆکسل لە 

لە پاش ئەنجامدانی کۆنفرانسێک کە کاوتسکی وفاندرفلدە و کۆمیتەی تەنفیزی  ١٩١٣تەموزی ساڵی 
سوشیالیستی نێو نەتەوەیی بەشداریان تێدا کرد ئەم گروپەش هەر بۆ دژایەتی کردنی ئێمە پێکهات 

 " .ناوی گروپی ) برۆکسل( بوو
ئاکامی ئەو هەوڵ وتێکۆشانەی ئەو تاقمە ودەستانە لە ڕوسیا بە کوێ گەیشت پێم وایە ئەمڕۆش 

 . هەروا دەبێ، ئەگەر هەڵسوڕاوانی کۆمۆنیزمی کرێکاریی جیددی وشێلگیر بن وەک بەلشەفیەکان
کۆمۆنیزمی کرێکاریی کە درێژکراوەی خەتی بەلشەفیزمە ئەمڕۆ تاکتیکی خۆی بەڕۆشنی بەیان 
کردووە کە ڕیفراندۆمە بۆ چارەسەی کێشەی خەڵكی کوردستان وە کاری بەرنامەیی خۆی 
ئەنجامدەدات کە لە ناو بەرنامەکەی "یەک دونیای باشتردا" هاتووە، )وەک ئە و تاقمە ودەستە و 
کەسانە نیە کە بێ بەرنامەن( بەاڵم بە هیچ جۆرێک خۆشباوەڕی نیە بەو دەسەاڵتەی کە ئێستا 
لەپشت ئەو ڕیفراندۆمەیە وە هیچ جۆرە ڕێکەوتنێکی سیاسی لەگەڵ دەسەاڵتدارانی کوردستان 
)هەروەک ئەوکەس ودەستە وتاقمانەی چەپ لە دژی کۆمۆنیزمی کرێکاری پروپاگەندەی بۆ دەکەن( 
نەکردوە، بەاڵم دەخالەت دەکا لەو ڕیفرندۆمەدا وەک ئەوەی کە مافی خەڵکی کوردستانە بۆ 
چارەنوسی خۆی وە ئەم دەخالەتەشی بەم شێوەیە و جیا لە حیزبەکانی دەسەاڵت هەر لەبەر 
نەبوونی خۆشباوەریەتی پێیان ونەبوونی متمانەیە پێیان ودەیەوێ ڕێگا بگرێ لەوەی ئەم دەسەاڵتە 
ڕیفراندۆمەکە بۆمەبەستی خۆی بە کار بێنێ، بەڵکو دەبێ بۆ خواستە سەرەکیەکە بێت کە 

 . ڕزگاربونی خەڵکی کوردستانە لە کێشەیەکی سەد ساڵی خۆی
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 نووسینی: نوری بەشیری ئاب لەکارنامەو سیاسەتی پارتی!... ١٣
میژووی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
حزبەکانی، لەسەرو هەموویانەوە 
پارتی ویەکێتی سیخناغە لە سیاسەتی 
نۆکەرایەتی و خۆشخزمەتی بە واڵتانی 
ناوچەکەو زلهێزەکانی دنیا... ئەم 
کارنامەو سیاسەتەشیان بەشێکە لە 
ماهیەتی چینایەتی ئەم حزبانە وەک 
حزب گەلێک کەنوێنەرایەتی 
بەرژەوەندی و سیاسەتی بۆرژوازی و 
سەرمایەداران و بنەماڵەیی کوردستان 
دەکەن، ئەمانە بەشێکن لەماهیەتی ئەم 
حزبانە چ لەشاخ و چ لەشارو لێیان 

 جیانابێتەوە. 

ساڵی دەسەاڵت و کاروکردەوەی  ٣٢
سیاسی و نەخشەو کارنامەی ئەم 
حزبانە لەشارو بەسەر ژیانی خەڵكەوە، 
پڕاوپڕە لەساتوسەودا و نۆکەری 
لەگەڵ دەوڵەتانی ناوچەکە لەچەشنی 
حکومەتی بەعس، دەسەاڵتەکانی 
حکومەتانی تورکیا، دەسەاڵتی 
جمهوری ئیسالمی ئێران و بردنە 
پێشەوەی ئەجیندای ئەمریکاو غەرب. 
کۆمەڵگەی کوردستان و هەموو 
کەسێکی ئاگا شاهیدی سیاسەتی ئەم 
حزبانەیە، کەچۆن هەمیشە لە بۆشایی 
و قڵشتی نێوان دەوڵەتەکانی 
ناوچەکەدا، خەریکی بەهرەبەردارین و 
هەرجارەی لەگەڵ یەکێک لەو دەوڵەتە 
چنگ بەخوێن و دڕندانەی سەرمایە 
دەست تێکەڵ دەکەن و دەبنە 
جێبەجێکەری سیاسەت و 
نەخشەکانیان... دەبنە ئەڵقەلەگوێیان و 
پێش لەشکریان بۆ دەکەن... تا سەدام 
حسێن و رژێمی بەعس مابوو، 
هەمیشە ئومیدیکیان پێوەی گرێدابوو تا 
لەدەسەاڵتی رەشی خۆیان بیانکات بە 
هاوبەش. کە ئەم دەسەاڵتەش کەوتە 
بەر سیاسەتی ملهوڕانەو جەنگی 
ئەمریکا و غەرب، هەر ئەو حزبانەی 
سەدام حسێنیان بە ئەندازیاری حکومی 
زاتی دەزانی، ئەم جارە بوونە 
خۆشخزمەت بە سیاسەتی جەنگی و 
ملهوانەی ئەمریکاو غەرب و لەسەر 
الشەی لەخوێن هەڵکێشراوی خەڵکی 
عێراقدا، بەدوای بەرژەوەندیەکانی 
خۆیانەوە بوون. وە بوونە بەشێکی 
بەشدار لە مێژوویەکی رەشی جەنگ و 
ئابڵۆقەی ئابوری و ...تاد. بەدوای 
نەمانی دەسەاڵتی سەدام حسین و 
رژێمەکەشیدا، ئیمزایان دا 
لەدەسەاڵتێکی قەومی عەرەبی 
مەزهەبی لەچوارچێوەی فیدراڵیزمێکدا 
کەکێشەی قەومی بەهەڵواسراوی 
هێشتەوە و بەردەوام خەریکی 
چەواشەکاری بوون. لەجیاتی ئەوەی 
کەڵک لە بۆشایی دەسەاڵت لە 
کوردستاندا بەئاقاری سەربەخۆیی 
کوردستان و پیکهێنانی واڵتێکی 
سەربەخۆ وەربگرن، بوونە هاوبەش لە 
دەسەاڵتی عروبی ئیسالمی و 
شاگەشکەی پۆست و داهات و 
بەشداری سیاسی لە بەغدا بوون. بەو 
کارەشیان هەم کێشەی قەومیان 
بەهەڵواسراوی هێشتەوە 
لەچوارچێوەی عێراقدا و هەم بوونە 
ئەژدیهای هەزار سەر بۆ دزینی هەموو 
داهاتی سەرزەوی و ژێر زەوی 
کوردستان... قایمکردنی جێپێی 
سیاسیان بۆ سەرکوتی هەر دەنگ و 
بزوتنەوەیەکی رەوای خەڵکی کرێکارو 
زەحمەتکێش لەدژی دەسەاڵتی مافیایی 

 و تااڵنکاریان. 

ئەگەر ماهیەت و سیاسەت و نەخشەو 
کارنامەی ئەو حزبە بۆرژوا 
ناسیونالسیتە کوردیانە، تاکو دەیەیەک 
لەمەبەر لەالیەن کۆمۆنیستەکان و 

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
کوردستانەوە ریسوا کرابێت و ئەو 
کارنامانەیان وەک عادەتێکی 
هەمیشەییان ناسرابێت. ئەوا 
ناڕەزایەتیەکانی تا ئێستای خەڵك، دژی 
پارتی و یەکێتی و بووەتە یەک پەیام و 
قسەوباسی رۆژانەی جەماوەری 
بەدژی ئەم هێزانە و ریسوا بونیان، 
بەتایبەت لەالیەن جەماوەری کرێکارو 
کەمدەرامەتی کۆمەڵگە لەکارمەندو 
مامۆستا والوان و ژنان و 
خانەنشینانەوە، کەرۆژانە لەمیدیاکانەوە 
هاوارو ناڵەیانە بەدەسەت دەسەاڵتی 
حزبە کوردیە خۆماڵیەکانەوەیە، 
کەهەموو جومگە ئابوری و 
سیاسیەکانی کۆمەڵگەیان دەست 
بەسەردا گرتووەو مافیا ئاسا خەریکی 

 تااڵنکارین.

یەکێک و  ١٩٩٨ی ئابی ساڵی ٢١
گۆشەیەکە لە درێژەی ئەو کارنامەو 
سیاسەتە کە خەڵکی کوردستان 
شاهیدیەتی... وە بەشیکە لە عادەتێکی 
هەمیشەیی و کارنامەی حزبەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی لە چوارچێوەی 
جەنگی دەسەاڵتدا. پارتی دیموکراتی 
کوردستان بەسەرۆکایەتی مەسعود 
بەرزانی، دەستی عادەت ئاسای راکێشا 
بۆ دەسەاڵتی بۆرژوا قەومی دڕندەی 
بەعس بەسەرۆکایەتی سەدام حسێن، 
بۆ تێکشانی رەقیبی هاوبزوتنەوەکەی 
یەکێتی نیشتمانی کوردستان 
بەسەرۆکایەتی جەالل تاڵەبانی 
کەئەویش ببوە هاوکاری جمهوری 
ئیسالمی ئێران و هیزەکانی ئەم 
رژێمەی سەنگسارو سێدارەیەی 
پەلکێش کردبوو بۆ کوردستان... بەم 
کارەشیان کارەساتێکی 
لەبیرنەچووەوەیان خستە سەر 

 خەرمانی مێژووی رەشیان. 

ساڵ لەمەوبەر پارتی بەئاشکرا  ٣١
دەستی ڕەشی ڕژێمی سەدامی 
گەیاندەوە سەرخەڵکی کوردستان و 
کوشتارێکی زۆری لە ئازادیخوازان 
کرد بە بەرچاوی خەڵکی ناوچەکەو 
جیهانەوە، کەخەڵکانێکی زۆر، لەمەدەنی 
و ئەندامانی حزب و الیەنی 
ئۆپۆزسیۆن لەهەولێر بوونە قوربانی 
سیاسەت و بەرژوەندیەکانی 
شەڕخوازانەو دژی خەڵکی پارتی و 
بەدەستی هێزەکانی رژێمی دڕندەی 
بەعس، کەزۆرێک لەوانە ئیعدام کران و 
زۆرێکی تر تا ئێستا بێسەرو شوێنن. 
وەخەڵکی کوردستان و ئۆپۆزسیۆنی 
رژێمی بەعسی ئاوارەو خەڵتانی خوێن 
کرد، تەنها بۆ ئەوەی هێزەکانی یەکێتی 
نیشتمانی پاشەکشە پێبکات و تەوازن 
هێز لەبەرژەوەندی خۆی هاوسەنگ 
بکات، کەلەوکاتەوە تا ئێستا بەشەڕو 
کێشە نێوان ئەم دوو حزبەی 
کوردایەتی، بەنۆکەریان بۆ واڵتانی 
ناوچەکە و ئەمریکا، بە تااڵنکاری 
سەروەت و سامانی کوردستان و 
عێراقەوە، بەاڵم لەبەرامبەر خەڵکی 
کوردستاندا یەک هەڵوێست و دەست 
لەناو دەست بوون، هاوکار بوون 
لەهەژارکردن، برسیکردن، بێ ئاو و 
کارەبا و بێ موچەیی خەڵکی 
کوردستان و تیرۆرو راووڕووت و 
کاری مافیایی و دابەشکردنی 
کوردستان بەزۆرنی زەردو سەوز. 

ئاب تاکە کارنامەو عادەتی  ٢١واتە 
حزبەکانی کوردایەتی نەبووە، پارتی 
چەندین جاری تر پێشلەشکری بۆ 
دەبابەو هێزەکانی دەوڵەتی تورکیا 
کردوە، شەڕی هێزەکانی حزبەکانی 
تری کردوە. ساتوسەدای لەگەڵ 

رژێمی بەعس کردوە. حزبەکانی تری 
کوردایەتی بەتایبەتیش یەکێتی بەهەمان 
شێوە، تەنیا لەبەرامبەر مانەوەی 
دەسەاڵتیان بۆ بەرژەوەندی 
کەمایەتیەک و برسیکردنی زۆربە 
لەکۆمەڵگەدا، دەستیان لەهیچ 
تاوانکارییەک و نۆکەرایەتیەک 

 نەپاراستووە.

راستە خەڵكی کرێکارو کەمدەرامەتی  
کۆمەڵگە دژی یەکێتی و پارتی و 
سیاسەتەکانیان هەن، دژی کارنامەی 

ئابن لە هێنانەوەی  ٢١پارتین لەوانە 
بەعس بۆ کوردستان، بەاڵم هێشتا ئەم 
خەڵکە بەش مەینەتە ئەم برسی و 
ڕەش و رووتە، ئەم خەڵکە بێ موچەو 
ئاوو کارەبایە، ئەو خەڵکە کەسوکار 
تیرۆرکراوانە، هێز گەلێکی کوردایەتی 
کە دژی مەدەنیەت شارستانیەیە 
یارمەتی دەری کۆنەپەرستیە، بەاڵم 
هێشتا ئەو خەڵكە ریزی خۆی 
لەسیاسەت و ماهیەت و کارنامەی 
بۆرژوا ناسیونالیزمی کورد جیا 
نەکردۆتەوە، خۆشخەیاڵی بەو هێزانەو 
بزوتنەوەی کوردایەتی لەکۆمەڵگەدا 
وقعیەتێکی تاڵە. ئەمەش بۆتە هۆی 
ئەوەی هەر کاتێک ئەم هێزە 
ناسیونالیستانە روپۆش و ناوی خۆی 
بگۆڕێت و لەژێر روپۆشیکی تردا 
سیمای درۆزنانەی بشارێتەوە،  قابیلی 
ئەوە هەیە خەڵك شوێنی ئەو خەتە 
نوێیەو ئەو دەموچاوە تازەیەی 
ناسیونالیزمی کورد بکەوێت کەهەمان 

 کارنامەو سیاسەتی پارتی هەیە. 

ی ئاب وەک کارنامەو سیاسەتێکی ٢١
پارتی کە ناتوانێت لە ماهیەت و 
کارەکانی ناسیونالیزمی کورد و 
پارتەکانی جیابێتەوە، قابیلی 
فەرامۆشکردن نیە، قابیلی ئەوەیە 
لەالیەن حزبەکانی کوردایەتیەوە 
دووبارەو سێ بارە بێتەوە. پەڵەیەکی 
ڕەش و شەرمەزاریە بەنێوچەوانی 

 پارتی و ناسیونالیزمی کوردەوە. 

بۆیە رێگاچارەی خەڵك بۆ دووبارە 
نەبوونەوەی کارەسات و مەرگەسات و 
یاریکردن بەچارەنوسیان، هاتنە 
مەیدانێکی ئاگایانەو رێکخراوبوون و 
خۆجیاکردنەوەیە کە لەکارنامەو 
سیاسەت و ماهیەتی ناسیونالیزمی 
کورد. خەڵکی کوردستان بۆ رزگاریان 
لەدەست ئەم دەسەاڵتەو ئەو 
مەرگەسات و تراژیدیایانەی لە چەشنی 

ئاب،  پێویستە دەستبەرن بۆ  ٢١
رێکخراوکردنی رێزەکانیان لەدەرەوەی 
سیاسەت و بەرنامەی ئەم حزبانە، و 
پێویستە بەشوێن رێگاچارەی گونجاوو 
کارسازی خۆیانەوە بن کەهێزو 
دەسەاڵتی ئەم نوێنەرانەی بۆرژوازی 
لەکوردستان بۆ هەمیشە دەستکۆتا 

 بکەن.

ترەمپ بۆتە ئیلهامبەخشی هەڵکشانی گرووپە 
ناسیۆنالیستە توندڕەوە سپی پێستەکان لە 

 کەنەدا!! 
 شوان عەزیز 

 
گومانی تیدانیە کە لە پێش ترەمپیش 
گرووپی توندڕەوی سپی پێست لە 

 (kkk)کاڵن(کە بە -کڵوکس-وێنەی )کو
ە  *(Ku Klux Klanکە کورتکراوەی  

ناسراوە لە ئەمەریکادا هەبوون، بەاڵم 
بە هاتنی ترەمپ ئەم جۆرە گرووپە 
راسیستە تووندڕەوانە بەرەو هەڵکشان 
و زۆر بوون ڕۆیشتن. ترەمپ نەک 
هەر لە ئەمەریکادا وەک پاڵپشتێک بۆ 
ئەوگرووپانە دەرکەوت، بەڵکوو 
لەدەرەوەی ئەمەریکاشدا وەک 
ئیلهامبەخشێک ڕۆڵی بینی. بۆ نموونە 

لە کەنەدا کە هاوسێی ڕاستەوخۆی ئەمەریکایە. ئەوەتا هەردوای 
لە ویالیەتی  (charlottesvilleئاڵۆزیەکانی شاری چارلۆتسڤیڵ) 

ڤێرگینیات واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکادا کە بریندارو و قوربانیشی 
لێکەوتەوە. لە کەنەداشدا تووندڕەوە ڕاسیستە نەتەوەپەرستەکان لە ژێر 
بیانووی گێڕانەوەی ماف بۆ خەڵکی کەنەدا هاتنە سەر شەقامەکان لە 
ڤانکۆڤەرو و تەنانەت تۆڕنتۆش. ئەم تونڕەوە نەتەوەپەرستانە هەندێک 
جار هاتنی بە لێشاوی پەناهەندەش دەکەنە بیانوو، وە خەڵکی هاندەدەن 
تا فشار بخرێتە سەر دەوڵەت بۆ بەرگرتن بە هاتنی پەناهەندە. ئەمانە 
چەندین بەهانە و پاساوی تریش دەهێننە گۆڕێ کە ختووکەی مەشاعیری 
خەڵکی پێ دەدەن. بۆ نموونە لە وێنەی پاراستنی کەلتوور، دین، وە 
هەروەها پاراستنی ئابووری واڵت. ئەمانە وا نیشانی خەڵک دەدەن کە 
هاتنی پەناهەندە بۆ کەنەدا دەبێتە هۆی ئەوەی کە خەڵکی ئەسڵی کەنەدا 
هەمووشتێکی لەدەست دەرچێت.هەر لەم هەفتەیەدا میدیایەکی سەر 

سەردانی ئەو  ( Rebelبەڕاسیستەکانی کەنەدا کە ناوی ڕێبڵ میدیایە)
ڕێگایەی کردووە کە خەڵک بە قاچاخ لە ئەمەریکاوە دێن بۆ کەنەدا. بە 
پێی ئەم میدیایە ڕۆژانە ئێستا لە سەرووی دووسەد کەسەوە دێنە ناو 
کەنەداوە بە قاچاخ. ئەم میدیایەیە تەنانەت پۆلیسەکانی سەرسنووریش 
پیشان دەدات کە ڕێگری ناکەن وە پێیان خۆشە خەڵک بێتە ناوەوە. 
شایەنی باسە کە لەوەتی سەرۆک وەزیرانی کەنەدا هەڵوێستی نەرمی 
نیشاندا بۆ وەرگرتنی پەناهەندە، ژمارەی پەناهەندە زیادی کردووە لە 
ئەمەریکاوە بۆ کەنەدا. هەر لەو هەفتەیەدا ئەو ڕاسیستانە داوایان لە 
زانکۆی تۆڕنتۆ کرد بۆ ئەوەی کامپی ئەوان بەکار بێنن بۆ گردبوونەوەی 
ڕاسیستەکان، بەاڵم زانکۆی تۆڕنتۆ ڕێگەی پێنەدان. وە ئێستاش بەپێی 
چەند سەرچاوەیەک ئەم گرووپە تووندڕەوانە لە بەرنامەیاندایە کە پەرە 
بە چاالکی نەتەوەپەرستی و ناسیۆنالیستی بدەن وە فراوانتری بکەن 
تاکوو سەرتاسەری کەنەدا بگرێتەوە. ئەمەش وەک فشارێک بەکاردێنن 
لەسەر حکوومەتی کەنەدا کە لە الیەن لیبڕاڵەکانەوە بەڕێوە دەبرێت. 
کەواتە لێرەدا ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە ترەمپ یاریدەرێکی ڕاستەوخۆیە 
لە گەشەپێدانی بیری ڕاسیستی، نەتەوەپەرستی، وە وای کردووە کە 
بیری رقوو کینە زیاد بکات لە نێودڵی خەڵکی کەنەدا لە بەرامبەر خەڵکی 
بێگانەی تازە هاتوودا.  لە الیەکی تریشەوە هەر سیستەمی ئەو ترەمپە لە 
ناوخۆی ئەمەریکادا تینو فشاری زۆری خستۆتە سەر پەناهەندەی ئەوێ 
تا ئەمەریکا چۆڵ بکەن. کاتێک کە ئێمە تەماشای قسەکردنو لێدوانی 
سەرۆکی ئەو گرووپە راسیستانە دەدەین وە گوێ بیستی بۆچوونەکانیان 
دەبین ئەوەمان ال ئاشکرا دەبێت کە ئەوانە ڕێک هەمان قسەو بۆچوون و 
دیدی گرووپەکانی ناو ئەمریکاکەی ترەمپن کە ڕاستەوخۆ پشتی 
ترەمپیان گرت بۆ بەدەستەوە گرتنی حوکم. وا لە کەنەداشدا وێنەیان 
بەرەو هەڵکشان دەچێت. کەواتە ترەمپ و سیستەمەکەی لەم ئیلهامە 

 بێبەری نیە .
لە بەرامبەر ئەم بزووتنەوە ڕاسیستیەشدا بەرەیەکی ئازادیخواز و چەپ 

 ٣٣/٦/٣٠١٢هەیە لە کەنەدا و ئەمەریکا بەدژی وەستاونەتەوە. هەربۆیە 
لە زۆرێک لە شارەکانی وەک تۆرنتۆ و ئۆتاوا خۆپیشاندانیان ئەنجامدا بۆ 

 ڕاگرتنی ئەو شەپۆلە ڕاسیستیەی کە بەڕێوەیە. 
******* 

. ناوی kkkکورتکراوەکەی  Ku Klux Klan*کو کلوکس کالن بە ئینگلیزیەکەی 
کۆمەڵێک ڕێکخراوە لە وویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمەریکا و هەندێکیان کۆنن و تاوەکو 
ئێستا چاالکیان هەیە. ئەم ڕێکخراوانە باوەڕیان بە بااڵدەستی سپی پێست هەیە و 
دژایەتی) سامی، ڕەگەز، کاسۆلیک، ڕەگەزبازی و خۆبەخاوەن ماڵ دەزانن(. بەگشتی 
ئەم ڕێکخراوانە پەنادەبەنە توندوتیژی و تیرۆر و بەکارهێنانی ئەشکەنجەی وەک 
سووتان لەسەر خاچ و چەوسانەوەی ئەوانەی ڕقیان لێیانە بەنموونە ئەمریکاییە 

 بەڕەگەز ئەفەریقیەکان و ئەوانیتر.
 سەرچاوە:

    http://globalnews.ca/news/3670776/white-nationalist-
groups-canada-on-the-rise/ 

        https://www.youtube.com/watch?v=N1XpJ73v7QU
https://                                                                

www.youtube.com/watch?v=N1XpJ73v7QU 

https://www.youtube.com/watch?v=N1XpJ73v7QU
https://www.youtube.com/watch?v=N1XpJ73v7QU
https://www.youtube.com/watch?v=N1XpJ73v7QU
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 دەوڵەتی پێکهاتەکان یان دەوڵەتی هاواڵتیان؟     
 نووسینی: رێبوار ئەحمەد 

وەکو لە بەرنامەی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا بە 
ڕوونی هاتووە، رێگاچارەی کێشەی کورد وەکو 
کێشەیەکی گەورەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کە 
دەیان ساڵە هۆکاری شەڕو کێشە و خوڵقانی 
چەندین کارەساتە، بریتیە لە گەڕانەوە بۆ ڕای 
خەڵکی کوردستان لە ڕیفراندۆمێکدا دەربارەی 
ئەوەی دەیانەوێ وەکو هاواڵتی خاوەن مافی 
یەکسان لەگەڵ عێراق بمێننەوە یان جیابنەوە و 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ دامەزرێنن؟ تا کاتێک کە 
ئەگەری یەکەم وەکو رێگایەکی باشتر لە ئارادا 
نەبێت بەهۆی لەسەرکاربوونی دەوڵەتی قەومی 
عەرەبی و دابەشکراو لەسەر بنەمای قەومی و 
تائیفی، بە ناچاری تەنها جیابونەوە وەکو تاکە 
رێگای گونجاو دەمێنێتەوە. بەدەر لەوەی ئەم 
ریفراندۆمەی ئێستا باسی لە ئارادایە ئەنجام 
دەدرێت یان نا؟ بەدەر لەوەی ئەو فشارانەی لە 
ئارادان بەری پێدەگرن یان نا؟ بەدەر لەوەی کە 
ئەحزابی ناسیۆنالیست خاوەن بڕیای سەربەخۆ 
و شێلگیری خۆیان نین و چارەنوسی خەڵکیش 
جیگایەکی نیە لە یاری سیاسی ئەواندا، بەاڵم 

ساڵی ڕابردوو تا ڕادەیەکی زۆر  ٣٨ڕەوتی 
جیابونەوەی کوردستانی کردووە بە ئەمری 
واقع. تازە هەوڵی بەرەودوا گێڕانەوەی ئەم 
واقعە و تێکهەڵکێش کردنەوەی کوردستان 
لەگەڵ عێراق بەو جۆرەی ڕابردوو وەکو 
کوتانی ئاسنی ساردە و نزیکە لە مەحاڵەوە. 
بەاڵم هەر هێز و بزووتنەوەیەک بەو 
ئەندازەیەی رۆڵی هەبێت لە یەکالکردنەوەی ئەم 
ئەمری واقعەدا، بە هەمان ئەندازە دەتوانێ لە 
ئایندەی کوردستاندا پێگەی خۆی بەهێزبکات. 
کۆمۆنیزمی کرێکاری بەپێی بەرنامەکەی لە 
حاڵی نەبوونی زەمینەی مانەوە لەگەڵ عێراق بە 
مافی یەکسانەوە، پێویستە الیەنگری جیابونەوە 
بێت لە رێگای ریفراندۆمەوە. لەمەش زیاتر 
دەبێ رۆڵی هەبێت لەو پرۆسەیەدا و نەیسپێرێ 
بە بورژوازی و بزووتنەوەی کوردایەتی. بەاڵم 
بابەتی باسی ئەم وتارە ئەوەیە کە ئەگەر لە 
کوردستاندا دەوڵەتێکی سەربەخۆ دامەزرێت 
دەبێ چ جۆرە دەوڵەتێک بێت؟ چ جۆرە 
دەوڵەتێک )بەدەر لەوەی کرێکاری بێت یان 
بورژوازی کە ئەمەیان گرێخواردوە بە 
هاوسەنگی هێزی چینایەتی و شۆڕشی 
کرێکاریەوە و لەپەیوەند بە مەسەلەی کورد و 
ریفراندۆمەوە جێگای باس نیە( دەتوانێ زامنی 
ئەوەبێت کە هەموو هاواڵتیان دوور لە جیاکاری 
و هەاڵواردن لە دەستور و یاسادا خاوەن مافی 

 یەکسان بن؟
بەدیلی ناسیۆنالیزمی کورد و حزبەکانی 
دامەزرانی دەوڵەتی قەومی کوردیە. لە باشترین 
حاڵەتدا دەڵێن بە بەشداری پێکهاتەکانیتر لەو 
دەوڵەتەدا. مەبەستیان لە "پێکهاتەکان" لە رووی 
قەومیەوە هاواڵتییانی غەیرە کوردە وەکو 
تورک و عەرەب و ئاسوری و کلدان، لە رووی 
ئایین و مەزهەبیشەوە مەبەستیان غەیرە 
موسڵمانەکانە وەکو کریستیان و یەزیدی و 
کاکایی و زەرەدەشتی ..هتد. بەاڵم  وتەکانی 

ی ئابی مەسعود بارزانی ئەگەر تەنها ٣٣رۆژی 
لە ئاستی قسەشدا بێت، هەنگاوێک ئەم بەدیلەی 

تێپەڕاند. ئەو ڕایگەیاند کە "دەوڵەتی قەومی 
کوردی دروست ناکەین بەڵکو دەوڵەتی هەموو 
خەڵکی کوردستان بە بەشداری هەموو 
پیکهاتەکان دادەمەزرێنین، هەروەها سرودی 
ئەی رەقیبیش الدەبەین و سرودێکی نیشتمانی 
دیکە لە جێگای دادەنێین کە تەعبیر لە هەموو 
دانیشتوان بکات و ئااڵی کوردستانیش 
دەگۆڕین بۆ ئااڵیەک کە ڕەنگدانەوەی پێکهاتەی 
دانیشتوانی کوردستان بێت". ئەمانە ئەگەر تەنها 
لە ئاستی راگەیاندنیشدا بمێنێتەوە، هێشتا 
شکانی سێ تابۆ و البردنی پەردەی تەبەڕوکە 
لەسەر سیان لە پیرۆزیەکانی ناسیۆنالیزمی 
نەتەوەپەرستی کورد. داننان بە ناپەسەندی 
دەوڵەتی قەومی و سیمبولە نەتەوەپەرستانەکان 
خۆی لە خۆیدا ئیجابیە هەم بۆ خەڵکی 

 کوردستان و هەم بۆ ڕیفراندۆم.
بەاڵم دیسان دەوڵەتی "پێکهاتەکان" پێی لە ناو 
قوڕی جیاکاری و هەاڵواردندا چەقیوە و 
ناتوانێ خەڵکی کوردستان لە دەستەبەندی و 
هەاڵواردنی قەومی و دینی تێپەڕێنێ و لەگەڵ 
ئەو "یەکسانیەی هاواڵتیان" ناکۆکە کە خودی 
بارزانی لە بەشێکی تری قسەکانیدا جەختی 
لەسەر کرد. دامەزراندنی "دەوڵەتی پێکهاتەکان" 
واتە دووپاتکردنەوەی ئەزمونی سازدانەوەی 
دەوڵەتی تازەی عێراق کە پاش جەنگ و 
داگیرکاری و ڕووخانی رژێمی بەعس 
هاتەکایەوە. واتە یەکێک لە کارەساتبارترین 
ئەزمونەکانی مێژووی هاوچەرخ. بە ناوی 
ئەوەی کە عێراق فرەنەتەوە و فرەئاینە و گوایە 
پێویستە هەموو پێکهاتە نەتەوەیی و پێڕەوانی 
دین و مەزهەبە جیاوازەکان هەرکامیان بەپێی 
سەنگی خۆیان لە دەوڵەت بەشیان بدرێت، 
پالنی دەستەبەندیکردنی هاواڵتییان و چاندنی 
تۆوی دووبەرەکی و رکەبەری و شەڕی تائیفی 
و قەومیان داڕشت و ئەوکارەساتەیان بەرپاکرد 
کە خوێنی لێشاوێکی گەورە لە خەڵکی ئەم 
کۆمەڵگایەی هەڵلوشی. هاواڵتیانێکی 
هاوچارەنوس کە لە شین و شادی یەکتریدا بە 
دڵ و بە گیان بەشدارییان دەکرد، دراوسێ و 
هاوکار و دەست لەناودەست بوون و نانی 
وشکیان لەگەڵ یەکتر بەشدەکرد، لە سایەی ئەم 
ئەزمونە تاڵەدا تەنها لەبەرئەوەی ئەم هاواڵتیە 
هاوچارەنوس و دەست لەناودەستانە ناویان 
عەلی و عومەر یان حسێن و بەکر یان عوسمان 
و حەیدەر بوو کران بە دوژمن و بکوژی یەکتر. 
لە سایەی ئەم ئەزمونە کارەساتبارەدا هیچ 
مانایەک بۆ هاواڵتی و مافی هاواڵتی بوون 
نەمایەوە. ئیتر کەس هاواڵتی نەما، خەڵک یان 
عەرەبن یان کورد یان تورکمان یان ئاسوری و 
کلدان، خەڵک یان شیعەن یان سونە یان 
کریستیان یان یەزیدی یان کاکایی. هەر لەسەر 
بنەمای ئەم شوناسە ساختانەش ئیتر 
هاواڵتییان وەکو خەڵکانی لەیەکتر جیاواز و بۆ 
یەک بێگانە و بگرە نەیار و دوژمنی یەکتر 
وێناکران. هیچ جۆرە یەکسانیەک لە نێوان 
هاواڵتیانی سەربەم قەوم و دین و تائیفانە 
نەمایەوە. عەرەب بە ناوی نەتەوەی یەکەم و لە 
ناو عەرەبیشدا شیعە خاوەن ئیمتیازی زیاترە و 

پۆست و دەسەاڵت و بەشی لە هەموان 
گەورەترە. کورد بە ناوی نەتەوەی دووەم 
پلەیەک لە عەرەب خوارتر و پلەیەک لە 
تورکمان لەسەرترە، تورکمان و ئاشوری 
وکلدان و کریستیان و یەزیدی و کاکای بە 
ناوی ئەقلیاتەوە مافی ئەقەلیان هەیە. ئەم 
شوناسە دەستکرد و پوچانە کران بە بنەمای 
دوژمنایەتی لەگەڵ یەکتر تا ڕادەی ئەوەی بە 
خوێنی یەکتر تینوبن. کۆمەڵگەی عێراقیان دەیان 
ساڵ بەرەودوا گێڕایەوە، دەیان تاقم و باندی 
چەکداری قەومی و دینی و تیرۆرسیتی 
ئیسالمی بەرەاڵی گیانی خەڵک کران. قاعیدە و 
داعش و سەلەفی و وەهابی و سەدر و بەدەر و 
حەشد..و...  لە بەروبومەکانی ئەو سیناریۆ تەڵخ 
و کۆنەپەرستانیە بوون کە ناوی نرا "پرۆسەی 
ئازادی عێراق" و بەو شوناسە پڕوپوچانەی 
نێوچەوانی هاواڵتیانی مۆرکرد. لەسەر ئەم 
بنەمایەش نوێنەرانی ئەم قەوم و تایفانە 
دەسەاڵت و داهاتیان لە نێوان خۆیاندا بەشکرد. 
ئەم دابەشکاریە شەرمئاوەر و دژی ئینسانیەی 
هاواڵتییان بۆ ئەوەبوو کە جەنابانێک وەکو 
نوێنەری شیعەی خاوەن پێگەی لە هەموان 
بەرزتر سەرۆکی دەوڵەتبن و جەنابانێکی تریش 
وەکو نوێنەری عەرەبی سونە خاوەن پێگەی 
دووەم بن. پاشان سەرۆک حزبە 
عەشیرەتیەکانی کورد وەکو نوێنەری کورد ببنە 
پاشای سیمبولیک. لە کۆتایشدا چەند دانە 
تۆرانی و ئاسوری و کریستیانیش وەکو 
وەکیلی "ئەقەلیاتەکان" لە ریزی دواوە چەند 
کورسیان بۆ دابنرێت. ئەم سیناریۆ گاڵتەجاڕیە 
ناوی نرا حکومەتی شەراکەت و رەچاوکردنی 

 مافی پێکهاتەکان و ئەزمونی دیموکراسی.
پەیامەکەی بارزانی بۆ "دامەزراندنی دەوڵەتی 
پێکهاتەکان" ئەگەر بە کردەوەش جێبەجێ 
بکرێت، هێشتا مژدەی ئەوە دەدات کە ئەو 
ئەزمونە شکستخواردوو و کارەساتبارە لە 
کوردستانی سەربەخۆدا دووپات دەبێتەوە. 
دەوڵەتی پێکهاتەکان، مانای دابەشکردنی 
هاواڵتیانە بەسەر قەوم و دین و تایفەکان و 
پاشان بەپێی ژمارەی ئەو قەوم و دین و تایفانە 
کەسانێک وەکو وەکیلی ئەوان لە پەراوێزی 
دەوڵەتی کوردیدا چەند پۆستێکیان بۆ تەرخان 
بکرێت. بەم پێیە و بە پێوانەکەی خۆیان کە 
زۆربەی دانیشتوانی کوردستان کورد زمانن، 
نوێنەرانی قەومی کوردی هەموو جومگەکانی 
دەوڵەتیان بەدەست دەبێت. ئەمەش بە واقعی 
دەکاتە ئەوەی کە دەوڵەت دەوڵەتی قەومی 
کوردی دەبێت، بەاڵم چەند پۆستی جێگری 
دادەتاشن بۆ چەند تۆرانی و سەرەک 
عەشیرەی عەرەبی کە بەیعەتیان بۆ 
ناسیۆنالیزمی کورد گوتووە و ناویدەنێن 
دابینبوونی مافی "کەمایەتیەکان". گوایە 
تەرخانکردنی چەند پۆستی جێگری بۆ ئەوانەی 
بەیعەتیان کردووە دەبێتە کەفیلی خۆشبەختی 
خەڵکی عەرەبزمان و تورکزمانی ژێر دەسەاڵتی 
حکومەتی قەومی کوردی و هاوبەش بوونیان 
لەو دەوڵەتەدا. دەستەواژەی "پێکهاتە" کە 
لەالیەن ئەم حزبە بورژوازیە قەومیانەوە وەکو 

بەڵگەی دیموکراسی شانازی پێوە دەکرێت، هەر 
لە بنەڕەتەوە  بنەمایەکە بۆ جیاکاری و 
هەاڵواردن و ئینکاریکردن لە مافی یەکسانی 
هاواڵتیان. "پێکهاتە" واتە داتاشین و 
رەسمیەتدان بە شوناسی قەومی و دینی و 
دانانی لە جێگای شوناسی هاواڵتی. گاڵتەجاڕی 
لەوەدایە خەڵکی تورکزمان و عەرەبزمان 
بانگێشت بکرێن بۆ بەڵێ وتن بە پلەدووییان لە 
سایەی دەوڵەتی پێکهاتەکان کە هەموو 
جومگەکانی بە دەست ناسیۆنالیزمی 
کوردەوەبێت. یان کریستیان و 
یەزیدی ..و...بانگێشت بکرێن بۆ بەڵێ وتن بە 
ژێردەستەیی خۆیان لە دەوڵەتێکدا کە ئیسالم 
 دینی رەسمی و بنەمای دەستور و یاسا بێت.

بەاڵم دەوڵەتی "پێکهاتەکان"ی  پشتبەستوو بە 
دینی ئیسالم، تاکە بەدیل و چارەنوسێکی 
حەتمی نیە. بەدیلی ئازادیخوازانەش رێگایەکی 
تر و سیناریۆیەکیتر و چارەنوسێکی تر بۆ 
داهاتووی ئەم کۆمەڵگەیە و دانیشتوانەکەی 
دەخاتەڕوو. بەدیلی ئازادیخوازانە دامەزراندنی 

 دەوڵەتێکی غەیرە قەومی و سیکیوالرە:
، واتە دەوڵەتێک کە لە دەوڵەتی غەیرە قەومی

جیاتی ئەوەی هاواڵتیان لەسەر بناغەی کورد و 
عەرەب و تورک..و.. دەستەبەندی و دابەش 
بکرێن و پاشان غەیرە کوردەکان بە "کەمینە" 
پێناسە بکرێن و هەر بەمپێیەش مافی کەمتریان 
بۆ دیاری بکرێت، شوناسی قەومی لە 
بنەڕەتەوە رەتدەکاتەوە. کوردی و عەرەبی و 
تورکی و ئاسوری..و...نەک وەکو شوناسگەلێک 
بۆ هاواڵتیان بەڵکو تەنها وەکو زمانگەلێک بۆ 
گفتوگۆ چاو لێدەکرێن کە لە هەموو جێگایەکی 
رەسمی و نارەسمیدا قسەیان پێ دەکرێ و 
دەرسیان پێ دەخوێندرێت، هاواڵتیانیش بەدەر 
لەوەی زمانی گفتوگۆیان چیە و بە دوور لە 
هەرجۆرە جیاکاری و هەاڵواردنێک لەسەر 
بنەمای هاواڵتی بوون لە هەموو بوارێکدا مافی 
یەکسانیان هەیە. واتە لە جیاتی ئەوەی وەکو 
دەوڵەتی قەومی رەسمیەت بدرێت بە ناسنامەی 
قەومی هاواڵتیان و پاشان لەسەر بناغەی ئەو 
ناسنامەیە مافی هاواڵتیان پلەبەندی بکرێت، 
دەوڵەتی غەیرە قەومی داتاشینی ناسنامەی 
قەومی و هەرجۆرە ئاماژەیەکی رەسمی بە 
ناسنامە قەومیەکان یاساغ دەکات و هەموو 
دانیشتوان لەسەر بناغەی هاواڵتی بە یەک چاو 
تەماشا دەکات. لە ڕاستیدا بە پێچەوانەی ئەو 
تلیاکەی ناسیۆنالیزم دەرخواردی جەماوەری 
دەدات، نەک دانپێدانان و دابڕینی شوناسی 
قەومی و دینی بەڵکو نادیدەگرتنی قەومیەت و 
دینی هاواڵتیان زامنی یەکسانیە و 
پێچەوانەکەشی جیاکاری و هەاڵواردنە. لە 
سایەی ئەم دەوڵەتەدا مافی هیچ کوردزمانێک 
تاڵە مویەکی کەمتر و زیاتر نیە لە مافی 
هاواڵتیەکی عەرەبزمان یان تورکزمان یان 
ئاسوریزمان یان... هەر بەم پێیەش لە جیاتی 
ئەوەی لەسەر بنەمای "کەمایەتیەکان" پۆستی 
جێگری بۆ تۆرانی و سەرۆک عەشیرەت و 
بریکاری دین و تایفەکان تەرخان بکرێت، بە 

هەمان ئەو پێوانەیەی... 
 ١١بۆ الپەرە 
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بە کام پێوەر دەوڵەتانی عەرەبیی و یەکەم: 
فارسیی و تورکیی، وازیان لە مەسەلە 
ساختەچێتییەکەی نەتەوەپەرستیی و 
ڕەگەزپەرستیی هێناوە؟ هەریەکە لەو دەوڵەتانە 
چەندین دەیەیە هیچ چەوساندنەوەیەکی 
نەتەوەییان لەسەر نەماوە، کە پێش 

کانیشیان هەندێکیان هەر ەدروستبوونی دەوڵەت
چەوساندنەوە و ستەمی نەتەوەییان لەسەر 
نەبووە، هەر بۆ خۆیان نەتەوەش نەبوون بە 
گوێرەی پێناسەی نەتەوەیی، نموونە تورکەکان، 
نموونە دەوڵەتی عەرەبەکانی عێراق و سوریا و 
لوبنان، ئەمانە بە داگیرکردن و فتوحاتی 
ئیسالمی هاتوون و نەتەوە و شارستانیەتی ئەم 
ناوچەیەیان فەوتانووە و شارستانیەتی 
ئیسالمییان دامەزراندووە و خۆیان کردووە بە 
دەوڵەت و بە نەتەوە بە هاوکاری 
سەرمایەداری جیهانی لە پێناوی پاراستنی 
بەرژەوەندی سەرمایەداری 

  .جیهانیدالەناوچەکەدا
لەکوێ و کێ و چ کۆمۆنیستێک تا ئێستا وەاڵم: 

وتویەتی، کە دەوڵەتانی عەرەبی و فارسی و 
تورکی وازیان لە نەتەوەپەرستی و 

کێ وتویەتی ئەمانە رەگەزپەرستی هێناوە؟ 
باسی ئاوا کەی لە ئارادا  دەوڵەتی هاواڵتین؟

بووە؟ بەاڵم راستیەک هەیە دەبێ پێداگری 
لەسەر بکەین ئەویش ئەوەیە ئەمرۆ عەرەبزمان 
و فارس زمان و تورک زمان... زوڵمی 
نەتەوەیان لێناکرێت، کێشەیەکیان بەناوی 
کێشەی تورک و فارس و عەرەب، لەژێر ناوی 
نەتەوەییدا، نییە. کێشەی خەڵکی کوردستان 
ئەوەیە بە هۆی کورد بوونیانەوە، کێشەیەکیان 
هەیە، ناوی کێشەی کوردە، ئەو دەوڵەتانەش 
الیەن و هۆکاری سەرەکی مانەوەی ئەم 
کێشەیەن بەهۆی جۆری دەوڵەتەکەیانەوە. 
دیارە هەموو سیستەم و دەسەاڵتێکی سیاسی 
جۆری پێکهاتەی دەوڵەتەکەیەتی کە بەیانی 
ناوەرۆکی حکومەتەکە دەخاتە روو، ناکرێ 
دەوڵەتێکی قەومی چاوەروانی ئەوەی لێبکرێت، 
هەاڵواردن و جوداسازی قەومی نەبێتە ناسنامە 
و رەفتاری. یان ناکرێت دەوڵەتێکی ئیسالمی، 
چاوەروانی ئەوەی لێبکرێت هەموو مەزهەب و 
دینەکان وەکو یەک تەماشا بکات... دەوڵەتی 
قەومی یان رەسمیەتدان بە هەاڵواردنی قەومی 
و دەوڵەتی ئیسالمی یانی رەسمیەت دان بە 
جیاوازی دینی و مەزهەبی... کێشەی کوردیش 
لە عێراقدا هەر ئەوەیە کە دەوڵەت و حکومەت 
مۆرکی ناسنامەی قەومی و مەزهەبی پێوەیە و 
بەو هۆیەشەوە هەاڵواردن و جوداسازی 
قەومی و مەزهەبی، ناکرێت نەبێتە مەبنای ئەو 
دەوڵەتە و ئاکامەکانی ئەم شوناسە گرفتی 
سیاسی و ئەمنی و تەنانەت سەربازی 
لەچوارچێوەی ئەو دەوڵەتەدا دروست نەکات... 
دەوڵەت ئەگەر عەلمانی و غەیرە قەومی 
نەبوو... بیگومان قەومی یان دینی و 
مەزهەبییە... ناکرێت چاوەروان لە دەوڵەتی 
قەومی یان دینی بکرێت، هاواڵتیان لەبەرامبەر 
بەیاسادا یەکسان بکات... ئەو نموونانەی 
بەرێزت باست کردوون... لەم جۆرەن و جێگای 
هیچ ستایشیک نین و بزوتنەوەی سیاسی و 
 کۆمەاڵیەتی و چەکداری لەدژیان لەمەیداندان...

پرسی خەڵکی کوردستان بۆ دەوڵەت سازی... 
لەبنەرەتدا لەبەرامبەر بەو جۆری دەوڵەتانەیە. 
جیاوازی سەرەکی ئەوەیە ئەگەر خەڵکی 
کوردستان ببنە خاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆیی 
خۆیان و لەم دەوڵەتانە بە شیوەی فەرمی 
داببرێن... گرفتە سیاسی و ئەمنی و ملمالنێی 
چەکداری و لەسەر بنەمای قەومی و دینی... 

کۆتاییان پێدێت، کە لەسەر بنەمای قەومی یان 
دینی دروست بوون. کەسیش بەڵێنی ئەوەی 
نەداوە ئەگەر ئەم کێشە قەومی و دینیانە 
چارەسەر بوون کۆمەڵگە دەبێتە شامی شەریف 

 و چەوساندنەوەی چینایەتی نامێنێ.
دەوڵەتانی عەرەبی و ئێرانی و تورکی، هیچیان 
کێشەی ناسنامەی واڵتیان نییە،  زوڵمی 
نەتەوەیی و دینیان لەسەر نییە، خاوەنی 
دەوڵەتن و بەو هۆیەشەوە خاوەنی تەعەهوداتی 
نێودەوڵەتین لەئاستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و 
خاوەنی النی کەمی تەعەهوداتێکی دەستوری و 
مامەڵەی دەوڵەتی و حکومەتدارین لەگەڵ 
هاواڵتیانیان. خاوەنی "یاسا" هەر یاسایەکن، 
سوپای بان حزبیان هەیە، دامەزراوەی 
دەوڵەتیان لە پەرلەمان و حکومەتەوە بۆ 
دامەزراوەی ئەمنی و سەربازی و سلکی 
پەیوەندیان... هەیە. واڵت و دەوڵەتی دان 
پیانراون لە ئاستی واڵتاندا، سنور و سیادەی 

 سیاسی سەربەخۆیان هەیە... 
بێ مافی هەیە، هەالواردنی مەزهەبی هەیە، 
هەاڵواردنی قەومی هەیە، یاسای کۆنەپەرستانە 
هەیە، سەرکوتی ئازادی و ژێر پیخستنی مافە 
فەردی و مەدەنیەکان هەیە، ئازادی سیاسی و 
مافی رێکخرابوون و هەڵسورانی سیاسی نییە... 
ئەمانە راستن، بەاڵم بەهەموو ئەمانەوە 
دەوڵەتن و خاوەنی ناسنامەی واڵتین. کێشەی 
خەڵکی کوردستان ئەوەیە یەکەم بەفەرمی و 
بەهۆی فیدرالیزمی قەومی و پوچی ئەو 
فیدرالیزمەوە، بە بەردەوامی لەگەڵ دەوڵەتێکی 
عروبی ئیسالمی عێراقی، لە کێشەدایە لە 
پەیوەند بە چەندین دۆسیەی سیاسی و ئەمنی 
و حقوقی و... خۆی ناسنامەی واڵتی نییە، 
دەوڵەتی نییە، یاسای نییە، حکومەت 
وپەرلەمانی دانپیانراوی نییە، دەسەاڵتدارێتی 
فەرمی و نێودەوڵەتی نییە، لە جیگای ئەوانە 
جغرافیایەکی ناپێناسەکراو، نادیار و پرکێشە 
لەسەر، دووەم، دەسەاڵتی حزبی و میلیشیایی، 
بێ یاسایی، زونی دابەشکراو، ... هەیە. دەوڵەت 
تەنها وەاڵمە بەوانە و بەبێ دەوڵەتی و بە بێ 
ناسنامەیی و وەاڵمە بۆ رەتکردنەوەی 
دەسەاڵتی حزبی چەکدار و بێسەرەوبەرەیی 
سیاسی و حقوقی و یاسایی و... ناوەرۆکی ئەو 
دەوڵەتەی دروست دەبێت چییە؟ ئەوە کەیسیكی 
تر و دۆسییەکی تایبەتی تری دوای دەوڵەت و 
ناسنامەی حقوقییە. ناوەرۆکی دەوڵەتی داهاتوو 
پەیوەندی بە هاوسەنگی هێزی بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکانەوە هەیە، بێگومان ئەگەر پارتی 
و ناسیونالیزمی کورد، خۆیان و بە بێ رێگری 
و بەبێ هاتنە مەیدانی خەڵکی ئازادیخواز 
دەوڵەت دروست بکەن، دەوڵەتی کوردی 
دروست دەکەن، نەک دەوڵەتی هاواڵتی. وە 
هەوڵدەدەن دەسەاڵتی دەوڵەتی وحکومی 
بەدەستی خۆیانەوە بێت، ئەوە راستیەکە، بەاڵم 
بەو حاڵەشەوە دەوڵەت" بەهەر ناوەرۆکێکەوە" 
یاسا" بەهەر ناوەرۆکێکەوە"... جێگا بەدەسەاڵتی 

میلیشیایی چۆڵ دەکەن و پرسی ئەو پەیوەندیە 
پڕ کێشەیە بە بەغداوە کۆتایی دێت، ئەمەش 
هەنگاوێکی روولەپێشە. خۆ ئەگەر بە لۆجیکی 
ئەوەی کە دەوڵەتی داهاتوو دەوڵەتی هاواڵتی و 
ماف و ئازادییەکان نابێت، بڕوانینە پرسی 
دەوڵەتی داهاتوو، دەبێ دروستبوونی زوربەی 
هەرەزۆری دەوڵەتەکانی ئاسیا و ئەفریقیاو 
ئەمریکای التین، رەتبکەینەوە. دەبێ 
سەربەخۆیی لەدەست دەسەاڵتی کۆڵۆنیالی 
داگیرکاری ئەمپریالیستی رەتبکەینەوە. خۆ کەم 
نین ئەو دەوڵەتانەی دوای سەربەخۆییان، بێ 
مافتر بوون لەسەردەمی داگیرکارییان، بەاڵم 
کەس سەربەخۆیی لەژێر ناوی ئەوەی مافە 
فەردی و مەدەنیەکان و ئازادییەکان لە ژیر 
سایەیدا، بەدی نایەن ژێردەستەییی 
هەڵنابژێرێت، ستەمی قەومی و یان دینی، قبوڵ 

 ناکەن.
کام پێوەری کۆمۆنیستیی و مارکسیی دووەم:    

خەڵکی ڕەشوڕووتی ئەو واڵتانە کۆڵیان لە 
کۆڵی نەعرەتەی نەتەوەپەرستیی و 
ڕەگەزپەرستیی بۆتەوە؟ تۆ بڵێی ئێوە 
نەعرەتەی نەتەوەپەرستیی هەریەکە لەو 
دەوڵەت و حکومڕانانە نەبینن!. ئەبێت زاکیرەتان 
هاوکاریتان بکات کە دوێن بوو سەدام حسەین 

دانە ساڵ خەڵکی  ٦و شیعەکانی ئێران 
ڕەشوڕووتیان بە کوشتدا بە ناوی پاراستنی 
نەتەوەکانییان و نیشتیمانەکانییانەوە. سەدام 
حسەین خۆی کردبوو بە پاریزەری دەروازەی 
شەرقی نەتەوەی عرەب لە هەموو والتانی 
عەرەبییدا. ماڵوێرانییەکیان دروستکرد کە تا 
ئێستاش نەک ئەو برینە قوڵەی جەستەی 
خەڵکی ڕەشوڕووت ساڕێژ نەبووە، بەڵکو 
بەردەوام دەیهێننەوە سوێ. ئەی بۆچی لەم 
دوو واڵتەدا چینی کرێکار و زەحمەتکێش 
دژایەتی ئەو جەنگە نەگریسەیان نەکرد؟ ئەی 
بۆچی هەموو زەحمەتکێشان و کرێکار و 
جوتیاران بوون بە پاسدا و بە سەربازی 
سەدام حسەین؟ ئەگەر دەوڵەت یەکالکرەوەی 
ستەمی نەتەوەیی بێت دەبوو ئەو خەڵکە 
ڕەشوڕووتە، ئەو چینەکرێکارەی ئێوە بە 
شۆرشگێری دادەنێن شۆڕشیان لە هەردوو 
واڵتەکەدا هەڵبگیرسانایە دژی ئەو جەنگە 
نەگریسەی نێوان خومەینی و سەدام کە بوو بە 
بازارێکی بەهێز بۆ کڕینی چەکوچۆڵی ئەمەریکا 

 .و ڕووسیا
پرسی ریفراندۆم و جیابوونەوە، بۆ وەاڵم: 

هەرسێ ئەو دەوڵەتەی"عێراق و ئیران و 
تورکیا" کە بەڕیزت باست کردون، پرسێکی 
کراوەیە، چونکە لەهەرسێ ئەو واڵتەدا، ستەم و 
جوداسازی قەومی و هەیەو لە ئێراندا، 
جوداسازی دینییش هەیە. پێویستە ستەمی 
نەتەوایەتی لە ئیران و تورکیاش، وەاڵمی 

 کارسازو دروست وەربگرێتەوە.
هەروەها ئەم دەوڵەتە دیکتاتۆرو فاشیستانە، کە 
بەرێزت وەکو نموونە ئەیانهێنیتەوە، 

دیکتاتۆریەت و فاشیزمەکەیان مەبنای دڕندەیی 
و هەوسارپچراویانەو بێگومان ئامادەن لە پێناو 
بستێک لە خاکیان و لە ژێر ناوی سەروەری 
نیشتیمانییدا، جەنگ و کوشتار وەریبخەن و 
کۆمەڵگە داغان بکەن. وە نیزامی سەرمایەداری 
بەگشتی، سیستمێکە لە پێناو بەرژەوەندی 
سەرمایە و کەڵەکەی سەرمایەدا، 
دەستبەسراگرتنی بازار و دۆشینی هێزی کاری 
هەرزاندا سڵ لە هەالواردن و جەنگ و کوشتار 
و ناسنامە دروستکردن ناکاتەوە. جەنگی 
عێراق/ئیران و ... جەنگ بوو لە پێناو سەرکوتی 

 شۆرش لە ئێراندا. 
کرێکارو زەحمەتکێش لەم دوو واڵتەدا، دژی 
شەر بوون، وەکو ئەوەی کە زوربەی 
کۆمەڵگەش دژی شەر بوو، بەاڵم خۆ دژی 
شەر بوون بەتەنها ناتوانێ وەاڵم بێت و جەنگ 
رابگرێت، وەستانەوە بەرووی جەنگێکی ئاوادا، 
پێویستی بە سازدانی بەرەی دژی شەر بوو لە 
ئاستێکی فراوانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە 
عێراق و ئێران و ناوچەکەو تەواوی دنیادا... بۆ 
ئەوەی بیتوانیبا ماشێنی وەگەرکەوتووی 
جەنگی رابگرێت. نەبوونی حزبی سیاسی 
بەهیزی شۆرشگێری جێگامتمانەی جەماوەری 
کرێکارو زەحمەتکێش لە ئاستی فراوانی 

 کۆمەاڵتیدا، هۆکارێکی سەرەکی بووە. 
دیارە هینانەوەی ئەو پاساوانە بۆ 
رەتکردنەوەی پرسی ریفراندۆم و سەربەخۆیی 
و دەوڵەتسازی، هیچ جیگایەکیان، نییە. باس 
لەسەر جەنگ و راگرتنی جەنگ نییە، باس 
باسی وەاڵمە بە گرفتێکی چارەسەرنەکراوی 
نەتەوەیی. باسە لە هەاڵواردنی نەتەوەیی و 
چۆنیەتی کۆتایی پێهێنانی. باسە لە ئاسایی 
کردنەوەی کۆمەڵگەیەکی نانۆرماڵ بۆ 
کۆمەڵگەیەکی نۆرماڵ، باسە لەسەر گێژاو و 
ناسەقامگیریەکی سیاسی، بۆ گێرانەوەی 
سەقامگیری سیاسی، باسە لەسەر کۆتاییهینان 
بە دەسەاڵتی حزبی و چەکدار و جگیرکردنی بە 
دەسەاڵتێکی بان حزبی و دەوڵەتی و 
پێناسەکراو، باسە لەسەر گیرانەوەی ناسنامەی 
حقوقی بۆ هاواڵتیانی کوردستان، کەسەر بە 
کوێن؟ عێراقین... ئەگەر وایە چۆن کەس لە 
کوردستاندا خۆی بە عێراقی نازانێت، عێراقیش 
وەکو هاواڵتی عێراقی مامەڵە لەگەڵ هاواڵتیانی 
کوردستان ناکات. کەواتە بەراستی هاواڵتیانی 
کوردستان بە کردەوە عێراقی نین. ئەی 
هاواڵتیانی کوردسیان چین، کوردستانین، 
ئەگەر وایە و بیگومان خەڵک خۆیان بە کوردو 
کوردستانی دەزانن، جغرافیای سیاسی 
پیناسەکراویان کوێیە؟ دەوڵەتیان کامەیە؟ 
ناسنامەی پێناسەکراویان لە کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتیدا چۆنە؟ باسی لەوەاڵمدانەوەیە بەم 

 پرسە.
ئایا خەڵکی زەحمەتکێش و چینی سێیەم: 

کریکار و ڕەشوڕووتی ئەو واڵتە شەرقییانە کە 
دەوڵەتیان هەیە، ئێستا خەباتی چینایەتی دەکەن 
بۆ ڕزگاربوونییان لە چینی سەردەست؟ یان بە 
هۆکاری نەخوێندەواری و تێنەگەیشتن و 
ناهۆشیاری زۆربەیان پێش ئەوەی خەباتی 
چینایەتی بکەن بە دوای نەعرەتەی 
ڕەگەزپەرستییەوەن و ئەمەش بووە بە 
فاکتەرێکی بەهێز بۆ حوکمڕانە 
ستەمکارەکانییان و مانەوەی چینی 
ژێردەستیش لە ژێر باری ستەم و 

   .چەوسانەوەدا
خەباتی چینایەتی هەمیشە هەیە، وەاڵم: 

ملمالنێی نێوان چینی کرێکارو بێبەشان لە دژی 
سەرمایەداری و 

 لەوەاڵم بە نۆ پرسیاری هاوڕێ... جیهاد محەمەد کەریمدا، سەبارەت بە پرسی ریفراندۆم

 ١١   ڕه بۆالپە

 

 روونکردنەوەیەکی پێویست 
هاورێ جیهاد محەمەد ئەو پرسیارانەی بۆ جەدەل لەگەڵ حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 

خستە روو، من الی خۆمەوە بەو هۆیەوە کە زۆرێک لەو پرسیارانەی بەرێزیان 
پرسیاری بەشێک لە نووسەر و چەپ و کۆمۆنیستەکان و خەڵکی تریشە، بە پێویستم 

زانی وەاڵمیان بدەمەوە... هیوادارم کۆمەکێک بەرۆشنکردنەوەی بەشیک لەالیەنە 
 عەبدواڵ مەحمودناڕۆشنەکانی پرسی ریفراندۆم و دەوڵەت بکات. 
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دەولەتەکانیان تایبەتمەندیەکی ناوخۆی 
کۆمەڵگەی چینایەتییە، جا یان شاراوە و نهێنی 
و یان ئاشکراو لە حاڵی رابوون و پێشرەویدا... 
بەاڵم نابێ بیرمان بچیت، خەباتی چینی کرێکار 
لە دژی نیزامی سەرمایەداری خود بەخود، 
ناتوانێت کۆتایی بەدەسەاڵتی سەرمایە و 
دەوڵەتەکەی بهینێت. پێویستی بە حزبی رابەرو 
پێشرەو بەرچاو رۆشنی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
و دەخالەتگەری کۆمۆمۆنیستی هەیە، نەبوونی 
ئەو جۆرە حزبانە الوازییەکی سەرەکی 
بزوتنەوەی دژی سەرمایەداری چینی کرێکاریی 
ئەم سەردەمەیە... دیارە دنیاش شاهیدی دەیان 
شۆرشی بێبەشانە لەدژی دەوڵەتە 
سەرمایەدارییەکان و ملمالنێ چینایەتی و 
رۆژانە هەیەو ئەو هەموو مانگرتن و 
خۆپیشاندانە کرێکارییەی لە دنیا هەیە، خەباتی 
چینایەتیە... تەنانەت بەشیکی زۆر لەمافە 
ئینسانی و جیهانداگرەکان بەرهەمی هاتنە 
مەیدانی چینی کرێکارو خەباتی چینایەتییە. هەر 
هەفتەیەک لەمەوبەر لە واڵتێکی وەکو تونس، 
مافی بەرابەری ژن و پیاو... لە زۆر زەمینەدا 
جێگیر کرا... کە ئەوە بەشێک و بەرهەمی 
رابوونی بەرەی ئازادیخوازی کۆمەڵگەو 
بزوتنەوە رادیکاڵەکانە لەبەرامبەر بە بێمافی و 

 کۆنەپەرستیدا... 
بە ڕای ئێوە فەلەستینییەکان و چوارەم: 

ئیسرائیلییەکان بە چی ڕزگاریان دەبێت لە 
شەرێکی نەگریسی دەیان ساڵە؟ ئایە تەنها بە 
دروستوونی دەوڵەتێک بۆ فەلستینەکان، ئیتر 
دنییای ئیسرائیلەیەکان و فەلستینیەکان دەبێت 
بە جامێ ماستی مەیو و چیتر دەستی 
سەرمایەداری جیهانی بەمە دەبڕن کە زیاتر 
دەستوەرنەدەنە ژیانی خەڵکی ئەو دوو واڵتەوە. 
یان ئەمە بە حکومڕانییەکی ئینسانی و 
 .دیموکراتی و دادپەروەری یەکسانیی دەکرێت

وەاڵم: بیگومان دروستکردنی دوو دەوڵەت بۆ 
فەلەستینیەکان و ئیسرائیلیەکان، رێگایەکە بۆ 
کۆتاییهینان بەو جەنگە خوێناویەی چەندین 
دەهەیە خەڵکی دەهارێت و ناوچەکەی کردۆتە 
جغرافیایەکی نائارام و بۆتە هۆکاریکیش بۆ 
سەرهەلدانی دەیان رەوتی ئیسالمی موحەمەدی 
و تیرۆریست لە تەواوی ناوچەکەدا. 
دامەزراندنی دوو دەوڵەت کۆتایی بەجەنگی 
 خوێناوی نیوان 
ئیسرائیل و فەلەستینیەکان دێنێت و ئەو خوێن 
بەربوونە رادەگریت کە مێژوویەکە فوارەکەی 
ناوەستێت. دوای ئەوەی دەبن بە دوو دەوڵەت، 
ئیتر کاری خەبات بۆ ماف و ئازادییەکان و 
نەهیشتنی قڵشتی چینایەتی، کاری پرۆلیتاریی 
هەر کام لەو واڵت و دەوڵەتانەیە لەگەڵ 
بۆرژوازی واڵت و دەوڵەتی خۆیاندا. وەکو هەر 
دەوڵەتێکی تری بۆرژوازی لە دنیادا. دەبنە دوو 
دەوڵەتی دراوسێ، بێ ئەوەی جەنگێک لە 
نیوانیان لە ئارادا بێت. ئەمە خراپیەکەی چییە؟ 

 بۆ نابێ بەرگری لێبکرێت؟
ساڵە کوردستان کام  ٣٨ئایا ماوەی پێنجەم: 

شەڕی نەتەوەیی کردووە؟ کام واڵتی بێگانە و 
کام دەوڵەتی ئێران و عێراق و تورکیا هاتۆتە 
سەر کوردستان بۆ داگیرکردنی کوردستان چ 
جگە لە هێنانی دەبابەکانی عێراق بۆ سەر 
کوردستان و هێنانی جەندرمەکانی تورکیا و 
پاسدارنی ئێرانی کە خودی خۆیان پارتی و 
یەکێتی پێشەنگیان بوون چ . ئایا ئەو هەموو 
قەیرانە ئابووریی و سیاسی و کۆمەاڵیەتیی و 
فەرهەنگیی و پەروەدەیی و تەندروستییەی کە 
دەستی ناوەتە بینەقاقای خەڵکی ڕەشوڕووتی 
کوردستانەوە ئێران و تورکیا و عێراق 
دروستیان کردووە، یان حیزبە 

  ناسیۆنالستەکانی کوردستان خۆیان؟

هاورێی خۆشەویستمان بە هێنانەگۆری وەاڵم: 

ئەو پرسیارانە، هیندەی دەیەوێت دوور 
بکەوێتەوە لە وەاڵمی پرسیارەکان، نیو ئەوەندە 
بەدوای ئەوەوە نییە، وەاڵم بە کێشەیەک 
بداتەوە، بۆیەشە زۆرێک لە پرسیارەکانی خۆی 
هۆکاری چارەسەر نەبوونی پرسی نەتەوەییە لە 

 کوردستاندا. 
ساڵە کوردستان لەجغرافیای سیاسی دنیادا،  ٣٨

جغرافیایەکی هەڵواسراوی بێ پێناسەو 
ناسنامەی واڵتیی و حقوقییە... هەر ئەو 
هۆکارەشە بۆتە یەکێک لەو ناوچانەی هەر 
دەوڵەت و واڵتێک بیەوێت، بیگویدانە هیچ 
پەیماننامەیەکی نێودەوڵەتی دەتوانێ 
لەشکرکێشی بکاتە ناوی، سوپای تیا جێگیر 
بکات، بارەگاو بنکەی جاسوسی و هەواڵگری و 
تەنانەت تیرۆریستی، تیا دابمەزرێنی، توپباران 
و بۆمباباران بکات. یان جیا لەوانە خودی ئەو 
حزبە میلیشیانە بۆ راگرتنی پارسەنگی هێزیان 
لەبەرامبەر یەکتردا، خۆیان بەیەکێک لەو واڵتانە 
دەبەستنەوە و لە کاتی پێویستدا، وەکو هیزی 
یەکالیی کەرەوە داوای هاوکاریان لێدەکەن.  
هێنانی سوپای تورکیا، هێنانی سوپای ئیران و 

 ١٩٩٨تا دەگات بە پەلکیشکردنی بەعس لە ئابی 
دا، گۆشە بەگۆشەی ئەو حەقیقەتانەن.  ئەگەر 
کوردستان واڵت و دەوڵەتێکی سەربەخۆو 
بەرەسمی ناسراو بوایە. هیچ دەوڵەت و واڵتێک 
نەیدەتوانی سنور بەزێنی بکات و ئیرادەی 
سیاسی خەڵکی کوردستان بەم جۆرە پێشێل 
بکات. بنکەو بارەگای جاسوی بکاتەوە. لەهیچ 
شوینێکی دنیا شتی وانییە، مەگەر بە رێکەوتنی 
دووالی دەوڵەتەکان نەبێت. دەستوەردانی 
سەربازی لە ناوخۆیی کوردستاندا، هێرش بۆ 
سەر ئۆپۆزیسیۆنی واڵتەکان، کردنەوەی بنکەو 
بارەگای هەمەرەنگ و ئەرک پێ سپێردراو، 
تەنانەت دەستوەردان لە تەالری رێکخراوەیی 
حزبەکان... هەموو ئەوانە لەسایەی بێ دەوڵەتی 
و لە سایەی دەسەاڵتی میلیشیایدا، کراون. 
ئەگەر بریار بێت شکۆ و ئیرادەی خەڵکی 
کوردستان و کوردستان جغرافیایەکی کراوە 
نەبێت بۆ دەستیوەردانی واڵتانی کۆنەپەرست و 
دیکتاتۆری  ناوچەکەو باندەکانیان، دەبێ 
کوردستان لەو دۆخەی ئیستای دەرباز بکرێت. 
دەبێ ببێتە دەوڵەت و خاوەن ئیرادەی سیاسی 
خۆی، ئەمە بەبێ کۆتایهینان بە پرسی کیشەی 
کورد و دەسەاڵتی حزبی و میلیشیایی لە توانادا 
نییە. کەی کوردستان بووە خاوەن ناسنامەی 
واڵتی و دەوڵەتی و سەربەخۆ، دەستێوردان 
دەبێتە خەرقی دەوڵەتی، دەبێتە کردەیەکی نا 
یاسایی و نائاسایی، دەبێتە جێگای کاردانەوەی 
فەرمی کۆمەڵگەی نێو دەوڵەتی. تا ئەمە 
روونەدات، دەستێوردانی واڵتان لە کوردستان 
و خۆشخزمەتی حزبەکان و پێشلەشکریان و 
خۆ بەستنەوەیان بەو دەوڵەتانەوە، بەردەوام 
دەبێت... و دەسەاڵتی میلیشیایی حزبیش 
دریژەی دەبێت و ناسنامەی تاکی هاواڵتیانیش، 
ون و هەڵواسراو دەمێنێتەوە. هەموو ئەو 
قەیرانە ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی و پەروەردەیی و تەندروستی کە 
دەستیان ناوەتە بینەقاقای کۆمەڵگە 
کوردستانەوە... بێگومان سەرباری رۆڵی 
واڵتانی ناوچەکە، هۆکارە سەرەکیەکەی بۆ 
دەسەاڵتی میلیشیایی حزبی پارتی و یەکیتی 
دەگەرێتەوە. پرسیارەکە ئەوەیە ئەم بارودۆخە 
چۆن کۆتایی پێ بێت؟ رێگا بۆ کۆتاییهاتنی 
دەسەاڵتی حزبی و میلیشیایی چییە؟ پرسی 
ریفراندۆم و سەربەخۆیی و دەستراگەیشتن 
بەدەوڵەت دەتوانێت دەسەاڵتی میلیشیایی 
کۆتایی پێ بهینێت و دەسەاڵتێکی دامەزراوەیی 
و حکومەتی و دەوڵەتی بەرەسمی ناسراو 
جیگیر بکات. ئەو رێگایەش دەتوانیت دۆسیەی 
چارەسەر نەبوونی کیشەی کورد دابخات، کە 

پارتی و یەکێتی و سەرجەم حزبەکانی 
خانەوادەی بۆرژوازی کورد، مانەوەو درێژەدان 
بەدەسەاڵتی میلیشیایان لێیەوە بۆ خۆیان 
سەچاوەی گرتووە. ئەو کاتە خەبات بۆ مافە 
فەردی ومەدەنیەکان و بۆ باشبژێوی و 
چاککردنی دۆخی پەروەردەو تەندروستی و... 
دەخاتە سەر رێچکەیەکی ئاسایی. دەسەاڵتی 
میلیشیایی بەپێی تایبەتمەندی خۆی ناتوانێت 
پابەندی هیچ بەڵێنێکی دەوڵەتی و حکومەتداری 
بێت و رۆڵی بەرپرسیاری حکومی دەولەتسازی 
بگێرێت... لەهەمووشی رۆشنتر ئەوەیە 
وەاڵمدانەوە بە پرسی نەتەوەیی یەکسان نییە بە 
وەاڵمدانەوە بە پرسە ناوخۆییە ئابوری و 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و مافە فەردی و 
مەدەنیەکانەوە. ئەمرۆ لەژێر سایەی نیزامی 
سەرمایەداریدا، هیچ واڵت و کۆمەڵگەیەک نییە، 
بێمافی و نابەرابەری و ئابوری و پیشیلکاری و 
مافە فەردی و مەدەنیەکانی تیا نەبێت... هەر 
ئێستا راسیزم و مەڵتی کەڵجەریزم... وەکو دوو 
دیووی یەک دراو بۆ هەاڵوارن و جوداسازی، 
راستیەکی شەرماوەری دنیای بۆرژوازی ئەم 

 سەردەمەیە. 
بە کام پێوەری کۆمۆنیستیی خەڵکی شەشەم: 

ڕەشوڕووتی کوردستان بە ڕیفراندۆم 
ودەنگدان بۆ دروستبوونی دەوڵەتی کوردی 

 ڕزگاریان دەبێت لە ستەمی چینایەتی؟ 
ریفراندۆم و سەربەخۆیی وەاڵمە بە وەاڵم: 

کێشەی کورد، نەک وەاڵم بە ستەمی چینایەتی. 
وەاڵمە بەگرفتێکی دیاریکراو کە کۆسپێکێکە 
لەبەردەم خەباتی چینایەتی و هاوپشتی 
چینایەتیدا. ئەو دەوڵەتانەی کە ستەمی 
نەتەوەیی و یان کێشەی نەتەوەیان نەماوە 
بەسەدان دەوڵەتن لە دنیادا کە سەربەخۆن و 
هەیانە چەندین سەدەیە واڵت و دەوڵەتن... 
بەاڵم کێشەی چینایەتی تیایاندا بەردەوام 
درێژەی هەیە، کۆتاییهێنان بە ستەمی چینایەتی 
لە گرەوی هەڵوەشاندنەوەی خاوەندارێتی 
تایبەتی بەسەر وەسیلەکانی بەرهەم هێناندا 
دایە، تا خاوەندارێتی کۆمەاڵیەتی جێگای 
خاوەندارێتی تایبەتی نەگرێتەوە، ستەمی 
چینایەتی دەمێنێ... ئەمەشە بەبێ شۆڕشی 
کۆمەاڵیەتی چینی کرێکارو حزبی پێشرەوی 
  چینایەتی کرێکار، لە توانادا نییە.  
حەوتەم: ئایا ئەو هەموو ستەمەی سەر خەڵکی 
کوردستان ستەمی نەتەوەییە یان ستەمی 
حوکمڕانێکی دز و جەردە و گەندەڵ بە 
سەپۆرتی بانکی جیهانی و سندوقی 

 نێودەوڵەتی؟
کۆمەڵگەی کوردسان دەرگیری دوو وەاڵم: 

گرفتی سەرەکییە، یەکێکیان چارەسەر نەبوونی 
کێشەی کوردە، کە زادگای چەندین گرفتی 
سیاسی و ئەمنی و کۆمەاڵیەتی و تەنانەت 
سەربازیی و چەکدارییە، لەگەڵ دەوڵەتی 

 ناوەندی.
لەگەڵ گرفتی دووەم کە دەسەاڵتی میلیشیایی 
ئەحزابی تااڵنچی و خۆشزمەت و کۆنەپەرست 
و بنەماڵەییە... لەسەر بنەمای گرفتی یەکەم 
شانسی درێژەدان بە دەسەاڵتدارێتی و 
مانەوەی خۆی بەشیوەی ئێستای مسۆگەر 
کردووە، بەوەاڵمدانەوە بە گرفتی یەکەم 
شانسی ئەم دەسەاڵتە و مانەوەی بەم جۆرەی 

ساڵی رابردوو،  ٣٨ئیستای یان بەو جۆرەی 
ئیمکانی نییە. دیارە ئەگەر لە عێراقدا 
بزوتنەوەی کریکاری و سۆسیالیستی و حزبی 
ئەو شۆرشەو ئامادەیی بۆ شۆرش 
لەئارادابوویە، بژاردەی کەنارخستنی دەسەاڵتی 
میلیشیایی و تااڵنچی و دامەزراندنی 
کۆمەڵگەیەکی سۆسیالیستی دەبووە بژاردەیەک 
کە هەم دەیتوانی ستەم و هەاڵواردنی قەومی و 
دینی و تایفی وهەم ستەم و نابەرابەی 
چینایەتی لەبەین ببات. بەداخەوە ئەمە بوونی 
نییە. تەنانەت ئەگەر دەوڵەت وحکومەتێکی 

مۆدێرن و هاواڵتی لە عێراقدا لەسەر کار بوایە 
دیسان زوڵمی قەومی و دینی و کیشەی کورد، 
دەیتوانی کۆتایی پێ بێت و کوردستان دەبووە 
بەشێک لەو دەوڵەتە و هاواڵتیانی لەبەرامبەر 
یاسادا یەکسان دەبوون، بەداخەوە ئەوەش 
نییە... بۆیە بەناچار ریگەی ریفراندۆم و 
جیابوونەوەی کوردستان لە عێراقی عروبی و 
ئیسالمی ئێستا بۆت بژاردەیەکی کردەنی و 

 لەبەردەستدا بوون.
تۆ بڵێی تا ئێستا لەوە تێنەگەیشتبێتن هەشتەم: 

کە مەسەلەی ڕیفراندۆم و بانگێشتکردنی 
دەوڵەتی کوردی بۆ جێبەجێکردنی سیاسەتە 
گاڵوەکانی بانکی جیهانی و سندوقی 
نێودەوڵەتییە لە کوردستاندا؟ زۆر دەمێکە ئەم 
دوو بوارە ئابوورییە سەرمایەدارییە کە لە 
پێناوی بەهێزکردنی حوکمڕانە ستەمکارەکانی 
جیهانی دواکەوتوودا دروستبووە، بەرنامەی 
خۆیان داوە بە نێچیرڤان بارزانی و قوباد 
تاڵەبانی بۆ جێبەجێکردنی و لە دواجاردا لەسەر 
حسابی ڕەشوڕووتی زیاتری خەڵکی 
کوردستان دەوڵەتی کوردی ئەم دەسەاڵتە 
گەندەڵە بەهێزتر بکەن و پارەوپولیان بە قەرزی 
 .کورتخایەن و درێژخایەن بدەنێ

گومان لەوەدانییە، هەر حزب و هێزێکی وەاڵم: 
سیاسی بانگەشەی چارەسەری پرسێکی 
دیاریکراو بکات، بەدوای چەندی تەماحی 
دیاریکراویدایە... نابێ بیرمان بچیت لە ئێستادا 
ئەوەی بانگەشە و پرسی ریفراندۆمی هێناوەتە 
ئارا، باڵێکی بەهێزو دەسترۆشتوی بۆرژوازی 
کوردە لەناو گشت خانەوادەی بۆرژوازیدا... 
بۆیە هیچ لەوەسادەتر نییە ئەم بۆرژوازییە 
بەدوای سیاسەتە ئابوریەکانی خۆیەوە بێت. 
لەوانەش خۆجوتکردن لەگەڵ سیاسەتی بانقی 
جیهانی و سندوقی نێودەوڵەتیدا. پرسیار ئەوەیە 
چ هیزو حزبێکی بۆرژوازی هەیە هەوڵ نەدات 
بۆ خۆجوتکرن لەگەڵ ئابوری جیهانی؟ کەی 
بڕیار بووە کە هێزیکی بۆرژوازی لە ڕوانگەی 
قازانج و بەرژەوەندیەکانی چینی کرێکار و 
بەشمەینەتاندا، هەنگاو بنێ و سیاسەتی خۆی 
دابرێژێ؟ بیگومان بۆرژوازی بەر لەهەموو 
شتێک بەدوای قازانجی و چاوچنۆکی 
سەرمایەو کەڵەکەی سەرمایە و سودەوەیە، 
ئەمە خۆی باسێکی ترە... کێشەی کورد لە 
ئێستادا هەر کێشەی خەڵکی کوردستان نییە، 
هەر کۆسپێک نییە لەبەرامبەر یەکگرتووی چینی 
کرێکاردا، هەر دۆسیەیەک نییە بۆ شاردنەوەی 
ملمالنێی چینایەتی، هاوکات کۆسپ و 
رێگریەکیشە لەبەردەم سەرمایەو جوڵەی 
سەرمایەدا... تا ئێستا نەوت فرۆشتنی هەرێم لە 
دەستفرۆشی دەچێت... هێشتا چواچیوەیەکی 
یاسایی و فەرمی بۆ رێکەوتنی کۆمپانیا 
دەوڵەتیەکان لەگەڵ هەرێم نییە بۆ کرێنی نەوت، 
هێشتا فرینی فرۆکەیەک لە فرۆکەخانەکانی 
سلێمانی و هەولێرەوە بە بێ رەزامەندی بەغدا، 
ناکرێت... و تاد... بەکورتیەکەی بۆرژوازی 
کورد دەیەوێت لە رێگای ریفراندۆم و 
دەوڵەتسازیەوە کۆسپەکانی بەردەم هاموشۆی 
ئازادانەی سەرمایەو بازرگانی و فرۆشتنی 
فەرمی نەوت و ناردەو هاوردەی دانپیانراوی 
نێودەوڵەتیدا، وەالبنێت. لەو نێوەدا ئەگەر ئەم 
هەنگاوە بەرەو دەوڵەتی سەربەخۆ بڕوات، بە 
قازانجی خەڵکی کوردستانیشە... هەروەکو چۆن 
راسانی بۆرژوازی بەرووی سیستەمی 
فیودالیزم و چونە بەرامبەرکێ بۆ وەالنانی 
کەنیسەو پیاوانی دینی، ویستی بۆرژوازی 
سەردەمی خۆی بوو، هاوکات ئەو ویستە بە 
قازانج و هەنگاوێکی پێشرەوانەش بوو بۆ 
خەڵکی... پرسی چارەسەرکردنی کێشەی کورد 
لە عێراقدا و پیكهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ 
دەتوانێت بە قازانجی خەڵکی کوردستانیش 
ببێت. بێ ئەوەی هیچ گومانێک لە 
چاوەروانیەکانی بۆرژوازی کورد هەبێت، کە 

 درێژەی... لەوەاڵم بە نۆپرسیاری بەڕیز جیهاد محەمەد کەریمدا....
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ئامادەنین بە مردویش چارەنووسی ئەو هەزاران ئینسانە بەکەس و کارەکانیان 
و بە کۆمەڵگەی کوردستان ڕابگەیەنن. بەم جۆرە پارتی و یەکێتی ناهێڵن ئەم 
سێاڵوی خوێنە وشک بێت، ئەم ئاخ و ئازارە کەم بێتەوە،ئەم برینە بەرەو 

 سارێژی بڕوات.
ئەم کارەساتە جەرگبر و خوێناوییە، هێشتا درێژەی هەیە، چونکە هێشتا 
خۆشخزمەتی و نۆکەرایەتی بۆ واڵتانی ناوچەکە درێژەی هەیە، هێشتا تەماحی 
بااڵدەستی زۆرتری دەسەاڵت و پاوانی جغرافیای زۆرتر و تااڵنی بێ ئەوپەری 

 داهاتی کۆمەڵگەی کوردستان لە رێی میلیشیاو زۆرەوە بەردەوامە. 
 ٢١پارتی و کارخانەی راگەیاندن و کارخانەی دروستکردنی مۆدیلی بەڵی بۆ 

ئاب و بەرگری لێکردنی دەچەرخێ. رابەران و کادرانی ئەو حزبە گۆشی ئەوە 
ئابەوە بکەن و لەوەش  ٢١کراون لەجێگای ئیدانەکردنی ئەم تاوانە، شانازی بە 

خراپتر درۆی ئەوەی بۆیە بەعسیان هێناوە تا کوردستان لەدەست داگیرکەرانی 
دەرەکی ئیرانی بپارێزن و چاوەروانن خەڵکی کوردستان خەاڵتیان بکەن... 
ئێستاش هەر ئەو پارتیە لە جێگای بەعسی گۆربەگۆر کراو دەستیان 
لەناودەستی رژێمی فاشیستی ئەردۆغانی تورکیادایەو لە نۆکەرایەتی بۆی 
بێدرێغن. یەکیتیش کەتا ئێستا دەستی بە کۆماری ئێرانەوە گرتووە و پێمان 
دەڵێن، ئێمە لەخۆشخزمەتی بەردەوامین. لەگەڵ قوڵبونەوە و قڵشتی دەسەاڵت 
و داهات و دارمانی بااڵدەستی و تیکچوونی ئەو هاوسەنگیەی هەیە، ئەگەری 
دوبارە پەلکێش کردنەوەی ئەم رژێمانە ئەگەرێکی کراوە و پێشبینی کراوە. بە 

ئاب، عادەتە نەک خیانەت. ئەمان خویان  ٢١قەولی هاوڕی رێبوار ئەحمەد... 
 بەو عادەتەوە گرتووە...

خەڵکی هوشیاری کوردستان و لە پێشیانەوە، کەس وکاری وقوربانیانی 
ئاب و کەس و کاری بێ سەروشوینەکان  ٢١جەنگی دەسەاڵتی ناوخۆ و 

، الیان ٢١ئاب،  هەموو ئەو ئینسانانەی هێشتا فایلی  ٢١و ...تاد، دۆسیەی 
دۆسیەیەکی زیندووە... پێویستە لەسەریان گوشارەکانیان لەسەر دەسەاڵتی 
پارتی و یەکێتی زیاد بکەن بۆ راگەیاندنی چارەنووسی بێسەروشوێنەکان و 
قەرەبووکردنەیان و راکێشانی تۆمەتباران و کاراکتەرە سیاسی و 

 سەربازییەکانی ئەم تاوانە بۆ بەردەم دادگایەکی بێالیەنی و شارستانی...
ئاب، پەروەندەیەکی کراوەیە تا ئەوکاتەی چارەنووسی بێ  ٢١کارەساتی 

سەروشوێنەکان رادەگەیەنرێت و تۆمەتبارانی سزای تاوانەکانیان لە دادگایەکی 
بیالیەنی عادالنەدا وەردەگرن، و پارتی و یەکێتی و حزبەکانی بۆرژوازی کورد، 
دەست لە عادەتی خەشخزمەتی و نۆکەرایەتی بۆ واڵتانی ناوچەکە هەڵدەگرن، 

ئابەکانی داهاتوودا  ٢١کە هەمیشە ئەو عادەتە دەتوانێ کۆمەڵگە لەبەردەم 
 رابگرێت.  

 درێژەی .....دەوڵەتی پێکهاتەکان یان  ئاب 13درێژەی.... 
کورد زمانێک مافی خۆکاندیدکردنی دەبێت بۆ هەموو پۆستێک لەوانە سەرۆکی دەوڵەت، هەر هاواڵتیەکی 
عەرەبزمان یان تورکزمان یان....و...، ماف و دەرفەتی خۆکاندیدکردنی دەبێت بۆ هەموو پۆستێک لەوانە بۆ 

 سەرۆکی دەوڵەت.
؛ واتە دین لە دەوڵەت و پەروەردە و فێرکردن جیابکرێتەوە. نابێ دەوڵەت هیچ دینێکی هەبێت و دەوڵەتی سیکیوالر

هیچ دینێک وەکو دینی رەسمی چاوی لێبکرێت یان بکرێتە بنەمای دەستور و یاسا. دین و دینداری دەبێ وەکو 
کاری تایبەتی هەر هاواڵتیەک چاوی لێبکرێت، هەر هاواڵتیەک ئازاد بێت لەوەی هەر دینێکی هەبێت یان هیچ دینێکی 
نەبێت. نابێ دەوڵەت هاوکاری و پشتیوانی هیچ دینێک بکات.. یاساکانی واڵت لەسەر بنەمایەکی ئازادیخوازانە و 
ئینسانی و بە کەڵک وەرگرتن لە ئەزمون و دەسکەوتە پێشکەوتوانەکانی مرۆڤایەتی دابڕێژرێت. لە جیاتی داتاشینی 
شوناسی ئاینی بۆ هاواڵتیان، هەرجۆرە ئاماژەیەک بۆ ئاینی کەسەکان لە هەرجۆرە بەڵگەنامەیەکی رەسمیدا 

 قەدەغەیە. 
بە کورتی هەموو هاواڵتیان ئازادن لەوەی لە ماڵی خۆیان و لە ژیانی تایبەتیاندا کوردن یان عەرەب یان تورک یان 
کلدان و ئاسوری ..و...، ئازادن لەوەی کە موسڵمانن یان کریستیان یان یەزیدی یان کاکای یان بێدین، شیعەن یان 
سونە، بەاڵم لە بەرامبەر دەوڵەت و دەستور و یاسادا هەمووان تەنها هاواڵتی یەکسانن و هیچیتر. ئەگەر دەوڵەتێک 
وەکو دەوڵەتی قەومی عەرەبی یان تورکی یان فارسی یان کوردی پێناسەکرا، تەنانەت ئەگەر وەکو دەوڵەتی 
هاوبەشی پێکهاتەکانیش ناوببرێت، ئیتر مانایەک بۆ یەکسانی خەڵکانی سەر بە نەتەوە و دین و تایفەکانی تر 
نامێنێتەوە کە لە رووی ژمارەوە لە پێکهاتەی زۆرێنە کەمترن. دانانی چەند کەس وەکو بریکاری نەتەوە و دین و 
تایفەکانی تر لە چەند پۆستی پەراوێزی دەوڵەتی قەومی زۆرینە و سەردەست، ئەوان ناکات بە خاوەن دەوڵەت و 
خاوەن ماڵ، رەنگە میوانبن یان پەنابەر و ئاوارە یان...و... نمونەکانی ئەم جۆرە دەوڵەتە قەومی یان هەتا فرە 
قەومیانە زۆروزەبەندن کە بەر لە هەرکەس خودی خەڵکی کوردستان جۆرەها کارەساتیان بە دەستیانەوە بینیوە. 
دەوڵەتی فارسی لە ئێران دەوڵەتی عەرەبی لە عێراق و دەوڵەتی تورکی لە تورکیا نمونەی ئاشکرای دەوڵەتی 
قەومین کە لە هەمانکاتدا کەسانێکیان وەکو بریکاری نەتەوەی کورد و نەتەوەکانی تریش لە پۆستی دەوڵەتیدا 
داناوە و رەنگە ئەوانیش وەکو دەوڵەتی پێکهاتەکان خۆیان پێناسە بکەن. ئایندەیەکی باشتر بۆ کوردستان لە 
گرەوەی دامەزراندنی دەوڵەتێکی وەکو ئەو دەوڵەتانە نیە؟ دەوڵەتێکی قەومی یان پێکهاتە لە سەرەک قەوم و 
تایفەکان، مانایەک بۆ دەوڵەتی هەموو هاواڵتیان ناهێڵێتەوە؟! لە سایەی دەوڵەتی بەو جۆرەدا جگە لەو قەومەی کە 
خاوەنی راستەقینەی دەوڵەتە، خەڵکانی سەر بە قەومیەتەکانی تر تەنیا ژێرچەپۆکەن. ئەوەش کە کەسانێک بە ناوی 
قەومیەتەکانی ترەوە و وەکو دەستەبەربوونی مافی ئەو قەومیەتانە پۆستی جێگریان بۆ تەرخان دەکرێت، نە تەنها 
نابێتە زامنی پێگەیان لە دەوڵەت بەڵکو هۆکاری راگرتنیانە وەکو ژێردەستەی دەوڵەتی قەومی. هەمان ئەم 
لێکدانەوەیە بۆ دەوڵەتێک ڕاستە کە یەکێک لە دینەکان بکاتە دینی رەسمی دەوڵەت و سەرچاوە  یان سەرچاوەیەکی 

 دەستور و یاساکانی واڵت. ئێران و سعودیە و خودی عێراق نمونەن لە پەنادەستی کوردستان.
تەنها دەوڵەتێکی غەیرە قەومی و سیکیوالر دەتوانێ دڵنیایی ئەوە بدات بە هەموو دانیشتوان کە لەسەر بنەمای 
قەومیەت و دین و مەزهەب جیاکاری و هەاڵواردن لە نێوان هاواڵتیان ناکات و بەم جۆرەش سەرنجی زۆربەی 
هەرە زۆری دانیشتوان بەدەرلەوەی بە چ زمانێک قسە دەکەن و روو لە کوێ دەکەن بۆ نوێژکردن یان هەر دینیان 
نیە، راکێشرێت بۆ دەنگدان بە جیابوونەوە و دەوڵەتی سەربەخۆ. نموونەی ئەم جۆرە دەوڵەتە لە دەیان ساڵ 
لەمەوبەرەوە لە زۆر جێگای دنیادا لە ئارادایە و ئەوەی مسۆگەر کردووە کە هاواڵتیان بەدەرلەوەی سەر بە کام 
قەوم و ئەتنیکن و پێڕەوی لە کام دیانەت دەکەن یان نایکەن، لە دەستور و قانونی واڵتدا لەسەر بناغەی هاواڵتی 

 بوون خاوەن مافی یەکسانن.

بەدوای قازانجی 
بۆرژوازی کوردەوەیە.  
خالێکی تر کە دەمەوێ باسی بکەم ئەوەیە... تەنانەت ئەگەر 
چینی کرێکار و خەڵکی ستەم دیدەی کوردستان دەسەاڵتی 
میلیشییایی بۆرژوازی کوردی وەالنابا و دەسەاڵتی پشت 
بەستوی جەماوەری و سۆسیالیزمی لەکوردستان دابمەزراندایە، 
هێشتا ئەرکی کۆتاییهێنان بە مەسەلەی کورد و پەیوەندی هەرێم 
بە بەغداوەی دەبوو وەاڵم بداتەوە. ئەمە گرفتێکە واقعی و حاشا 
لێنەکراوە. ئیستا کە بۆرژوازی کورد بانگەشەی ریفراندۆم 
دەکات، کاری چەپ و کۆمۆنیستەکانە، ببنە پاریزەری دەنگی 
هاواڵتیانی کوردستان و رێگەنەدەن ئەم پرسە و ئاکامەکانی 
ریفرندۆم بکرێتە کارتێک بۆ سات و سەودا لەگەڵ بەغداو 
واڵتانی ناوچەکە. بەهەر ئەندازە بەرەی چەپ و کۆمۆنیست و 
ئازادیخوازی کۆمەڵگە بەشدار بن و بچنە پشتی ویستی خەڵکی 
کوردستان کە سەربەخۆیی و دەوڵەت ویستێکی رەوایانە، 
دەتوانن کاریگەری لەسەر ناوەرۆکی دەوڵەتی داهاتووی 
کوردستان و جۆری سیستەمەکەشی دابنێن، بەتایبەتی کە ریگە 
نەدەن دەنگ و ئیرادەی هاواڵتیان بۆ مەبەستی تر بەدەستەوە 

 بگیرێت.   
کوشتنوبڕینی شیوعیەکانی کوردستان، تیرۆری کەسە نۆهەم: 

ئازاکان، تیرۆری چەپەکان لە ژێر بیانووی جۆراوجۆردا، بە 
ڕاست ئەمانە ستەمی نەتەوەییان دەکرد و ترسناک بوون بۆ 
نەتەوەی کورد، یان ئەمانە خوازیاری حوکمڕانییەکی 
دادپەروەرانە و دیموکراتیانە بوون بۆیە تیرۆردەکران؟ ئەگەر 
دەوڵەتی کوردی دروستبێت بە ڕاست پێتان وایە چیتر 

 شیوعیەکان و چەپەکان تیرۆرناکرێن؟
وەاڵم: وەکو پێشتریش وتومە دەمێکە یان النی کەم لە ساڵی 

وە ستەمی نەتەوایەتی لەسەر خەڵکی کوردستان نەماوە،  ٣٠٠٢
کیشەی کورد ماوە کە خۆی ژینگەو زەمینەی سەرهەڵدانی 
ستەم و زوڵمی نەتەوەیی بووە. وە کۆتاییهێنان بە ستەمی 
نەتەوایەتی و یان بە کیشەی نەتەوەیی بەهیچ جۆرێک بەمانای 
کۆتاییهێنان بە زوڵمی کۆمەاڵیەتی و نابەرابەری ئابوری و 
بێمافی و پێشێل کاری و ستەم لەسەر ژنان و منااڵن و الوان و 
سەرکوتی ئازادییەکان مافە فەردی و مەدەنیەکان نییە... تەنانەت 
دەوڵەتی نەتەوەیی دەتوانێ خۆی ئەمجارە ببێتە هۆکار 
بۆدەستەبەندی و جیاکاری و ستەمی نەتەوایەتی تر لەسەر 
خەڵکی غەیرە کورد... ناوەرۆکی هەموو دەوڵەتێکی قەومی، 
دەتوانێ و دەبێتە نەفیکردنەوەی ئەوانی تر و دانی ناسانامەی 
قەومی لەناوچاوانی دانیشتوان و دەستەبەندی کردنیان، بەاڵم 
ئەوە هاوسەنگی هێزی بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانە دەتوانێ روڵی 
هەبیت کە دەوڵەتی داهاتوو چۆن بێت. دیارە بەهەموو ئەو 
راستیە سادانەوە، بوونی دەوڵەت" بەهەر ناوەرۆکێکەوە" لە بێ 
دەوڵەتی باشترو هەنگاوێک لە پێشترە. لە غیابی دەوڵەتدا، حزب 
و میلیشیا دەبنە مۆتەیەکی هەوسارپچراوی بێ پابەند بەهیچ 
قیەم و پێوانەیەک، دەبنە هێزی ببڕ و بکەری بێ لێپرسینەوە، 

 دەبنە هێزی دەست ئاوەاڵی نایاسایی" هەر یاسایەک"... 
جۆری ئەو تیرۆرانەی کە بەڕیزت باست کردوون لە هیچ 
جیگایەکی دنیادا نییە، تیرۆر لەهەموو دنیا بە نهێنی دەکرێت، 
لێپرسینەوە و بەدواداچوون دەکرێت... لە کوردستان تیرۆر بە 
ئاشکراو لەبەرچاوی خەڵک دەکرێت، کەسیش خۆی بەبەرپرس 
بۆ بەدواداچوون و لێپرسینەوە نازانێت. چونکە هیچ یاسایەک لە 
کوردستان نییە. لەهەموو دنیا حاڵەتی تیرۆری سیاسی هەیە، 
بەاڵم لێپرسینەوە بەدواداچوونی یاسایش هەیە. لەهەموو دنیا 
توندوتیژی و کوشتنی ژنان هەیە، بەاڵم دادگاو لێپرسینەوەش 

هەیە. لەکوردستان چونکە دەوڵەت" هیچ جۆرە دەوڵەتێک" یاسا" 
هیچ جۆرە یاسایەک" نییە... تیرۆر و کوشتن و توندوتیژی... 
کەس لێی ناپرسێتەوە و کەس بەدواداچوونی یاسایی و جدی بۆ 
ناکات. لە ناو دەوڵەتدا تیرۆر و توندوتیژی دەبێت، بەاڵم یاساو 
لیپرسینەوەش دەبێت. وە دەسەاڵتی دەوڵەتی ناچارە بەرامبەر بە 
یاسا و بەرامبەر بە هاواڵتیانی پابەندیەکی هەبێت. لە کوردستان 
دەسەاڵتی چەکداری حزبی پابەندی هیچ جۆرە یاسا و هیچ 
جۆرە مافێک بەرامبەر بە هاواڵتیانی نیین. وە رەگەیەکی 
دەسەاڵتی میلیشیایی تیرۆرو توندوتیژی ترساندنە.. بۆیە خۆیان 
وەکو میلیشیا، کارخانەی کوشتار و بێ یاسایی و  توندوتیژین. 
دەوڵەت ئەوانە لەناو نابات بەاڵم دەیانخاتە بەردەم لێپرسینەوە و 
بەدواداچوونی یاسایی. ئەوەی لە کوردستان نییە، بە پلەی 

 یەکەمیش چونکە قەوارەی دەوڵەتی نییە...
لە کۆتایدا ماوە بڵێم... منیش لەگەڵ دەوڵەتی نەتەوەیی نیم و من 
خۆم بە تیکۆشەری کۆمەڵگەی سۆشیالیستی دەزانم... بەاڵم 
ئەمە بەمانای ئەوە نیە یان کۆمەڵگەی سۆشیالیستی یان هیچ. 
یان دەوڵەتی سکیوالرو غەریرە قەومی یان یان هیچی تر... من 
لەدۆخی ئیستای کوردستان و لەغیابی بزوتنەوەی کرێکاری و 
رەوتی سۆسیالیستی بەهیزدا کە بتوانێ گٶرانکاری گەورەو 
دروست بکات و دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد کەنار بخات... 
ئەگەر بۆرژوازی کورد لە چوارچیوەی تەماح و 
بەرژەوەندیەکانی خۆیدا، ریفراندۆم بکات و دەست ببات بۆ 
دەوڵەت و پیکهێنانی دەوڵەتیکی سەربەخۆ ... ئەو دەوڵەتە بەهەر 
ناوەرۆکێکەوە بێت، لە پێشترە لە دەسەاڵتی میلیشیایی و 

 هاوکات کێشەیەکیش بەناوی کێشەی کورد چارەسەر دەکات.
تیبینی: ئەم وەاڵمانەی من وەاڵمی شەخسین وپەیوەندی بە حزبی 

 کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانەوە نییە... 

 پرسیاری... ٩درێژەی... لەوەاڵم بە 
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هاوڕی بەکر عەلی شاعیر و رابەری ئاوارەو 
لە شاری  ١٩٨٦بێ خانەوالنەکان... لە ساڵی 

سلێمانیدا چاو بە دنیای زوڵم نابەرابەری 
هەڵهێناوە... بەکر عەلی زۆر زوو زوڵمی 
چینایەتی ناچاری خەبات و وەستانەوەی 
دەکات، زۆر زوو لەبەرەی خەڵکی هەژارو 
نەداردا دەوەستێت و دەبێتە هەڵسوراوێکی 
چاالک و تێکۆشەرێکی نا وتن بە دنیای 
سەرەوخواری پر ستەم و نابەرابەری 

و لە هاتنە  ١٩٩٢سەرمایەداری... لەساڵی 
ئارای مەسەلەی روخاندنی خانوە بێ 
تاپۆکانی شاری سلێمانی هاوڕی بەکر وەکو 
رابەرێکی ماندونەناسی بەرگری لە 
هاواڵتیانی ئاوارەو بێ خانەو النە، 
دەدەکەویت و دەبێتە سیمایەکی خۆشەویست 
و ناسراوی ناو ئاوارەکان و خەڵکی بێ 
خانەو النە... دوای پشتیوانی لێبراوانە یەکێتی 
بێکارانی ئەو کاتە لە خەڵکی بێخانەو النە، 
هاوڕی بەکر و ژمارەیەکی بەرچاو لەخەڵکی 
ئاوارەو بی خانەو النە روو لە یەکێتی 
بێکاران دەکەن و  بەکر عەلی دەبێتە یەکێک 
لە ئەندام و رابەرانی یەکێتی بێکاران...  
پاشان بەکر عەلی دەبێتە روخسارێکی 
ناسراو و خۆشەویستی بێبەشانی هەر 
جێگایەک کە ئەو هەڵسورانی تیادا دەکات... 
هەر ئەمەشە بەکر عەلی دەبیتە یەکێک لە 
هەڵسوراوی یاد و بۆنە کرێکاریی و 
ئاکسیۆنە کرێکارییەکان و یەکێک دەبێت لە 
وتار بێژانی ئاکسیۆنی شکۆداری یەکی 

ی مەلعەبەکەی شاری  ١٩٩٣ئایاری ساڵی 
سلێمانی... لێبراوی و تیکۆشانی بەکر عەلی 
بۆ وەستانەوە بەرووی روخاندنی خانوە 
بیتاپۆکانی شارو حامیەی سلیمانی، رۆڵی 
رابەری و پێشرەوی ئەو بەکر عەلی دەکاتە 
خۆشەویست و جیگا متمانەی کرێکاران و 
زەحمەتکێشانی و نەداران و خەڵکی بێخانەو 
النەو ئاوارە،  هاوکاتیش دەبێتە چقڵی چاوی 
ستەمکاران و تااڵنچیانی کوردایەتی... بۆیە 
جگە لە هەرەشەو چاوسورکردنەوەی 
دەسەاڵتدارانی سلێمانی، چەندین جار 
دەستگیری دەکەن و هەرەشەی کوشتنی 
لێدەکەن بۆ وازهێنان لەپشتیوانی و 
تیکۆشانی لە خەڵکی ئاوارەو بیخانەو 
النە...بەاڵم باوەری بەکر عەلی بۆ ئاڵوگۆر و 
باشترکردنی ژیانی هەژاران و نەدارانی 
کۆمەڵگە، ئەو سورتر دەکات لە خەبات و 

تێکۆشان و گرتنەبەری رێگای ریکخستنی 
نارەزایەتی جەماوەری و رابەری کردنیان... 

دا، لەکاتی ١/٦/١٩٩٣تا لە رۆژی 
رابەریکردنی خۆپیشاندان و رێپێوانی ئاوارەو 
بێ خانەو النەکانی حامیەدا، دەدەرێتە بەر 
دەستڕیژی گوللەو دوای ئەوەی بریندار 
دەکرێت، بەدەستی قارەمانەکانی کوردایەتی 
و پارێزگارەکانی پاریزگای سلێمانی ئەو 
کاتە، دەکوژرێت و دڵە پڕ هیواو ئومێدەکەی 
لە جوڵە دەخەن... شایانی باسە بەکر  عەلی 
تەنها رابەرو هەڵسوراوێکی خەڵکی کرێکارو 
هەژارو نارازی نەبوو، بەڵکە ئەو شاعیرێکی 
هەست ناسک و یاخی و خۆشەویستی بوو... 
 خاوەنی چەندین هۆنراوەی ناوازەو جوانە. 

لەشاری  ٣٦/٨/١٩١٨هاوڕی جەمیل ئەمین 
چۆتە  ١٩٢٦کەرکوک لەدایک بووە، ساڵی 

کۆلیژی ئەندازیاری بەشی کارەبا لە زانکۆی 
بەغدا، بەاڵم لە ساڵی دووەمی زانکۆ بەهۆی 
هەڵسوران و چاالکی سیاسیەوە لەالیەن 
دەزگا ئەمنیەکانی بەعسەوە دەستگیر 
دەکرێت... دوای ئەوەی ناتوانرێت هیچی 
بەسەردا ساغ بکەنەوە ئازاد دەکرێت... بەو 
هۆیەوە هاوڕی جەمیل بەردەوام لەژێر 
چاودێری دەزگا سیخوریەکانی رژێمدا دەبێت 
ناتوانێ بەردەوامی بەخوێندن بدات و چەند 
جارێک خوێندنەکەی دوا دەخات، تا دواجار 
ناچار دەبێت واز لە کۆلیژی ئەندازیاری 
بەغدا بهێنێت و بچێتە پەیمانگای تەکنیکی 
کەرکوک بەشی ئەلکترۆنیک کە بەپلەی یەکەم 

 تەواوی دەکات...
هاوڕی جەمیل لەسااڵنی هەشتاکانەوە تێکەڵی 
خەباتی سیاسی و کۆمۆنیستی دەبێت، یەکێک 
دەبێت لە کادرە بەرجەستەکانی " رێکخراوی 
تێکۆشانی کارگەران" و " رەوتی کۆمۆنیست' 
و دواتریش لەگەڵ حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی عێراق. پاش پێکهاتنی حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لەساڵی 

لەناو ریزەکانی ئەو حزبەدا بێ وچان  ٣٠٠٦
 درێژە بەخەباتی کۆمۆنیستی دەدات...

بەداخێکی زۆرەوە هاوڕی جەمیل دوای 
ساڵی لەگەڵ نەخۆشی  ١ملمالنێیەکی 

ساڵیدا و لەناو  ١١شیرپەنجە،  لە تەمەنی 
ئامێزی خێزان و کەس وکارەکەیدا لەشاری 
کەرکوک بۆ هەمیشە چاوی لێک نا... گیان 
لەدەستدانی هاوڕی جەمیل خەسارەتێکی 
گەورەبوو لە چینی کرێکار و کۆمۆنیزمی 

 کرێکاریی لە عێراق و کوردستاندا.... 
رێبوار ئەحمەد وەکو هاوڕێیەکی نزیکی 
سەبارەت بەکەسایەتی هاوڕی جەمیل لە 
کتێبی" جەمیل ئەمین" گەوهەری کۆمۆنیزمی 
کرێکاریی دەنووسێت "هاورێ جەمیل لە 
ماوەى نزیکەى چوار دەیە هەڵسوڕانى 
سیاسى و کۆمۆنیستیدا، خزمەتى گەورەى بە 
کۆمۆنیزم کردوە، هێزى زۆرى بۆ کۆمۆنیزم 
پەروەردە کردوە، کەسانێکى زۆر لەسەر 
دەستى فێرى مارکسیزم بوون و بە ریزى 
بزووتنەوەى کۆمۆنیستیەوە پەیوەست بوون، 
خۆم یەکێک بووم لەوانەى کاریگەریم لەو 
وەرگرتوە بۆ هەڵبژاردنى ئەم رێگایە. جەمیل 
کۆمۆنیستێکى پەیگیر بوو، لە ژیانى سیاسى 
و رێکخراوەییدا بەرپرسایەتى و پۆستى 

جۆراوجۆرى لە ئەستۆ گرتووە، هەمیشەش 
لە راپەڕاندنى ئەرکى سەرشانیدا ئەوپەڕى 
پەیگیرى نواندوەو کارى خۆى زۆر بە 
تەواوى ئەنجامداوە. جەمیل بۆ بزووتنەوەى 
کۆمۆنیستى کێوێک بوو لە ئینێرجى و لە 
بەرامبەر هیچ ئەرک و مەهامێکى سیاسیدا 
رانەماوەوسڵى نەکردوەتەوەو دەستەوەستان 
نەبووە. جەمیل بە واقعى هەمیشە و دایم، 
شەو و رۆژ، تەنانەت بە لەش ساغى و بە 
نەخۆشى، ئامادە باش بوو بۆ هەر کارێک کە 

 .بزووتنەوەو حیزبەکەى پێى سپاردبێت"
بەشێکی تردا دەڵێت"... بەراستى هەرچیەک 
دەربارەى کەسایەتى سیاسى هاوڕێ جەمیل 
بڵێم وەسفى تەواو و کەماڵى ئەوم بۆ 
ناکرێت. بەاڵم کۆمۆنیست بوون و 
هەڵسوڕاوى سیاسى بوون، تەنها بەشێک و 
الیەنێک بوو لە کەسایەتى عەزیمى جەمیل. 
ئەو بەڕاستى دەریایەک بوو لە ئینسانیەت، لە 
دڵسۆزى بۆ دەوروبەرەکەى، لە خەمخۆرى 
بۆ بەشەر، لە دڵپاکى، لە خۆشویستنى ژیان 
و خۆشى بۆ هەموان... بە دڵنیاییەوە دەڵێم 
جەمیل هیچ کات دڵى کەسى نەرەنجاندوەو 
قینى لە کەس نەبووە. باوەڕ ناکەم جەمیل 
قورسایى بەسەر کەسەوە بوبێ و زۆر 
هەستیار بوو بەرامبەر بەوەى بچوکترین 
قورسایى بخاتە سەر کەس، بەاڵم هەمیشە 
بۆ هاوکارى هەموو کەس ئامادەبوو. جەمیل 
خاوەن نەفسیەتێکى بەرز بوو ئامادەنەبوو 
تەنانەت لە سەختترین هەلومەرجدا هیچ 
تەنازولێک بۆ هیچ شتێک بکات. بەراستى 
جەمیل ئینسانێکى عەزیم و تایبەت بوو، لە 
دڵسۆزى و دڵپاکى و لە خۆبوردویى و 
هاوکارى و رێزدارى و میهرەبانى و...دا 
ئینسانێکى نمونەیى بوو. هەموو کەس و کار، 
لە ئێمە وەکو هاوڕێیانى نزیکى، وە لە هەموو 
کەسێک کە تەنانەت بۆ ساتیک لە نزیکەوە 
ئەوى ناسبێت، کە بێگومانم لەوەى پریشکى 
دڵسۆزى و میهرەبانى لە رادەبەدەرى ئەوى 
بەرکەوتووە. جێگاى جەمیل هەرگیز 
پڕنابێتەوەو بۆ هەتا هەتایە لە نێوماندا 

 جێگاى خاڵیە..."
بەرزو بەرێز بێت یادی هاوڕێیانی گیان 
 بەختکردوو جەمیل ئەمین و بەکر  عەلی...

 دوا الپەڕە 1/9/2017(   11ژمارە) 

 دا“ بەکر عەلی و جەمیل ئەمین“ لەیادی هاوڕێیانی گیانبەختکردوو

 

 دوا ستوون

 ئاب ٣٠
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

ئابدا،  ٢١ساڵ بەسەر کارەساتی ٣١ئەمساڵ، 
تێدەپەرێت. کارەساتێک کە هەمیشە لەگەڵماندا دەژیت، 
بەجۆرێکی تر درێژەی هەیە، ئەگەری چەند 

ساڵ  ٣١بارەبوونەوەی راستیەکی نکۆڵی هەڵنەگرە. 
بەر لەئێستا و لە درێژەو چوارچێوەی جەنگی 
دەسەاڵتی باڵەکانی بۆرژوازی کوردا و بەتایبەتیش لە 
جەنگی نێوان پارتی و یەکێتیدا، یەکێتی نیشتیمانی 
کوردستان پەلکێشی هیزەکانی کۆماری ئیسالمی 
سێدارەو سەنگسار و پارتیش پەلکێشی هێزە چنگ 
بەخوێن و فاشیستیەکە بەعسی کرد. هەر یەک لە 
پارتی و یەکێتی بۆ راگرتنی بااڵنس و بااڵدەستی 
سیاسی و سەربازی خۆیان بەسەر خەڵکی 
کوردستاندا، دەستیان برد بۆ ئەو تاوانە لەبیرنەکراو 

 لێخۆش بوون هەڵنەگرە.
ئاب، بااڵنسی هێزی گۆڕی، پارتی کردە هێزی  ٢١

یەکەمی سەر گۆرەپانی سیاسی کوردستان و 
بەکردەوەش هەردوو جغرافیای سەوزو زەردی کردە 
دوو زونی لێک جیاوازی سەر هەریمێکی بریندار و 

 بێخاوەن.
ئاب، تەنها بیرەوەریەکی تاڵ نییە لە  ٢١کارەساتی 

یادەوەری خەڵکی کوردستاندا، تەنها پێشلەشکری و 
خۆشخزمەتیەک نییە بە دوو رژێمی درندەی خەڵکی 
کوردستان، تەنها گۆرینی بااڵنسی هێز نییە، تەنها بە 
دوو زون کردنی هەرێمێک نییە... بەڵکو کارەساتێکە 
کە تیایدا بە هەزاران ئینسانی تیادا بوونە قەرەبروت، 
بەهەزاران ئینسان تیایدا کەم ئەندام و سەقەت بوون، 
بە دەیان هەزار ئاوارە بوون، بە هەزاران ماڵ وێران 
و خاپور کران، بەسەدان ئینسان لە ئۆپۆزیسێۆنی 
واڵتانی ناوچەکە بەتایبەتی ئۆپۆزیسێۆنی رژێمی 
عێراق و تورکیا، خەڵتانی خوێن کران یان دەستگیرو 
پاشان لە سێدارە دران، بە هەزاران ئینسان دوای 
بەدیل گیرانیان، بێ سەروشوێن کران و تا ئێستا نەك 
چارەنووسی ژیانیان، بەڵکو چارەنووسی 
گۆرەکانیشیان ونە. ئەمانە لەالیەنە بزوتنەوەی 
کوردایەتیەوە ئەنفال کران، بەاڵم دیار نییە لەژێر کام 
تەپۆلکە و بناری چ شاخ و لە چ دەشتایەکی 
کورستانی عەزیزی پارتی و یەکێتیدا!!، ژێر خاک 
خراون. هیشتا کەس و کاری ئەو هەزار ئینسانە 
چاوەروانن بزانن باوک و براکانیان... نەک 
بەزیندووی بەڵکو دوای مەرگیان، لە کوێن؟ پارتی و 
یەکێتی و هاوشێوەکانیان، کە فرمێسکی تیمساحی بۆ 
قوربانیانی دەستی بەعس و ئەنفال هەڵدەرێژن، 
دەزانن ئەنفال کراوەکان لە چ پێدەشتیکی لمیندا 
لەالیەن بەعسەوە بەکۆمەڵ لەگۆرنران، بەاڵم هێشتا 
خەڵکی کوردستان و خاوەن قوربانیەکان و 
بێسەروشوێنەکانی جەنگی ناوخۆ نازانن 
ئازیزەکانیان، لە کوێ بەکۆمەڵ کراون بە گەروی 

زەویدا... نەپارتی و نە یەکێتی..   ٣١/٢/٩/٣٧دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 
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