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روداوەکانی چەند رۆژی رابردوو لەبەردەوامی جوڵە و هێرشی سەربازی 
حكومەتەکەی عێراقی نۆکەری ئێران، و رادەستکردنی کەرکوک بەپێی 
ریکەوتننامەیەکی نیوان عەبادی لەگەڵ نانخۆرو کرێگرتەکانی قاسم سلێمانی و بە 

ئۆکتۆبەردا، پاشەکشەی ئابروبەرانەی  ٦١سوپاو حەشدی وەحشی و شیعی، لە 
هێزەکانی پارتی لەسنوری زۆنی زەرد... بێدەنگە و تەنانەت هەڵکردنی گڵۆپی 
سەوزی ئەمریکاو غەرب بۆ هێزەکانی عێراق بۆ هێرش بۆسەر ناوچە 
کێشەلەسەرەکان و کوردستان و ئەو کارەساتە ئینسانییە دڵ هەژێنەی بەسەر 
خەڵکی کوردستانیان هێنا.. هەموویان یەک پاکیج لە هیرش و پالنێکی ئاشکرا 

 لەدژی خەڵکی کوردستان و ئایندە سیاسیەکەی دەردەخەن.
سێبتەمبەردا  ٥٢هەموو ئەم روداوانە لە باری زەمەنەوە بەدوای ریفراندۆمی 

روویاندا... هەر ئەوەشە کە وای کردووە کە زۆرێک لە نووسەرو سیاسی هۆکاری 
ئەم هێرش و ئاڵوگۆرانەی روویانداو روودەدەن بە ریفراندۆم و ئاکامەکانی 
ریفراندۆمەوە شەتەک بدەن و هۆکارەکەی بە ریفراندۆم لە قەڵەم بدرێت. لە 
راستیشدا نەک ریفراندۆم پاساوێکی نا بەجێی نییە بۆ شاردنەوەی ئامانجە 
راستەوخۆکانی هێرشەکانی ئێستاو داهاتو... بەڵکو نیعمەتێکی خودایی بوو چ بۆ 
ئەوەی حکومەتی عەبادی پاساوی بۆ هێرش بۆسەر ناوچە جێناکۆکان و 
کوردستان دەست بۆببات و هەم بۆ باندی بنەماڵەش تا لە سەفقەیەکی سیاسی 
کرێگرتەییدا تۆڵە لە باڵەکانی ناوخۆی یەکێتی و رەقیبە گەورەکەیان پارتی 

 بکەنەوە...
ئۆکتۆبەر، ئاکامی چاوەروانکراوی  ٦١شکستی سیاسی و سەربازیی و دیبلۆماسی  

ساڵەی رابردووە، ئاکامی چاوەروانکراوی  ٥١شکستی سیاسی و دەسەاڵتدارێتی 
شکست و درۆی فیدرالیزمی قەومییە کە پارتی و یەکێتی و سەرجەم الیەنەکانی 
تری بزوتنەوەی کوردایەتی، ملیان پێداو بەدەستکەوتێكی گرنگ دەرخواردی خەڵکی 

 کوردستانیان دا. 
ریفراندۆم و ئاکامی ریفراندۆم، هۆکاری شکستی بزوتنەوەی کوردایەتی و 

ئۆکتۆبەر نییە، الی هەموو کەسێکی هوشیار و چاوکراوە روون  ٦١روداوەکانی 
بوو کە کۆتاییهاتنی جەنگ لەگەڵ داعش و دۆخی دوای داعش... دەبێتە هۆکار بۆ 
سەربەرزکردنەوەی رەوتی ناسیونال/ ئیسالمی شیعی و دەبێتە ویستگەیەکی تازە 
بۆ هێرشی یەک لەدوای یەک بۆ سەر رەوتی ناسیونال/ قەومی سونی و 
ناسیونالیزمی کوردو دەسەاڵتدارێتیەکەی. دیارە لەو نێوەدا هەڵبژاردنی 
ناسیونالیزمی کورد و سەرەتا گورز وەشاندن لەو لە ژێر ناوی پاراستنی سیادەی 
عێراق و گێڕانەوەی سەروەری و یاسا بژاردەیەکی بیرلێکراوەو بەنەخشە بوو تا 
لەو ریگایەوە دەغ دەغەی بزوتنەوەی ناسیونال سونی بدات و بێدەنگی بکات. 
چونکە هەردوو بزوتنەوەی ناسیونال ئیسالمی شیعی و ناسیونال قەومی سونی، لە 

 بەرامبەر بە پرسی خەلکی کوردستان هاو ئاوازو هاودەنگ و هاو پرۆژەن.
ئەوەی کە وای کرد بەوشێوە زود رەس و بەو خێرایە عەبادی، هێرشی سەربازی  
بکاتە سەر ناوچە کێشەلەسەرەکان و کوردستان... دوو هۆکاری بناغەیی دەوریان 
تیایدا هەبوو یەکەم: ملمالنێی نێوان باڵەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی بەتایبەت پارتی 
و یەکێتی و لەوەش زیاتر ملمالنێ ناوخۆییی باڵ و الباڵەکانی ناو یەکێتی و 
رێکەوتنی باڵی بنەماڵەی تاڵەبانی و لەگەڵ قاسمی سلیمانی حەشدی وەحشی و 

 عەبادییدا... بەمەبەستی کەنارخستنی باڵ و الباڵەکانی تری یەکێتی... 
دووەم: کۆتاییهاتنی ریفراندۆم و بەدەستەوەگرتنی ئەو کەیسە، وەکو بیانویەک و 
فرسەتێک لەالیەن عەبادی و حکومەتەکەی تا لەژێر ناوی هەرەشە لەسەر 

 یەکپارچەیی عێراقدا رەوایەتی بۆ هێرش و ملهوری پەیدابکات.. 
ئەو دوو هۆکارە بوون کە پرسی هێرشیان بۆسەر کوردستان پێشخست... و بوونە 
رێگایەک بۆ داخستنی پرۆسەی گفتوگۆ و سازان و قسەوباسی هەرێم و بەغدا 

لەسەر گیرانەوەی دۆخی ناوچە کیشەلەسەرەکان بۆ بەر لە کاتی 
٢بۆ الپەرە   

جێبەجێکردنی ئاکامی ریفراندۆم و پێکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆ، 
 ئەرکی بەرەی ئازادیخوازو چەپ و کۆمۆنیستەکانە!
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هاتنی داعش بەشێوەی 
گفتوگۆ... هێنانەوەی 
پاساوی ئەوەی کە ریفراندۆم هۆکاری ئەم دۆخە بووە، بۆشاردنەوەی ریشەی هێرشەکانی 
عەبادی و تەنانەت بۆ پشتیوانییە لە داگیرکردنەوەی کوردستان و پێشوازی کردنە لە سوپای و 
تائیفی و حەشدی شەعبی و پالنە چەپەڵەکانی ئیران و قاسم سلێمانی... وە ئەم پیالنە چەپەڵە 
هەرچەندە و گورزیكە لەجەستەی پارتی و یەکێتی و بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد بەگشتی، 
بەاڵم گورزی کوشندەتر بەر جەستەی خەڵکی کوردستان و ئایندەی سیاسیەکەی دەکەوێت. 

 چەند هەنگاو کیشەی خەڵکی کوردستان دەباتە دواوەو پرسە سیاسیەکەی ئاڵۆزتر دەکات. 
بۆ رێگریکردن و پوچەڵکردنەوەی ئەو نەخشەیەی لەدژی خەڵکی کوردستان لەئارادایە، 
پاشەکشەکردن لەئاکامی ریفراندۆم نییە، سات و سەوداکردن نییە بە دەنگی خەڵکەوە، گەرانەوە 
نییە بۆ بەغدا و دانوستاندن لەگەڵ ناوەند لەسەر هەڵپەساردنی ئاکامی ریفراندۆم و یان هێنانە 
ئارای باسی کۆنفیدراڵی... بەڵکو پێداگرییە لەسەر جێبەجێکردنی ئاکامی ریفراندۆم و هەنگاونان 

 ٥٢بۆ سەربەخۆییە. بیرکردنەوە لە هەڵپەساردن و پاشەکەوت و دوبارە گەرانەوە بۆ پێش 
دیسەمبەر... نەک رێگری ناکات لە هەرەشەکانی عەبادی و حەشدە شیعیە وەحشیەکەی، 
نەخشەکانی، بەڵکو دەستیان ئاوەاڵتر دەکات بۆ زێدەرۆیی زیاتر و ملهوری زیاتر نواندن لەدژی 
خەڵکی کوردستان و تەنانەت حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتیش دەخاتە گۆشەیەکی 

 شکستخواردوی قەرەبوونەکراو.
هێزی واقعی و بزوتنەوەی کۆمەاڵیەتی کاریگەر بۆ سەربەخۆیی کوردستان هێزی لەبن 
نەهاتووی جەماوەری کرێکارو زەحمەتیكشی کوردستان و بەرەی چەپ و پێشکەوتنخوازو 
ئازادیخوازی کوردستانە... نەک پشتوانی واڵت و دەوڵەتەکانی ئەمریکاو غەرب و نە واڵتە چنگ 
خوێناویەکانی ناوچەکەو نە هێزی نۆکەرو خۆشخزمەتی یەکێتی و پارتی و نە الیەنە بۆدەڵەو 
هیچ لەباردانەبوەکانی ئۆپۆزیسێۆنی بۆرژوای کورد... ئەمانە هەموویان کۆسپی بەردەم 
سەربەخۆیی خەڵکی کوردستان و پێکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆن... هێزی پشتیوانی لە ویستی 
خەڵکی کوردستان بۆ سەربەخۆیی، تەنها دەتوانێت هێزی جەماوەری و پێشکەوتنخوازی 
ناوچەکەو دنیا پیشکەوتخوازی ئەمریکا وغەرب بێت... نەک دەوڵەتە قازانج پەرست و خاوەن 

 بەرژەوەندییە تایبەتەکان.
وە لە راستای هەنگاونان بۆ سەربەخۆیدا... هاتنە مەیدانی جەماوەری دەوێت، خۆپێشاندان 
ورێپێوانی ملیۆنی شەقامی دەوێت، هێزی چەکدارو رێکخراوە سەربەخۆیی جەماوەری دەوێت، 
دروشم و پالتفۆرمی ئازادیخوازانەو ئینسان دۆستانەی و پێشکەوتنخوازانەی دەوێت... پێداگری 
لەسەر مافە جیهانداگرە ئینسانیەکانی دەوێت... بزوتنەوەیەکی ئاوا هەم دەتوانێت سیاسەت و 
نەخشە گاڵوەکانی حکومەتە نۆکەرەکەی عێراق و واڵتە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە پوچەڵ 
بکاتەوە و هەم دەتوانێت دنیای شارستانی و پێشکەوتنخوازانەی دنیا بکێشێتە پشتی خۆی و 
هاوکات ئەمە دەتوانێت دەستی دەسەاڵتی پاوانخوازانەی پارتی و یەکتیش ببەستێت و کۆتایی بە 

 تەمەنی دەسەاڵتی خۆشخزمەتی و تااڵنکارانەو سەرکوتگەرانەیان بهێنێت.
پێداگری لەسەر جێبەجێکردنی ئاکامەکانی ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی و واڵتێکی سەربەخۆ... 
هاوکات دەبێ گربدرێت بە خەباتی هەموو رۆژەو نەپساوە بۆ کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی 
بۆرژوازی کورد و دامەزراندنی دەسەاڵتێکی پشتبەستوی جەماوەری بە بەشداری راستەوخۆی 

 ئازادانەی خاوەنانی سەرەکی کۆمەڵگەوە، کە چینی کریکار ئااڵهەڵگری بێت.
کۆتاییهێنان بەو دۆخە نەخوازوەی ئێستا، بە دەستدریژی حکومەتە تایفی و نۆکەرەکەی ئیران لە 
عێراق، بە هەرەشەی واڵتانی ناوچەکە، بە دوورووی ئەمریکاو غەرب... بە دانوستاندن لەگەڵ 
بەغدا نابێت... بە پێکهێنانی حکومەتی رزگاری نیشتیمانی!! نابێت... ڕیگاچارەی کارساز پێداگریە 
جێبەجێکردنی ئاکامی ریفراندۆم لەپێناو دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی بە رەسمی 
ناسراوی نیودەوڵەتی... روداوەکانی ئەم دوایە نیشانیاندا، کە حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی 
نەک شایستەو هێزی جیاکردنەوەی کورددستان لە عێراق و پیکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆ نین، 
بەڵک و ئەمانە ئامادەن لە پێناو بەشی سیاسی و داهات و دزی سامانی گشتییدا، سات و سەودا 
بەهەموو دەستکەوتەکانی خەڵکی و کوردستان و ئیرادەی سیاسیانەوە بکەن... کاری 
جیاکردنەوەی کوردستان و جێبەجێکردنی ئاکامی ریفراندۆم و هەنگاونانی بەکردەوە بۆ 
پیکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆ ئەرکی بزوتنەوەی ئازادیخوازی و چەپ و کۆمۆنیستەکانی 
کۆمەڵگەی کوردستانە... نەبەردی جێبەجێکردنی ئاکامی ریفراندۆم، نەبەردێکی گەورەی دەورەی 
ئێستاو داهاتووە، دەبی چەپ و کۆمۆنیستەکان ئااڵهەڵگری سەرخستنی ئەو نەبەردە سیاسی و 

 کۆمەاڵیەتیە گرنگە بن...     

یاسایەکی نوێ لە هەرێمی کیبەک/کەنەدا سەبارەت بە  درێژەیوتەیژمارە...
قەدەغەکردنی داپۆشینی دەموچاو لە کاتی وەرگرتن 

 وپێشکەشکردنی خزمەتگوزاریە گشتیەکان
، بڕیارێکی ٥١٦٢ی ئۆکتۆبەر٥٢شەممە ڕێکەوتی ٤پەرلەمانی هەرێمی کیبەک لە کەنەدا ڕۆژی 

دەرکرد بۆ قەدەغەکردنی داپۆشینی دەم وچاو لەکاتی داواکردن یان پێشکەشکردنی 
خزمەتگوزاریەکی گشتی. ئەم کارەش ئامانجی سنووردارکردنی لەبەرکردنی جلی ئیسالمی لە 

 شێوەی) نیقاب و البرقع(ە لە ئیدارات و خزمەتگوزاریە گشتیەکانە.
( ی لەسەرە و ناونیشانی) بێالیەنی دینی لە هەرێمی کیبەک( ١٥یاسا تازەکە کە ژمارەی) 

دەرکراوە. لە سەر فەرمانبەرانی ئیداراتە فەرمیەکانی هەرێمی وشارەوانیەکان جێبەجێ دەکرێت، 
هەروەها ئەو هاوواڵتیانە دەگرێتەوە کە بەرژەوەندی ئەو ئیدارانەیان بۆ گرنگە. یاسایەکە لە مانگی 

 دەکەوێتە بواری جێبەجێکردن. ٥١٦٢تەمووزی 
ناوەرۆکی یاسایەکە" هەرکەسێک کە بیەوێت بچێتە فەرمانگەیەکی فەرمی یان سواری ئۆتۆمبیل 
وپاسی گشتی بێت، یان بچێتە خوێندنگا یان نەخۆشخانە، دەبێت دەم وچاوی کراوە و دیار بێت، 
بۆئەوەی بە ئاسانی بناسرێتەوە، وە هیچ پارچەیەک زیادەی لە قوماشی جلەکانی بەسەرەوە 

 نەبێت". 
حیزبە ئۆپۆزسیۆنەکەی لیبراڵ بە سەرۆکایەتی)فیلیب کویالرد(  ٣یاسایەکە بەبێ ڕازی بوونی  

تێپەڕی. کە سەرۆک وەزیرانی هەرێمە فەرەنسیەکەی کەنەدایە. یاساکە دوای گفتوگۆیەکی 
 ساڵی ڕابردوو هات، و کۆتایی بەم گفتوگۆیە هێنا لە هەرێمەکە. ٥دوورودرێژی 

یاسا تازەکە جەدەل و گفتوگۆی زۆری دروستکرد، و کەوتە بەر ڕەخنەی زۆر و فراوانی دەنگێکێ 
زۆر، کە پێیان وایە ڕاستەوخۆ لە بەرامبەر ژنانی موسوڵمان هاتووە، ئەمەش هەڵچوون و جەدەل 

 لە هەرێمەکە بەرزدەکاتەوە دەربارەی ناسنامەی ئاینی و قبووڵکردنی یەکتر.
سەرۆک وەزیران هەوڵیدا بۆ داکۆکیکردن لە یاسایەکە و گوتی" ئەم بڕیارەمان تەنیا لەبەر  

ئەوهۆکارانە وەرگرتوە کە پەیوەندیان بە پەیوەندی گرتن و توانینی دڵنیابوون لە ناسینەوەی 
کەسایەتیەکان و ئاسایش دەرکردوە، چونکە خزمەتگوزاریە گشتیەکان بۆ هەردووالیە )وەرگرتن و 
پێشکەشکردن( هەردووال دەبێت یەکتری ببینن". لە کۆبوونەوەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی" لە 
کۆمەڵگەیەکی ئازاد و دیموکراتدا دەژین، کاتێک کەسێک قسەم لەگەڵ دەکات، دەبێت دەموچاوی 

 ببینم و ئەویش دەموچاوم ببینێت، مەسەلە بەو شێوەیە بەسادەیی".
بەڕێوەبەری جێبەجێکاری ئەنجومەنی نیشتمانی موسوڵمانانی کەنەدی) ئیحسان جاردی( گوتی" 
ئەم یاسایە کۆمەڵگەی موسوڵمانان پتر کەناگیر دەکا، بەتایبەت لەماوەی ڕابردوودا موسوڵمانان 

 بوونەتە ئامانجی ڕقوکینە لە هەرێمی کیبەک".
ئەم هەنگاوە لەدوای چەند هەفتەیەک هات لە چەند چاالکیەکی هاوشێوە لە هەریەک لە واڵتانی 

 ونەمسا، بە قەدەغەکردنی لەبەرکردنی نیقاب و برقع لە شوێنە گشتیەکان.دانمارک 

دوا کات بۆ وەر رتنی 
بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 

٣١١٣٣١١/٣١ 

 لە بۆپێشەوەوە
 

گاشەاەە تەە ی   “ * بابەتەکاایاب باشەاەا اەە ل  ا ە  ە
بەگ تب تەعبیر  ەخەتب سایااساب ە یاوار  ە “  تایبەت

دەییابینب کشمشییزمب مایکس ە کشمشییزمب کرێواییب 
 د کات.

* بش ەە ەە ل هیچ بابەتاەاب بااەیااکااتەە ل کە ەاەا اتار 
 ەەوێن ە کەیاڵب بایاناروە ەبایا اتاروە ە یاوەساروەدو... 

 باەبوبەتەە .
 

* بابەتب باەبو ە   ە باشەاەا اەە دول اەەکااتە  ە یە  
خااااە یەکەیەە  ماااایاااب بااااەکاااردیەە   هەیەل کە 
بشەە ەە  باەبوبەتەە . یوسااااید   باشەاەا اەە یەل کە 
خاە یب بابەتەکە ااماژ  بەیاە اەە ژماای   باشەاەا اەە  

 بدوتل کە بابەتەکە  تیادو باەبشتەە .
 

* دی یگ یاایدیاب باابەتەکاا ل  ەکااتاب یوگەیەیادیوە  
 خشیدول ەای ب باەبویەە   ەد ست د دوت.
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 کاتی بەدیلی کۆمۆنیستیە 
 نووسینی: سەردار عەبدواڵ حەمە

ی  د ساڵه یادی سه یتوانی  بی بی سی نه
 بگرێت  ر نادیده شۆڕشی ئۆکتۆبه

  نوری بەشیر
لەوتارێکی پێشومدا باسی سێ جۆر چەپم کردوە لە بەرانبەر ڕیفراندۆمدا، لەم 
بەشەدا باسی بەدیلی کۆمۆنیستی دەکەم بۆ کۆمەڵگەی کوردستان کە دەکرێت 
هەرسێ الیەنی چەپ بەشدار بن لە بەهێزکردنی ئەم بەدیلە کۆمۆنیستیەدا بە 

 گشتی وچەپی سێ یەم )چەپی کرێکاری یا کۆمۆنیزمی کرێکاری( بە تایبەتی.
کوردایەتی لەشەرمەزاری زیاتر هیچی تری نەبووە بۆ خەڵکی کوردستان، هیچ 
شتێک نەبووە لە مێژووی کوردایەتیدا جێگای شانازی تاکی کورد بێت، مێژووی 
ڕەشی ئەم بزووتنەوەیە ئەوە بووە کە هەمیشە باڵێکی ناو ئەم بزووتنەوەیە 
پێش لەشکری کردووە بۆ دەوڵەتە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە بۆ لێدانی 
بزووتنەوەی هەقخوازنەی خەڵکی کوردستان کە نەمانی ستەمی میللیە 
لەهەرچوار پارچەی کوردستاندا . بەشێکی تر لە مێژووی ڕەشی ئەم 
بزووتنەوەیە ئەوە بووە کە شەڕی ناوخۆییان لە پێناو دەسەاڵتی پاوانخوازیدا چ 
لە شاخ وچ لە شار بە درێژایی نیو سەدە هەڵگیرساندووە وبە دەیان 
هەزارکەسیان لە خەڵکی کرێکارو زەحمەتکیشی کوردستان لە ناوبردووە، ئەوکاتانەشی کە شەڕیان نەکردووە پێکەوە 

 . شیلەی گیانی ئەم خەڵکەیان مژیوە و خەڵکیان هەژارو برسی کردووە وخۆیان دەوڵەمەندو تێرو تەسەل کردووە
تەنها چەند فاکتێک بۆ ڕاستی ئەم قسانە لە مێژووی زیاتر لە نیو سەدەی ئەم بزووتنەوەیە لە کوردستانی عێراق)باشور( 

تاڵەبانی هێزێکی دروستکرد بە ناوی جەاللی بووە پێش لەشکری سوپای  ٦٦١١بەسە بۆ ناسینی ئەم بزووتنەوەیە، ساڵی 
عێراق لەوالشەوە هێزەکەی بارزانی بە ناوی مەالیییەوە بوونە داردەستی شای ئێران تابوونە هۆی ئاشبەتاڵێکی گەورە لە 

بارزانی هێزێکی دروست کرد بە ناوی قیادە موەقتە بوونە کەوا سوری  ٦٦٢٦. لە پاش شۆرشی ئێران لە سالی ٦٦٢٢ساڵی 
پارتی ویەکێتی وبزووتنەوە  ٦٦٢٢بەر لەشکری سوپای پاسدارانی خومێنی لە دژی خەڵکی کوردستانی ئێران .لە ساڵی 

بۆ سوپای پاسدارانی جمهوری ئیسالمی ئێران بۆ داگیرکردنی هەلەبجە وهەندێ شوێنی  ئیسالمیەکان پێش لەشکریا ن کرد 
هێزانە بوونە داردەستی ئەمەریکا وغەرب وئۆردوگایەکیان بۆ خەڵکی کوردستان  کە ڕاپەرین کرا ئەم  ٦٦٦٦تر، لە ساڵی 

ئابدا پارتی پێش لەشکری کرد بۆ سەدام وبەعس بۆ داگیرکردنی هەولێروکوردستان لە  ی ٣٦لە  ٦٦٦١دروستکرد. ساڵی 
دا کاتێ کۆمۆنیستەکان ٥١١١ بەرانبەریشدا یەکێتی پێش لەشکری دەکرد بۆ ئێران بۆ شارەکانی کەرکوک وگەرمیان. لەساڵی 

کەسیان لێ تیرۆر کردن . لە  ٢پەالماری کۆمۆنیستەکانیان داو  داوای سەربەخۆیان بۆ کوردستان دەکرد هێزەکانی یەکێتی 
دا کە سەدام ڕووخا ئەم حیزبانە بە زۆر کوردستانیان لکاند بە عێراقێکی قەومی ودینی و تایفیەوە کە خاوەنی ٥١١٣

ڕەشترین سیناریۆ بوون. لەو کاتەوە تا ئێستا دەسەالتی ئەم حیزبانەی کوردایەتی نموونەی خراپترین دەسەاڵتی مافیایی 
برسی کردووە و ئازادیخوازانیان تیرۆر کردووە، دوا جار ئەم هێزانە پاش دژایەتیکردنی  بوون و خەلکی کوردستانیان 

سەرەنجام ملیاندا بە خواستی خەڵکی کوردستان بۆ سەربەخۆیی لە ریفراندۆمێکدا، بەاڵم باڵێکی تری ئەم  ریفراندۆم 
دەستی ئێران وعەبادی گرت بۆ شکست پێهێنانی ئەم خواستەی  بزووتنەوەیە یا باشتر بڵیم باڵێکی ناو یەکێتی نیشتمانی

 شاری کەرکوک داگیر بکەن. ٥١٦٢ئۆکتۆبەری ٦١خەڵکی کوردستان ڕێگەیان بە لەشکرەکانیان دا لە 
ئێستاش وا خەریکە ئاگری شەڕێکی ناوخۆیی خۆش دەکەن وبە بن بەست گەیشتون، هیچ ئومێدیک نەماوە بەم هێزانەی 
کوردایەتی دەبێت ڕێگایەکی تر بکرێتەوە بۆ ڕزگاری خەڵکی کوردستان ئەویش ڕێگای چەپ وکۆمۆنیزمە. تەنها بەدیلی 

ساڵە ڕێگای بە  ٦٤کۆمۆنیستیە دەتوانێت خەڵکی کوردستان لە هەموو نەهامەتیەکانی دەەربێنیت. ئەوە بەدیلی کۆمۆنیستیە 
خەڵکی کوردستان نیشانداوە بۆ ڕزگار بوون بەاڵم بە هۆێ بااڵدەستی ناسیونالیزم وحیزبەکانی کوردایەتیەوە نەتوانراوە 

وکێشەی خەڵکی کوردستان بووە  ئەم ڕزگاربوونە بێتە دی، ئەوە بەدیلی کۆمۆنیستی بووە دژی مانەوەی ستەمی میللی 
ڕێگای ڕیفراندۆمی هەڵبژاردووە بۆ نەمانیان. ئەوە بەدیلی کۆمۆنیستی بووە دژی گەندەڵی و دزی وڕاوورووتی بەرپرسانی 
بزووتنەوەی کوردایەتی بووە، بەاڵم بە داخەوە ئەم بەدیلە تا ئێستا نەیتوانیوە ئامانجەکان بپێکێ وببێتە جێی متمانەی خەڵکی 

پاشان تا ساڵی  ٦٦٦٤تا ساڵی  ٦٦٦٦کوردستان. هەرچەند لە ساڵەکانی  کرێکار وزەحمتکیش وتەواوی کۆمەاڵنی خەڵکی 
بە دواوە ئەم بەدیلە لە پاشەکشەدا بووە هۆی ئەمەش  وەک هیزێکی گەورە بوون وجێ متمانە بوون، بەاڵم لە و کاتە  ٥١١١

دەگەڕێتەوە بۆ هەردوو فاکتەری بابەتی وخۆیی، فاکتەرە بابەتیەکە دەگەڕێتەوە بۆ سەرکوتی هێزەکانی کوردایەتی بۆ سەر 
تەواوی کۆمەڵگە دیارە کۆمۆنیستەکانیش وەک بەشێکی کۆمەلگە زیانیان پێ گەیشتووە، فاکتۆری خۆیش دەگەڕێتەوە بۆ 

وە لە الیەکی ترەوە پرش بالوە پێکردنی  نەبوونی پالن ونەخشەو تاکتیکی پێویست، وکارو پراکتیکی گونجاو لەالیەک 
  ڕیزەکانی ئەم چەپە و وازهێنانی زۆرێک لە کادیرەکان لە کاری حیزبی وڕێکخراوەیی بووە.

لەڕووی  لە ئێستادا هەردوو فاکتەرەکە خەریکە بێهیز دەبن وڤایرۆسی بێ هێزی کۆمۆنیزم بەرەو لە ناوچوون دەچێ 
هێناوە لە چارەسەری کێشەکانی خەڵکدا و وەک دەورانی پێشووش یەک دەست نین بۆ  بابەتیەوە کوردایەتی فەشەلی 

داسەپاندنی سەرکوتی کۆمەڵگە بە کۆمۆنیستەکانیشەوە. لەڕووی فاکتەری خۆییشەوە هیچ کات کۆمۆنیستەکان وەک ئێستا 
یەک دەست نەبوون لە ڕووبەرووی بونەوەی کێشەیەکی گەورەی خەڵکی کوردستاندا جگە لە سەرجەم حیزبەکانی 
کۆمۆنیزمی کرێکاری لە عێراق وئێران وکوردستان هیزگەلی کۆمۆنیستی وچەپی تریش هەبوون هاوڕاو هاوکار بووون لە 
بڕیاردانی چارەنوسی خەڵکی کوردستاندا لە ریفراندۆمێکی ئازاددا، دەبێ ئەمە بە هەند وەرگیرێ هەوڵ بدرێ هەماهەنگی 
زیاتر بکرێ بۆ کارکردن بۆ بەهێزکردنی بەدیلی کۆمۆنیستی لە کوردستاندا. پێویستە هاوکاریەکان لۆجیکی ومادیی 
ومەعنەوی بن، دەکرێ هاوکاری ئیعالمی بن تەلەفزیۆن وکەناڵەکان و ڕۆژنامەکان بخڕێنە گەڕ بۆ بەهێزکردنی ئەم بەدیلە یا 
دەبێ هەوڵ بدڕێت ئەم بەدیلە لە کوردستان ببێتە خاوەن کەناڵێکی ئاسمانی خۆی، ڕاکێشانی پشتیوانی 

بێت،  بەدیلە یەکێ تر لە ئەرکەکانی کۆمۆنیستەکان  کرێکاریەکان وهێزە چەپ وئازادیخوازەکانی دونیا بۆئەم  سەندیکا 
هەوڵدان بۆ ڕێکخراوکردنی کرێکاران وخەڵکی کوردستان لە ڕێکخراوی سەربەخۆی خۆیاندا وەک کاری ڕۆتینی 

 . کۆمۆنیستەکان بخرێتە دەستوری جێبەجێکردنەوە هەموو بۆ ئەم مەبەستە بچینە مەیدانەوە
ئێمە کۆمۆنیستەکانی کوردستان وناوچەکە دەکرێت هەموو پێکەوە کار بکەین بۆ ئامانجە دوورو نزیکەکانی ئەم بەدیلە 

دەسەاڵتێکی سکیۆالرە و لە  ئێستادا چارەسەری کیشەی خەڵکی کوردستان ودامەزراندنی کۆمۆنستیە کە ئامانجی لە 
 . ئاییندەشدا شۆڕشی سۆشیالیستیە ودامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی ئازاد ویەکسانە

 

 

ی  یه ی ده وه تاکید کردنه
ی دنیا  وه ر ئه سه رابردوو له
  ، وه یه مارکس هه پێویستی به

ی  رمایه جارێکی تر سه
کانی تری و  مارکس و بابەته

میدیا  تا له ناوی مارکس هه
توانرا  ، نه وه کانه بۆرژوازیه
رچاو  کرێت و به باس نه

ک  یه زمه تی ئه تایبه بێت. به نه
ی  یه ده  داری له رمایه سه که

،  رگیری بووه رابردودا ده
اڵواردن و  ڕو هه دنیادا توشی برسێتی و شه تی له ڵگای مرۆڤایه کۆمه

سۆشیالیزم و  جاران تاکید له زیاتر له  نگ کردوه کوشتار و جه
 .  وه کرێته کۆمۆنیزم و مارکس ده

ری  ، جێگاو رێگای شۆڕشی کرێکاریی روسیاو رابه نشێوه ما هه به
تا ئیستا،   دنیادا، که ک رووداو و ئاڵوگۆڕێکی گرنگ له لینین، وه

رسو  ک ده کاندا وه کاندا و ئاڵوگۆڕه جیهانیه  هاوکێشه ناتوانرێت له
م  ، ئه دیاره  دنیاوه کانی به ریه نات کاریگه کرێت، ته ی لێنه قسه  جروبه ته

  وه تیۆریکه فیک و  لینین، ماکسیزم له لشه توانی به  کرێکاریه  شۆڕشه
ی  وه له  وه تاکیدکردنه  ڵگە، بۆیه تی کۆمه واقعیه  پراتیک و بکاته  بکاته

، بۆ ئاڵوگۆڕ  یه ر هه شۆڕشێکی تری ئۆکتۆبه دنیا پێویستی به که
  ڵگە و بوونه تی کۆمه مایه اڵتی که سه داری و ده رمایه دنیای سه له

د  ڵگە، جارێکی تر پاش سه ت و سامانی کۆمه روه موڵکی گشتی سه
کۆمۆنیزم و چینی کرێکار جارێکی تر   کات که ده  وه ساڵ پێویست به

و هیواو  و ئه وه الت بگرێته سه دا جارێکی ده م دنیایه شوێنیکی تری  ئه له
و  دیلی شۆڕشگێرانه به  ک تاکه وه  وه سۆشیالیزمه ڵک به خه ی که ئاواته

 ڵگە نیشان . مڕۆی کۆمه رجی ئه لومه ئینسانی بۆ هه
ر جیگاو رێگای شۆڕشی  سه له  وه و تاکید کردنه  م ئومێدو ئاواته ئه

کان  کان و مارکسیه نیا بۆ کۆمۆنیسته دا ته د ساڵه یادی سه ر، له ئۆکتۆبه
ت و  دان بابه سه به  دنیادا، که بوو له و کرێکارانێکی سۆشیالسیت  نه

ڵکو  درێت، به نجامده ر ئه سه ی تا ئێستا له وه گفتوگۆو کۆڕوکۆبوونه
کی زۆر  یه بیگرێت و بۆ ماوه  یتوانی نایده تا میدیای بۆرژوازیش نه هه

ر جێگاو رێگای  سه ی دانابوو له رنامه به 4رادیۆی بی بی سی 
 رکرا. سه ی له ی جیاوازو قسه گۆشه ر و له شۆڕشی ئۆکتۆبه

ن  نده له کانیش له مارکسی و کۆمۆنیسته  تیه سایه ها حزب و که روه هه
ر شۆڕشی  سه ت له و بابه وه کۆڕو کۆبونه  یان چاالکیان سازدا، له ده به

ر،  ی ئۆکتۆبه02ۆرکر لیبرتی، رۆژی   وانه ر، له کرێکاریی ئۆکتۆبه
کانی " جیڵ و شۆ " سازکردو  ناوه ندامانیان به ئه کۆڕێکی بۆ دوو له

ریان کرد، هاوکات  باسی شۆڕشی ئۆکتۆبه  ی جیا جیاوه گۆشه له
ند خاڵ دا  چه ی به کانیدا ئیشاره قسه شداریکردو له شیر به نوری به

اڵت و  سه ستی ده ده  کانی گرتنه رسه ی کرد "ده وه ویش باسی ئه ئه
گرنگ بوو،    نده تی کرێکاری چه زراندنی حكومه وتن و دامه رکه سه

،  کان و چینی کرێکار گرنگه ی بۆ کۆمۆنیسته که ش شکسته هێنده
  گرتنه نیا به ته  که   بۆ ئێمه  رۆشن بۆوه  وه مڕۆ ئه ی ئه وه رئه به له
  چۆن رێگه  گرنگه  وه ، ئه رخانی سیاسی کافی نیه ستی سه ده
ی جارێکی تر  وه گری بۆ ئه اڵتی بۆرژوازی ده سه ی ده وه ڕانه گه له
اڵتی سۆشیالسیتی چینی  سه ده  دان به بۆ درێژه  اڵت، وه سه ده  تەوه یه نه

ک  مهێنان وه رهه کانی به هۆیه  یی له بێ ئاڵوگۆڕی ریشه کرێکار، ده
کانی  ئابوریه  ندیه یوه په  نجام بدرێت، واته ڵگە ئه موڵکی گشتی کۆمه

  بوو که وه ی پێدا ئه ئیشاره  . خالێکی تر که وه شێته ڵوه داری هه رمایه سه
رجی  لومه ر هه سه ی له له مه عه توانی مارکسیزم به  م شۆڕشه ئه

رانی و  ئازادی و خۆشگوزه  ی که وه ڵگە سابت بکات و ئه کۆمه
م  رده به  رچاو، بیخاته به  هاته یاڵ ده خه کسانی و مافی مرۆڤی به یه

 ریبهێنێت. یاڵ ده خه  ڵگەو له کۆمه
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 ی ئۆکتۆبەر ئەڵقەیەکی تر لە عادەتی کوردایەتی!66 
 نووسینی: رێبوار ئەحمەد

ی ئۆکتۆبەر پەڵەیەکی رەشی دیکەیە و ٦١
دەچێتە سەر مێژووی پڕ لە شەرمەزاری 
ناسیۆنالیزمی کورد. ئەگەر بە ناحەق الی 
خەڵکی کوردستان ئەو کارەساتەی 

ی ئۆکتۆبەردا ٦١بزووتنەوەی کوردایەتی لە 
بەسەر خەڵکی ستەمدیدەی هێنا، لە دەرەوەی 
چاوەڕوانیش بووبێت، بەاڵم لە یەکەمین 
ساتەکانیەوە ئەو ڕاستیەی بیری خەڵکی 
کوردستان هێنایەوە کە ئەمە نە خیانەتە و نە 
جێگای سەرسوڕمانە، بەڵکو ئەلقەیەکی ترە لە 
کارنامە و عادەتی عەمالەت و پاشەقولگرتنی 
بزووتنەوەی کوردایەتی لەم خەڵکە. دەڵێم 
ئەگەر بە ناحەق ئەمە لە دەرەوەی چاوەڕوانی 
بووبێت، چونکە بەندوبەست و دەستێکەڵکردنی 
حزبەکانی کوردایەتی لەگەڵ دوژمنانی خەڵکی 
کوردستان و یاری کردن بە چارەنوس و مافی 
خەڵک هەمیشە ئەگەرێکی زۆر 
چاوەڕوانکراوبوو. بەاڵم بە هیچ جۆرێک لەگەڵ 
ئەو حوکمەدانیم کە بڵێین ئەوەی روویدا بە 

ی ئۆکتۆبەر، ئەگەرێکی ٦١تایبەت بەم جۆرەی 
چارهەڵنەگر بوو، کە بەشێک لە ناسیۆنالیزمی 
نەیاری دەسەاڵت و بیزنسمانە شەیداکان بۆ 
خۆشخزمەتی کۆشکی سپی ئەمریکا دەهۆڵی بۆ 
دەکوتن. بەم پێیەش من لە هەڵسەنگاندی ئەم 
پرۆسەیەدا یەکالیەنە هەموو گرفتەکە ناخەمە 
پای عەمالەت و عادەتی کوردایەتی، بەڵکو 
پێداگری توند لەوە دەکەم؛ ئەگەر 
ئەلتەرناتیوێکی سیاسی سۆسیالیستی رادیکال 
لە ئاستێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا وەکو 
نوێنەری ئیرادەی خەڵک هەم پێداگری لەسەر 
ئەنجامی ریفراندۆم بکردایە و هەم النی کەم لە 
مەیدانی سیاسی و چەکداریدا نوێنەر و رابەری 
مەیلی بەرگری چەکدارانەی جەماوەری بوایە، 
ئەو ئەگەرە هەبوو ڕەوتی ڕوداوەکان بە 
بارێکی پێچەوانەدا بڕواتە پێش. نابێ عادەت و 
عەمالەت و چۆکدادانی ناسیۆنالیزمی کورد، 

 ببێتە پاساو بۆ نادیدەگرتنی ئەم ڕەخنەیە.
ی ئۆکتۆبەر وەکو ٦١ئەوپەڕی ناڕەواییە کە 

"خیانەت" لە خەڵکی کوردستان لە قەڵەم بدرێت، 
چونکە ئەمانە هیچ رۆژێک لە بەرەی خەڵکی 
ستەمدیدە و ئازادی و مافەکانی خەڵکدا نەبوون 
تا ئەمڕۆ خیانەتی لێ بکەن. مێژووی ئەم دوو 
بنەماڵەیە و گشت بزووتنەوەی کوردایەتی و 
حزبەکانی، مێژووی سپاردنی گوێچکەی خۆیانە 
بە دەوڵەتان و بلۆکە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە 
و دنیا، مێژووی خۆگرێدانە لەگەڵ چەپەڵترین 
رەوەندە سیاسیە کۆنەپەرستانەکانی ناوچەکە و 
جیهان. مێژووی ئەمانە هەمیشە ئاشبەتاڵ و 
راپێچکردنی خەڵکی کوردستانە بۆ ژێر ئاکامی 

 ٦٦٦٦و  ٦٦٢٢و  ٦٦٢٢شکستەکانی خۆیان. 
تەنها چەند نمونەن. مێژووی ئەمانە مێژووی 
شەڕی کۆنەپەرستانەی ناوخۆ و کوشتار و 
وێرانکاریە لە پێناو دەسەاڵت و 
بەدەستەوەگرتنی ڕابەرایەتی بزووتنەوەی 
کوردایەتی بۆ سات و سەودا و هەڕاجکردنی 
ماف و چارەنوسی خەڵک، شەستەکان و 
هەشتاکان و نەوەدەکان تەنها چەند نمونەی 

ئەم ڕاستیەن. مێژووی ئەمانە مێژووی 
تامەزرۆییە بۆ نوقمکردنی خەڵکی کوردستان لە 
کارەسات و چەندبارەبونەوەی هەڵەبجە و 
ئەنفال و کمیاباران، مێژووی سپاردنی خەڵکی 
هەولێرە بە ڕژێمی بەعس و خەڵکی شەنگاڵە بە 
داعشی سونی و سپاردنی خەڵکی کەرکوک و 
دوز و چەندین ناوچەی ترە بە داعشی 

ساڵ لەمەبەر وتم و  ٥٦شیعی..و...بۆیە وەکو 
ئێستاش دووبارەی دەکەمەوە ئەمە "خیانەت" 

 نیە بەڵکو عادەتی بزووتنەوەی کوردایەتیە.
چەند هەفتە بەر لە ڕیفراندۆم وتم، ڕیفراندۆم 
مافی خەڵکە، بەاڵم بارزانی و ناسیۆنالیزمی 
کورد خاڵی الوازە. بنەمای سەرەکی ئەم 
حوکمەی من هەر ئەوە نەبوو کە تا 

ی سەپتەمبەر ئەگەرێکی ٥٢سەرلەبەیانی 
گەورە هەبوو لە ڕیفراندۆم پەشیمان ببنەوە، 
هەروەها ئەوەش نەبوو کە بارزانی و 
ناسیۆنالیزم دەوڵەتی سەربەخۆیان دەوێ یان 
نا، تەنانەت ئەوەش نەبوو کە بارزانی وەکو 
کارتی فشار بەکاریدەهێنێ و شێلگیر نیە لە 
پێداگری لەسەر ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و 
پیادەکردنی ئەنجامەکەی .. و...بەڵکو بەر لە هەر 
شت پێداگری بوو لەسەر ئەوەی کە ئەم 
سەرکردە و حزبانە ئەوەندە هەست و نیستی 
خۆیان خستوەتە دەستی دەوڵەتانی 
کۆنەپەرستی ناوچەکە و جیهانەوە، ئەوەندە 
چاولە خواری ئەوانن، ئەوەندە لە ئیرادەی 
سەربەخۆ بێبەرین، ئەوەندە لە بەرگری و 
راوەستاویدا بودەڵەن، ئەوەندە هەراسانن 
لەبەگەڕکەوتنی ئیرادەی خەڵک، کە زۆر دژوارە 
بتوانن بەرامبەر تەحەدیاتی جیابونەوە و 
دەوڵەتی سەربەخۆ ڕاوەستن و لە قسەی 
ئاغاکانیان دەرچن. لەم بارەیەوە دەبێ دان بەو 
بەڕاستیەدا بنیم کە ئەو ڕادەیە لە ڕاوەستانی 
بارزانی لەسەر ئەنجامدانی ڕیفراندۆم زیاتربوو 
لەوەی چاوەڕوانم دەکرد، بەاڵم ئەویش بە 
هەزار ڕاکێش ڕاکێش تەنها گەیاندنی بە 
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و هیچی تر. ئێستاش بە 
چونە ژێرباری سڕکردنی ئەنجامی ریفراندۆم 
بە کردەوە هەموو پرۆسەی ڕفراندۆم و دەنگی 

 خەڵکیان کرد بە بابەتێک بۆ سات و سەودا.
ئەوەی کە هەبوونی تۆزقاڵێک شەهامەتی 
سیاسی و هەتا ئەخالقی حوکمی دەکات، 

ی ئۆکتۆبەر لە ٦١ئەوەبوو کە هەر ئێوارەی 
پێش هەموانەوە بارزانی و بە دوای ئەودا 
هەموو سەرانی کوردایەتی دەست 
لەکارکێشانەوەی خۆیان ڕابگەینن. ئەو پەیامەی 

ئۆکتۆبەر باڵوی  ٦٢کە بارزانی ئێوارەی 
کردەوە، زۆر لەوە پوچ و بەسەرچوو و بێ 
مایەتربوو کە شایستە پاساودانی ئەو ئاستە لە 
چۆکدادان و نقومکردنی خەڵک بێت لەو 
کارەساتەی خوڵقاندیان. بەر لە هەموو شت 
بارزانی چەندین جار بەڵێنی بەخەڵکدا کە ئەم 
پرۆسەیە لە ماوەیەکی زەمەنیدا بە دەوڵەتی 
سەربەخۆ دەگەیەنێ، کەچی ئێستا باسی ئەوە 
دەکات " ڕۆژێک هەر دێت کە خەڵکی 
کوردستان بە ئامانجەکانی بگات"!! ئەو گفتی 

دابوو کە لە ئاکامی ئەم بڕیارەدا هەر بەاڵیەک 
بەسەر خەڵکی کوردستاندا بێت ئەو باجەکەی 
دەدات، بەاڵم ئێستا باجی ئەمە بەکوشتچونی 
پۆلێک پێشمەرگەی گەنجی رۆڵەی خەڵکی 
ستەمدیدە و کوژران و برینداربوونی سەدان 
خەڵکی سیڤیل، هەروەها ئاوارە و مەرگەسات و 
ماڵوێرانی سەدان هەزار کەسی خەڵکی 
کەرکوک و دوز و ناوچەکانی تر بوو. ئەو 
بەڵێنی دابوو کە هێزی پێشمەرگە بەرگریەکی 
قارەمانانە لە خەڵکی کوردستان و بڕیار و 
مافەکانیان دەکات، گفتی ئەوەیدا کە بە جیهانی 
نیشانبدات " نەک کورد لە شێر دەچێت بەڵکو 
شێر لە پێشمەرگە دەچیت"!!....ئایا هەموو ئەمانە 
بەوە پاساو دەدرێت کە ئەمجارە بە هەمان 

ی ئاب، بنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانی ٣٦مەنتقی 
جێگای خۆیان گۆڕیوەتەوە و ئەمجارە 
بنەماڵەی تاڵەبانی دەستیان لەگەڵ جەالدێکی 
وەکو قاسم سلێمانی و عەبادی و داعشی شیعە 
تێکەڵکرد؟!  پرسیار ئەوەیە کە بارزانی وەکو 
فەرماندەی گشتی لەو ساتە وەختە ناسکەدا لە 
کوێ بوو کە هەموان چاوەڕوانی هێرشی 
حەشدی شەعبی بوون؟  تا بڕیار بکەوێتە 
دەستی ئەو کۆڵکە فەرماندانەی ئەمرۆ بە 
"خیانەت" تاوانباریان دەکات؟ مەگەر نەیووت 
"ئامادەم وەکو پێشمەرگە چەک هەڵبگرم و 
بچمە کەرکوک"؟! ئەگەر لە کەرکوک تاوانەکە لە 
ئەستۆی ئەو شێرە بەفرینانە بێت کە تا 
سەعاتێک بەر لە هێرشی حەشدی شەعبی الفی 
ئەوەیان لێدەدا "مەگەر بەسەر الشەکانی ئەواندا 
بستێک لە خاکی کوردستان داگیر بکرێتەوە"، 
ئەی لە مەخمور و شنگاڵ و دەشتی نەینەوادا 
خەتای کێ بوو کە بەبی ئەوەی یەک فیشەک 
بۆ بەگری تەقێنرابێت جارێکی تر دانیشتوانی 
ئەو ناوچانە سپێردران بە داعشی شیعی؟ 
تاکەی ئەم قەوانە سواوە لێدەدەنەوە کە توانای 
تەسلیحاتی نابەرابەری پێشمەرگە و حەشد 
هۆکاری ئەم ماراسۆنی هەڵهاتنانە بێت؟ ئەگەر 
دوای ئەو هەموو هاوکاری و بارهێنان و چەک 

ساڵەدا دراون بە  ٣-٥و تەقەمەنیانەی لەم 
پێشمەرگەوە، هێشتا ئەم "هێزە ئەفسانە شکێنە" 
بەرگەی چەند خولەک بەرگری نەگرێت، کەوایە 
بۆچی خەڵکی کوردستانیان خستە ناو ئەم 
گرەوەوە کە لە پێشەوە دەیانزانی لەگەڵ 
جواڵنی هێزە عێراقیەکان، پێشمەرگە وەکو 
هەمیشە دوو پێی تریش قەرز دەکات بۆ 
هەاڵتن؟! هەموو ئەوانە پێشکەش بەاڵم بۆچی 
هەمیشە بەدزی خەڵکەوە هەڵدێن و النی کەم 
ڕاشکاوانە بەخەڵک ناڵێن کە بەهەر هۆیەکەوە 
بێت بەرنامەی بەرگریان نیە، تا خەڵک ئەم 
راستیە بزانن و بەپێی ئەوە مشوری خۆیان 
بخۆن؟! مانای چیە پارێزگاری کەرکوکی 
شاگردی بە وەفای بارزانی تا چەند خولەک 
بەر لە هەڵهاتنی خۆی، بانگەوازی گەنجان و 
خەڵکی دەکرد بۆ جەنگی بەرگری و خۆ 
بەکوشتدان؟ سەرباری هەموو شتێک تەنها 
ئەمە خۆی لە خۆیدا تاوانیکی گەورە و ئەپەڕی 
نابەرپرسانەیە و بە هیچ جۆرێک لێخۆشبون 

لە  ٥١٦٤ئەمەیان کرد، لە  ٦٦٦٦هەڵناگرێت. لە 
شنگاڵ دیسان دووپاتیان کردەوە، ئەمجارەش 
لە کەرکوک و هەموو ناوچەکان چەند بارەیان 
کردەوە و هەموو جارێکیش ئەم فریوکاری و 
پاشەقولگرتنە لە خەڵک گیانی پۆلێک لە خەڵکی 
کوردستانی کردوە بە قوربانی. بارزانی کە 
وەکو هەمیشە بە ئومێدی پشتیوانی ئەمریکا لە 
ریفراندۆم و النی کەم ئومێد بەوەی کە ئەمریکا 
رێگری بکات لە پەالماری سەربازی حکومەتی 
عێراق بۆسەر کوردستان، خەڵکی کوردستانی 
چەک کرد و بە دەستی بەستراو ئەم خەڵکەی 

 کرد بە پارویەک بۆ حەشدی شەعبی. 
دوای ئەنجامدانی ڕیفرامدۆم کە خۆی لە خۆیدا 
دەسکەوتێکی گەورەی خەڵکی کوردستان بوو، 
سەرکوتی ئیرادەی ئەم خەڵکە بە دەستی 
حەشدی شەعبی و سوپای پاسداران و بە 
عەمالەتی ڕاشکاوی بنەماڵەی تاڵەبانی و باڵێکی 
یەکێتی، هەروەها سپاردنی گەردنی خەڵک بە 
شمشێری ئەو میلیشیا دڕندانە، تەنها پەردەی 
لەسەر ڕووی شەرمەزاری دوو حزبی 
بنەماڵەیی ال نەبردووە، بەڵکو لە هەمووکات 
زیاتر ڕووی ڕاستەقینەی ئەو بەشە لە 
ناسیۆنالیزمی ناڕازیشی نیشاندا کە دەمامکی 
خەمخۆری بۆ مافەکانی خەڵکی کوردستانی 
پۆشیوە. گومان لەوە نیە کە بەبێ ئەوەی 
بنەماڵەی تاڵەبانی وەکو باڵێكی یەکێتی 
راستەوخۆ دەست لەگەڵ حەشدی شەعبی و 
کاربەدەستانی بەغدا تێکەڵ بکەن و تەنانەت 
چاوساغی و پێشلەشکریان بۆ بکەن، ئەو 
ناوچانە بەو ئاسانیە بەبێ هیچ بەرگریەک 
نەدەکەوتنە ژێردەستی ئەو میلیشیا دڕندانەوە 
و ئاستی ئەو تراژیدیەی بەسەر دانیشتوانی ئەو 
ناوچانەدا هات بەو رادەیەی ئیستا فراوان 
نەدەبوو. هەر بۆیە تاوان و بەرپرسیارێتی 
بنەماڵەی تاڵيبانی لە ئاست ئەو شکست و 
تراژیدیەدا لە هەموو باڵەکانی دیکەی 
ناسیۆنالیزم و بۆرژوازی کورد گەورەترە. 
هەلبەت ئەوان بێ شەرمانە دەیانەوێ تاوانی 
دەست تێکەلکردن و پێشلەشکریان بۆ ئەو 
میلیشیا دڕندانە بە فڕوفیشالی ئەوەی کە "کاتی 
ریفراندۆم نەبوو، یان ئەم تراژیدیە بە هۆی 
ریفراندۆمەوە روویداوە..و...." پاساو بدەن و 

 پەردەپۆشی بکەن.... 

 ١١بۆ الپەرە            



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 1/11/2017(  15ژمارە )

 ساڵەی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا-یاداشتێک لە یادی سەد
 نووسینی: نادر عبدالحمید

زۆر باس لە دەسکەوتەکانی شۆڕشی 
ئۆکتۆبەر دەکرێت، بەدڵنیاییەوە ئەمە کارێکە 
هەم لەجێی خۆیدایە و هەم زۆریش پێویستە، 
بەڕووی جیهانی مەشەقەتباری سەرمایەداری 
و دەسەاڵتی زاڵمانەی بورژوازیدا، گەرچی لە 
زۆر حاڵەتیشدا ئەم باسکردنانە ڕەواڵێکی 

گرتووە. -پیاهەڵخوێندنی ئاینیانەی بەخۆیەوە
گرینگتر لە باسکردنی دەسکەوتەکان، 
بەدەستهێنان و بەدەستەوەگرتن و بە عەمەلی 
دەرهێنانی مێسۆدێکی فکری سیاسیە کە ئەو 
شۆڕشە لەڕێگەیەوە شکڵی گرتووە. ئەم 
گرینگیەش بەپلەی یەکەم بۆ دەستبەکاربوونە 
بەهەمان مێسۆد، وە بە تایبەتیش لە واڵتانێکدا 
کە لە قەیراندان و دەسخۆشی ئاڵوگۆڕی 
سیاسی دێن. وە لەالیەکی تریشەوە گرنگە بۆ 
لێکدانەوە و تێگەیشتنی ڕوداو و ئاڵوگۆڕە 
مێژووییەکان، لەوانە ئاڵوگۆرەکانی سااڵنی 

(ی عێڕاق و 1958-1963جمهوریەتی یەکەم )
تەکانی )تەحڕوکاتی( گەورە و 
پڕجۆشوخرۆشی بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانی 
کرێکاران و جوتیاران لەو سااڵنەدا، کە جێی 

 مەبەستی ئێمەیە لێرەدا.
بەدوای جەنگی جیهان یەکەم و داگیرکاری 
ئیمپریالیزمی بریتانیا بۆ عێڕاق و دروستبونی 
دەوڵەت، سەرمایە گەشەی کرد و کۆمەڵگەی 
عێڕاق، بەتایبەت دوای جەنگی جیهانی دووەم، 
چووە ناو سەرمایەداریەوە. چاکسازی 
کشتوکاڵی بۆ ئازادکرنی هێزی کاری جوتیاران 
)لە بەستراوەییانەوە بە زەویەوە بۆ ناو بازاڕی 
شارەکان( ببوە پێداویستیەکی چارهەڵنەگر، 

وەزیرانی -بۆیە )نوری سەعید( سەرەک
ئەوکاتی عێڕاق، بەنیاز بوو چاکسازیەکی 

 ئیمپریالیستانەی کشتوکاڵی ئەنجامبدات.
بزوتنەوەی کرێکاری لە کۆتایی بیستەکان و 
سااڵنی سیەکانی سەدەی بیستدا لە 
خۆکۆکردنەوەیەکی سەرەتایی دابوو بۆ 
هێنانەدی ڕێکخراوە کرێکاریەکان و 
بەڕێخستنی ناڕەزایەتی، ئەم ڕەوەندە لە چلکان 
و پەنجاکانی سەدەی بیستدا زۆر خێراتر و 
بەرفراوانتر بۆوە، وێڕای ڕاپەڕینە جوتیاریەکان 
لە سەراسەری عێڕاقدا. عێڕاقی ئەو کاتە 
ژانگرتووی لە دایکبوونی شۆڕشێکی کرێکاران 
و جوتیاران بوو. دەستپێشکەری ئەفسەرە 

ئیمپریالیستەکان بۆ -نیشتیمانپەروەرە دژە
ڕوخانی پاشایەتی گەرچی کۆرپەڵەی ئەو 
شۆڕشەی لەباربرد، بەاڵم ڕوخانی پاشایەتی و 

زای سیاسی  فه الچونی سەرقاپی ئیستیبداد
  وه بۆ هاتنەدەرەوەی ئەو بزووتنه  ئاوەاڵ کرد

رخستنیان لە پانتاییەکی  تیانە و خۆده اڵیه کۆمه
 رینی ملیۆنیدا. به
ربازان،  ری کرێکاران، جوتیاران، سه ماوه جه

پێی مێژوویەکی شکۆمەند و  الوان و ژنان، ... به
حزبی مینی " باتی ژێرزه ری خه روه سه پڕ له 

ورانی ئیستیبدادی  له دهشیوعی عێراق" 
و  ڕوخێت، ئه ده  م ڕژێمه تیدا، کاتێك ئه پاشایه

تی  رایه و ڕابه  ژێر ئیتۆریته   چنه ده  ره ماوه جه
سومبلی سیاسی    نه و دەیکه  وه م حیزبه ئه

  نه یخه و ده  وه نه که رزی ده خۆیان و به
ت  تایبه کاندا به زنه مه  ڕێپێوانه رشانیان، وە له سه
دا 1959خت و لە یەکی ئایاری  غدای پایته به  له

ن "حیزبی شیوعی بۆ  که میان هاوارده ده پڕ به
 اڵت". سه ده
کی دژی ئیستیبدادی  یه ڕادیکالزمه  م حیزبه ئه
تی و دژی دەسەاڵتی  تی پاشایه وڵه ده

ئاسۆ و ،  ئیمپریالیزمی بریتانیا بوو لە عێراقدا
ڕۆکێکی  ناوه  ی له که سیاسیه  رنامه به

.  تر نەدەڕۆیشت ی لیبرالی واوه ڕیفۆڕمیستانه
چەپ و ڕیفۆڕمیست -بەم پێیە حیزبێکی لیبرالی

. ئەم حیزبە بوو بە شێوازێکی ڕادیکاڵەوە
خوازیاری ئەوەبوو کە "حکومەتی قاسم" 
هەموو شادەمار و جومگەکانی ئابووری لەژێر 
دەستی ئیمپریالیزم بێنێتەدەرەوە بە خۆماڵی 
کردنیان، و کردنیان بە موڵکی دەوڵەت، 
هەوڵبدات بەخێرایی واڵت پیشەسازی بکات و 
ببێتە هاوپەیمانی سۆڤیەت و لە پڕۆسەیەکدا 
)عبدالکریم قاسم( وەك )فیدڵ کاسترۆ( ببێتە 
ڕابەری هێنانەدی سۆشیالیزم. سۆشیالیزم و 
شیوعیەتێك کە ئەم حیزبە خوازیاری بوو 
سەرمایەداری دەوڵەتی و پیشەسازیکردنی 
واڵت بوو بەخێرایی لە ڕێگەی ڕیفۆڕمی 
کشتوکاڵەوە بۆ ئازادکردنی هێزی کار بۆ 

و  ڵ ڕوخانی ئه گه ش له ربۆیه بازاڕی کار. هه
زای  اڵبوونی فه و ئاوه  تیه پاشایه  ئیستیبداده

  وه ی بزووتنه وه ره ده سیاسی بۆ هاتنه
  کانی کرێکاران و جوتیاران له ریه ماوه جه

  م حیزبه ئهرینی ملیۆنیدا،  پانتایەکی به
م جموجۆڵه  و نازانێت ئه  وه مێنێته ده  پاچه سته ده

ی  رفراوانه به   زنه ئینسانیه و تەکانە مه
کرێکاران، جوتیاران، ئازادیخوازانی الوان و 

!!! وە لە و کوێی بەرێت ره ژنان چی لێبکات و به
ڕاستیدا سیاسەتەکەی لەو سااڵنەدا کردنی ئەو 
بزوتنەوانە بوو بە گۆپاڵ وداردەستی )قاسم( و 
ڕاگرتنتیان بوو لە چاوەڕوانیدا تا )قاسم( بە 
ڕاوێژکاری حزبی شیوعی ئەو جۆرە لە 

 سۆشیالیزمی ڕوسی بهێنێتەدی بۆیان.
 

لەو سەردەمە مێژووییەدا حیزبێکی کۆمۆنیست 
وڵدان بۆ ڕێکخستنی  ی هه بوایە لەڕێگه ئه

پڕ جۆشوخرۆشەکانی کرێکاران و   وه بزوتنه
تی کردنی خۆپێشاندان و  رایه جوتیاران و ڕابه

وڵی شکڵپێدانی شۆڕشێکی  هه  لهکانیان  ڕینه ڕاپه
تی کرێکاران و  یمانیه هاوپه  دیمۆکراتیدا بوایە به

و دوو  تی ئه اڵتی دیکتاتۆریه سه ده  جوتیاران که
- ڕێگه  و  پاندایه دا بسه ڵگه ر کۆمه سه ی به چینه

  ستان بۆ بێ وه و   وه بێ پسانه ر بوایه  خۆشکه
ك  روه هه رپاکردنی شۆڕشێکی سۆشیالیستی به
کتێبی "دوو تاکتیکی سۆشیال   ی لینین له وه ئه

  شۆڕشی دیموکراتیدا" باس له  کان له دیمۆکراته
کات، یان ئەو  ی ڕوسیا ده 1925شۆڕشی 

سیاسەتەی کە لینین بەدوای شۆڕشی 
ی ڕوسیادا، هەم لە 1911دیموکراتی شوباتی 

"نامەکانی دورە واڵت" هەم لە "تێزەکانی 
 ئەپریل"دا بەرجەستەی کردۆتەوە.

تی فکری  ر خه سه له  م حیزبه ئه  هیچ که  وه ئه
  ڵه مامه  له  بوه یی لینین نه رنامه سیاسی و به

تا  ڵکو هه ڵ شۆڕشی دیموکراتیدا، به گه له
پی  ڕۆك شۆڕشگێر و چه ناوه حیزبێکی به 
شنی  چه  ی ئیمپریالی له سته واڵتانی ژێرده

ی )ماوتسی تۆنگ( یان )فیدڵ کاسترۆ  که حیزبه
، کە ئازایانە هەنگاو بهاوێت  بووه و گیڤاراش( نه

بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت، تا ئەو ئاسۆ 
سیاسیە و ئەو بەرنامەی کە هەیەتی خۆی 
پیادەی بکات لەسەر ئاستی کۆمەڵگە، نەك لە 
پەیوەندیەکی ڕاوێژکارانەدا بە دەسەاڵتەوە 

 بیەوێت بیهێنێتەدی.
و  ئه  دا که ستیاره هه  مێژووییه  ساته  م چرکاته له

موو  هه  شۆڕشگێڕانه له تیه  اڵیه کۆمه  وه بزوتنه
حزبی ئازا و   کاتێك زیاتر پێویستیان به

پاندیان  بۆ خۆداسه  ریانه ترسی ڕابه چاونه
دا  ستیاره هه  ساته  و چرکه دا، له ڵگه ر کۆمه سه به
اڵت،  سه ستی ده ده باتی گرتنه له  م حیزبه ئه
تی  زاره یبات بۆ وه نوسێت و ده ده  ریزه عه

تی یاسایی کارکردن و چاالکی  ناوخۆ تا مۆڵه
رگرێت!! )عبدالکریم قاسم(یش کە لە  سیاسی وه

نفوزی بەرفراوانی ئەم حزبە دەترسێت، 
ناو "حزبی  حیزبێکی تری کارتۆنی به

دا،  کات و مۆڵەتی پێده دروست ده  وه شیوعی"یه
ك ناو  یه ناکرێ دوو حیزب به  وەی ر ئه به جا له

  رگرن، کۆمیته مۆڵەت لە وەزارەت وه
  و سوکایەتی پێکردنە له ی دوای ئه که ندییه ناوه

  وه اڵمێکی ددان شکێنانە بداته ی وه وه جیاتی ئه
کە )قاسم( لە دەسەاڵت وەالبنێ و خۆی 

کی  یه وه دەسەاڵت بگرێتە دەست، کۆبونه
نگ بڕیار  تێکڕای ده ن و به که نائاسایی ده

)حیزبی   نه ن ناوی حیزب بگۆڕن و بیکه ده ده
و   ڵگه ناو کۆمه له  که  یه وه یر ئه ل(. سه یەکێتی گه

  زانرێت )قاسم( له دا واده وه ره جیهانی ده  له
 .  )حزبی شیوعی(ه  ر به سه  وه ژێره

ی  وه خاڵی بەهێزی بزووتنه  حیزبێك که
  کرێکاری و جوتیاری و الوان و ژنان بوو له

تی و داگیرکاری  می ئیستیبدادی پاشایه رده سه
م  ڵ ڕوخانی ئه گه ئیمپریالیزمی ئینگلیزدا، له

جێگەوڕێگەی سیاسی   و حیزبه ئهدا،   ڕژێمه
و  خاڵی الوازی ئه  دەبێتە دەگۆڕێت و 

وە کۆمەاڵیەتیانه و هۆکاری نەزۆرکی  بزووتنه
 . و ناکام مانەوەیان

 
لەگەڵ بوونی زەمینەی مادی و خواستی 
جەماوەری بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت لەالیەن 
حزبی شیوعیەوە، بەڵکو هەتا لەگەڵ 

سەربازیشدا کە -ئامادەبوونی باری تەکنیکی
ئەفسەرێکی زۆری پلەداری بەرز، سەر بەو 
حزبە لە شوێنە هەستیارەکانی سوپای عێڕاقی 
ئەوکاتەدا بوون، وە لەناو تیمی پاسەوانانی 
شەخسی )عبدالکریم قاسم(یشدا ئەندامی سەر 
بەو حیزبە هەبوون، لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا 
ئەم حزبە دەسەاڵتی نەگرتە دەست. ئەمەش 
هەلی بۆ ڕەوتە ناسیونالیستە عەرەبیەکان 

ڕەخساند کە دەسەاڵت بگرنەدەست، و تەواوی 
ئەو بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیانە تێکبشکێنن، بکەونە 
کۆمەڵکوژی شوعیەکان وەك سومبلی ڕێکخەر 
و ڕابەری ڕێکخراوە پیشەیی، جەماوەری و 
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانیان، هەروەها هەڵمەتی 
سەربازیش بۆسەر کوردستان بەڕێبخەن و 
ببنە میراتگری ئیمپریالیزمی بریتانیا بۆ 
دووبارە داسەپاندنەوەی زوڵمی نەتەوەیی و 
عێڕاق بکەنە مەیدانی جەنگ و پێکدادانی 

 قەومی.
دۆڕاوی حزبی شیوعی عێراق لە بەرامبەر 
هەردوو ڕەوتی ناسیونالیستی عەرەبی و 
کوردیدا، نەك لەبەر ئەوە بوو کە ئەم حیزبە 
زیادەڕەوی لە "ڕادیکاڵیەت" و "کۆمۆنیست" 
بووندا کردوە، وەک لێکدانەوە ژەهراوی و 
کۆنەپارێزەکانی بورژوازی پڕوپاگەندەی 
بۆدەکەن، بەڵكو دروست بە پێچەوانەوە، 
لەوێوە سەرچاوەی گرتووە کە ئەوەی مێژوو 
وەك پێویستیەك هێنابوویە پێشەوە کە 
شۆڕشێکی دیموکراسی کرێکاران و جوتیارانی 
بێ پسانەوە بوو بەرەو شۆڕشێکی 
سۆشیالیستی، وە لەو نێوەشدا مەسەلەی کورد 

لە ئاسۆی سیاسی و چارەسەر دەکرا، 
. لەبری ئەوە بەرنامەی ئەو حزبەدا نەبوو

سیاسەتەکەی ڕاوێژکاری دەوڵەتی ناوەندی 
)ڕژێمی قاسم و پاشانیش ڕژێمی بەعس 

( و پارسەنگ ڕاگرتنی 1913-1919
بەرژەوەندیەکانی سۆڤیەت بووە لە عێراق و 
ناوچەکەدا، هەر لەو پێناوەشدا "مەسەلەی 
کرێکار" و "مەسەلەی کورد"ی کردۆتە قوربانی 

 ئەو سیاسەتانەی خۆی.
سەرمایەداری ئەمڕۆی عێڕاق، بەراورد ناکرێت 
بە سەردەمی سەرهەڵدان و گەشەکەی، 
مەسەلەی زەوی و جوتیار بوون بە بەشێک لە 
ڕابردوو، شۆڕشی دیموکراتی نەک بە 
مەفهومی سااڵنی چلەکان و پەنجاکانی سەدەی 
بیستی عێڕاق، بەڵکو زۆر بەهێزتر لە شوباتی 

ی ڕوسیا بۆتە بەشێکی شۆڕشی 1911
سۆشیالیستی، بەڵێ مەسەلەی کرێکار و 
سۆشیالیزم بە هێزێکی زۆر زیاترەوە خۆیان 
دەخەنەڕوو لەبەرامبەر سەرمایەداریەکدا کە لە 
قەیراندایە و هیچ ئاسۆیەکی نیە بۆ ئایندەیەکی 
خۆشگوزەرانی کۆمەڵگەی عێڕاق، هیچ 
چارەسەرێکی دیموکراسیانە و ئازادیخوازانەی 
پێ نیە بۆ چارەسەری مەسەلەی قەومی و 

 کێشە ئایینیەکانی ناوخۆی.
هەروەک چۆن ئێمە ئەمڕۆ ڕۆڵی 
کۆمۆنیستەکان و حزبەکان لە دەورانە پڕ لە 
کێشمەکێشە سیاسی و وەرچەرخانە 
مێژووییەکاندا هەڵدەسنگێنین، بەدڵنیاییەوە 
نەوەی کۆمۆنیستی دوای ئێمەش 
هەڵسەنگاندنی سیاسەت و کاروچاالکی ئێمە 
بەشێک دەبێت لە خوێندنەوەیان بۆ مێژوو. جا 
ئاخۆ ئێمە چۆن دەتوانین کۆمەک بە نەوەی 
داهاتووی خۆمان بکەین کە ئەو مێژووە چۆن 
بنوسنەوە، چۆن هەڵی بسەنگێنن و چۆن 
بیخوێننەوە؟ ئایە ئەتوانین وایان لێبکەین کە 
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بۆپێشەوە: هۆکاری سەرەکی توندوتیژی 
دژ بەژنان لە کۆمەڵگای کوردستاندا، 

 چییە؟
بوونی   دیارهنەجیبە مەحمود: 

ی هزری  وه مهێنانه رهه توندوتیژی و به
بارودۆخ و  به  سته یوه توندوتیژی په

تی و  الیه ی سیاسی و كۆمه ژینگه
  كه... بێگومان له نگی ناوچه رهه فه

ی  ك زۆربه ش وه ی ئێمه لگه كۆمه
ش  بێبه  اڵتی ناوین كه كانی رۆژهه ناوچه

ندروست و هزری  ناته  و ژینگه نین له
هۆكار و پالپشتێكی   بنه ده   كه  كیه خێڵه

وامیدان و  رده هێز بۆ به به
ی تاكی توندوتیژ، بۆ  وه مهێنانه رهه به

بوونی سیستمێكی حوكمرانی  ) نه نموونه
وتنخواز  کی پێشكه بوونی یاسایه باش، نه

رك و مافی  ئه  پارێزگاری له  كه
كسان،  كی یه یه شێوه  هاوالتیان بكات به

كه،  ناوچه  بوونی ئارامی و ئاسایش له نه
بوونی  ری، نه روه بوونی دادپه نه

تاكی   یی باش كه رده روه سستمێكی په
مهێنێت و  رهه به  ن ئێراده هێز وخاوه به

،  وه ستێته زی بوه گه جیاكاری ره  دژ به
كی ئابووری باش  یه رچاوه بوونی سه نه
ژاری و  هه له  ت بۆ ژنان كه تایبه به

ی  و مانایه یی رزگاری بێت به سته ژێرده
رووی  خۆ تا له ربه كی سه ن ئابوریه خاوه

خۆ بێت، نا  ربه فكر و بریار سه
ری  قامگیری سیاسی، بوونی كاریگه سه

یی  رنامه بوونی پالن وبێبه ئاینی، نه
یان  و ده  مانه نگی ...هتد( ئه رهه فه

ری  كاریگه  ن كه هۆكاری تر هه
  یه وخۆیان هه وخۆ یان ناراسته راسته

م  رجه و خێزان و سه  لگه ر كۆمه سه له
كی  یه بازنه  له  كه  لگه كانی كۆمه تاكه

و   وه ستوودا بخوڵێته قبه داخراوی چه
م  رهه مان هزری پیاوساالری به هه

كان  نه یاند یری راگه ر سه گه . ئه وه بهێنه
  یه وخۆی هه ری راسته كاریگه  ین كه بكه
یان  ده  ، به لگه كانی كۆمه ر تاكه سه له
ی  لقه دراما و حه  و زنجیره  رنامه به

  یه توركی و كۆری  و ناوخۆیی یان هه
و ترسناك  ك مرۆڤێكی درنده ژن وه  كه

رۆلێكی   میشه دات، رۆڵی ژن هه نیشانده
وان،  پاڵه   كاته و پیاو ده  پاسیف بووه

ت و كوشتن  موو خیانه و هه له  جگه  وه ئه
ویستی و  ر خۆشه سه و توندوتیژی له

و  وه... ئایا له نه نده سه بوونی رۆحی تۆله
یی، ئاینی،  رده روه )سیاسی، په  ژینگه

یاندن، ئابووری،  نگی، راگه رهه فه
تی، یاسایی، هتد ( چی لێ  الیه كۆمه

دروست كردنی   له  مدێت جگه رهه به
 نگ ؟؟؟  رهه تاكی توندوتیژ و بێ فه

بۆپێشەوە: رێگاچارە چییەو دەبێ چ 
بکرێت، بۆ کۆتاییهێنان بەو ستەم و 

 توندوتیژییەی، دژ بەژنان لە ئارادایە؟
و  رچون له بۆ ده  نەجیبە مەحمود:

  بێ گومان پێویستیمان به  بارودۆخه
و  م ئه رجه سه ندروست له كی ته یه *ژینگه
 ی باسمان كرد. بوارانه

ئارامی و ئاسایشی   *پێویستمان به
   یه. تی هه الیه سیاسی و كۆمه

م و  رده كی سه *بوونی یاسایه
 ری یاسا. روه سه

ر  سه *بوونی چاودێری به
خش  توانن شتێك په نه  كان، كه  یاندنه راگه
  بێت و دژ به هه  لگه ن زیانی بۆ كۆمه بكه
 ماكانی ماڤی مرۆڤ بێت. بنه

هێزی  *بوونی پالنێكی ستراتیجی به
كانی  ی تاكه وه فكری بۆ هۆشیاركردنه

 لگه. كۆمه
كانی  نده ناوه  ی ژن له هێزكردنی پێگه *به

 بریاری سیاسی.
ناو ژنان و  ژاری له هێشتنی هه *نه

 لی كار بۆیان. دروستكردنی هه
جی  نهه و مه رده روه *گۆرینی سسیتمی په

زی  گه هێشتنی جیاكاری ره خوێندن و نه
 وه. نگ بدانه كان ره جه نهه ناو مه  له

ت،  وله ده  سیستمی دین له  وه *جیاكردنه
كی روحی  ندیه یوه ك په دین وه  واته

 یر بكریت. وئازادی تاك سه
*بوونی سیستمێكی حوكمرانی 

 ر ودیموكراسی.  روه دادپه
*بە زانستی کردنی کێشەکەو 
ئەنجامدانی توێژینەوەی وورد لە 

 هۆکارەکانی توندوتیژی.
 یاندنی تاوانباران. سزا گه  *به

ی  لگه كانی كۆمه رێكخراوه  خدان به *بایه
 نی و ژنان . ده مه

  كاره  رگرتن له *كاركردن و سود وه
م )شانۆ، دراما،  رجه سه كان له ریه هونه

  ، كاریكاتێر( كه فیلم، گۆرانی، وێنه
ن بۆ  ندروستترین رێگه باشترین و ته
كانی  ر تاكه سه ری له دانانی كاریگه

 .  ڵگه كۆمه
  ن كه یان خاڵی گرینگ هه و ده  وانه ئه
هێشتنی  ربن بۆ نه تی ده توانن یارمه ده

 ڵگه.   ناو كۆمه  توندوتیژی له

 
توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و 
تیرۆرکردن، یان ناچارکردنی ژنان بە خۆکوژی، دیاردەیەکی 
شەرماوەری کۆمەڵگای کوردستانە... بەمەبەستی تاوتوێکردنی 
بنەماو هۆکارەسەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و 
کۆتاییهێنان بەو دیاردەیە، بۆ پیشەوە، ئەم تەوەرە 
تایبەتییەی بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم پرسە کردۆتەوە، 

هەر جارە لەگەڵ یەکێک لە رابەران و هەڵسوراوانی کە 
 بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، سازی دەکات.

  
دیمانەیەکی لەگەڵ نەجیبە مەحمود سازداوە    “   وه بۆپێشه”لەم ژمارەیەدا 

 بەرپرسی گۆشە: نازەنین ساڵح

 

 ؟

توندوتیژی بە دژی ژنان تاوانێک بە دژی نیوەی 
 کۆمەڵگە

 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

ر ژنان تاوانێکی  بۆ سه  ستدرێژیکارانه روانینی ده
و ژیان بێ   یه ڵگه ی کۆمه ژن نیوه  ، چونکه یه وره گه

  ی که کیانه ره سه  و کێشه کێک له مه. یه سته ژن ئه
  وه خۆیه موو جیهانی به ییدا هه نووکه بارودۆخی هه له

موو  کی هه ره پرسی سه  ته و بووه  رقاڵکردووه سه
دژی   کان، پرسی توندوتیژی به جیهانیيه  یاندنه راگه

ی  زه گه م ره تی ئه سایه ژن و پێخوستکردنی که
ئارای   هۆی هاتنه  بۆته  یه. پرسێک، که ڵگه کۆمه

ر  ی هه وه رچدانه رپه لی جۆراوجۆر بۆ به گه وه  بزوتنه
سپاندنی یاساو  دژی ژنان و چه  ئازارێک به  جۆره

بار کردنی ئازادی و  بۆ له  رانه وه رێسای مرۆڤ ته
  ین له ده وڵ ده هه  واکانیان. ئێمه ره مافه  یشتن به گه

ند کورتيش  رچه دا ئاوڕێکی هه ته م بابه دووتوێی ئه
دژی   کانی توندوتیژی به توندوتیژی و جۆره  بێت له

م  کانی ئه ئاشکراو و شاراوه  نه و الیه  وه ینه ژنان بده
م،  ڕوو: توندوتیژی سیسته ینه بخه  ره تا ماڵوێرانکه په

ڵ توندوتیژی  گه ندی له یوه په  له ماڵه  و بنه  ڵگه کۆمه
کردنی ژنان  شدارینه به  به  توانین ئاماژه م ده سیسته

ی  وه سککردنه رته ی ئابووری و سیاسی، به پرۆسه  له
لی  بوونی هه شوێنی کار، دابین نه  ئازادی ژنان له

ر  رامبه ی به بوونی مووچه بار بۆ ژنان، نه  کاری له
ک و  ک یه عاتی کاری وه ڵ پیاوان بۆ سه گه له

تگوزاریی پێویست  بوونی خزمه ک، نه ک یه ی وه موچه
  رگرتن له جێ وه ڵکی نابه بۆ ژنانی مژوڵی کار، که

کااڵییکردنی   ی کار، به ناو پرۆسه  هێزی ژنان له
کان و  داره رمایه سه  مه ن سیسته الیه ی ژنان له سته جه

ژنان بۆ پڕ کردنی گیرفانی   بازرگانیکردن به
بار و  کی له یه رده روه بوونی په داران، نه رمایه سه

کی  یه ڵگه کردنی کۆمه ده روه بۆ په  رانه وه مرۆڤ ته
ر، دانانی یاسا و رێسای دژی ژنان و  وه مرۆڤ ته

ئایین و   رگرتن له ڵک وه سند کردنیان و که په
رگرتن  ڵک وه و که  کانی ژنانه مافه  دژ به  یاساکانی که

  زنی که ژێر ناوی پیاومه  بزاریک )ئامراز( له ئه  له
دات و هتد....  ی ژنان ده وه وساندنه وڵ بۆ چه هه

  راوێزخستنی ژنان له کو په تی وه اڵیه توندوتیژی کۆمه
خالقیاتی ئیسالمی بۆ  پێدانی ئه ره ، په ڵگه ناو کۆمه
ژنان،   تیڤ دژ به ی نیگه پێدانی روانگه ره ژنان، په

تی کاری بۆ ژنان، چاو لێکردنی  منیه بوونی ئه نه
ژنان و هتد... توندوتیژی   ڵگە له باری کۆمه ناله
گرێ  خۆده  دوو جۆر له   م توندوتيژييه یی: ئه ماڵه بنه
  له  م جۆره یی له سته کوو: توندوتیژی جه وه

لێدان، قژ کێشان،   به  توانین ئاماژه توندوتیژیدا ده
ستدرێژی جنسی و زۆر  ، داغکردن و ده نجه شکه ئه

ی ژنان  سته ئاشکرای جه  ی به وه جاریش سڕینه
، جنێو،  وانه روونى( له وانی )ده ین. توندوتیژی ره بکه

تی ژن،  سایه تی پێکردن، پێخوستکردنی که سوکایه
دڵپیسی کردن،   واته  ماڵ، غیره  ی له وه هێشتنه

خۆبوون،   ڕ به ی باوه وه ستاندنه لێئه
کان،  سیه که تاکه  ی ئازادیه وه سککردنه رته به

م  بێ بگوترێت ئه جاڕی، تانووت و هتد.. ده گاڵته
ی زۆر  وه دژی ژنان کاردانه  توندوتیژی به  له  جۆره
  چونکه  یه یی هه سته توندوتیژی جه  تیڤتری له نیگه

اڵم ئازاری  ، به وه ساڕێژ بێته  یه وانه له  سته برینی جه
ی  وه لێکۆڵینه  نێ و پێویستی به خایه وانی زۆر ده ره

  که  یه وانه و له  یه هه  ودای درێژماوه پزشکی و مه
کرێت. توندوتیژی  ر نه سه ت چاره دا قه زۆر نموونه له

  ی ستیارانه هه  نه و الیه كێك له جنسی )سێكسى( یه
  بۆ كراو كه  ئاماژه  زی گه ره  ری رانبه به  وتیژی توند
  ئاوڕی  رباڵوی به  و به  وه ته متر شیكراوه كه

  ، پرسی رێخراوه بۆ وه  یاخود پاساوی  وه ته دراوه لێنه
،  سیكسی دایه  سدرێژی ده  ی چوارچێوه  له  وتیژی توند

  وتیژی توند  ى ديكه  كانی شنه ڵ چه گه رد له راو به  له  كه
و   و جۆر، شێواوه جۆرا  هۆی به  كردنی پێناسه

  چاوكردنی ره  ماكانی ر بنه سه  ته خراوه نگوست نه ئه
  نه و الیه  زی گه ره  خوازی زێده  له  شنه م چه ئه

و  ، سیاسی تی اڵیه ، كۆمه ئابووری  كانی پاڵپشته
  زانستی  رفراوانی به  ، شیكاری وشه م ره ئه  نگی رهه فه

وتوودا،  دواکه  واڵتانی  م له . یان النیكه كراوه بۆ نه
كاندا  ریتخوازه نه  لتووره كه  ناوی ناو هه  یاخود له

بێ بگوترێت  . ده دراوه پێنه  ئاكادمیكی  پشكنینی  ئیزنی
وتیکی  ڵسوکه دژی ژنان هه  توندوتیژی به

بیانووی   به  های ساڵه ساڵه  که  یه ستدرێژیکارانه ده
ژنان   یی پیاوان له سته گوایا هێزی جه  ی که وه ئه

کرێ،  وا ده ره  ڵگه ی کۆمه زه گه م ره دژی ئه  به  زیاتره
  ی که وه هۆکاری ئه  بوو به  و بیرۆکه ر ئه هه
ستی پیاوان و  ده  وێته ت و سامان بکه روه سه

سکتر  رته خۆیی ئابووری ژنان به ربه ی سه چوارچێوه
وه و بواری ماڵی زۆرتری بۆ پیاوان پێک  بکرێته

ناو   دژی ژنان له  توندوتیژی به  های ساڵه . ساڵه هێنا
سیستمێکی پیاوساالری تێدا   ی که ڵگەیانه و کۆمه ئه

  ڕێوه وام به رده هۆکار چ بێ هۆکار به  چ به  حاکمه
درێن وژنان  م ده ڵه قه  هێزتر له  چێ و پیاوان به ده
و مژوڵی   وه کونجی ماڵه  ته کراونه  و بیانووه به

ی  پرۆسه  ئاکامدا له  منداڵداری و ماڵدارین و له
  وه به  که ساته اڵم کاره شکراون، به مهێنان بێبه رهه به

نگ و  رهه فه  و بیرۆکه به  که  وه بێته زیاتر قوڵده
ر کاتێکیش  اڵتی پیاو زیاتر بێ و هه سه کلتوری ده

دا، ئیتر بواری زیاتر بۆ   و بیرۆکه ی به ئایین ئیزننامه
خسێت و  ڕه یی ژنان ده سته اڵتی پیاوان و ژێرده سه ده
م دێت.  رهه وتی ژنان به رکه ترین هێزی سه وره گه
  وتنێکی جیهانی له موو پیشکه ڕای هه ره سه  مڕۆکه ئه

تی، ئابووری و مرۆڤی،  اڵیه کانی، سیاسی، کۆمه بواره
ها ژن  روه ری ژن و پیاو ، هه رابه پرسی مافی به

  و توندوتیژی به  کی میدیاکانه ره ئازاری باسی سه
جیهانی   که  ره کی ماڵوێرانکه تایه دژی ژنان په

توندوتیژی   بێ بڵێين که . ده رقاڵی خۆی کردووه سه
تی  موو مرۆڤایه دژی هه  دژی ژنان توندوتیژی به  به

گیانیکی   به  که  کانی دوارۆژه وه تی نه تایبه  و به
ناکرێن و   رده روه اڵواردن په هه  دوور له  مرۆڤی و به

م  رهه ڵ رۆژ به گه ناخیاندا رۆژ له  توندوتیژی له
کی  دژی ژنان مێژوویه  ، توندوتیژی به وه دێته

و توانای زۆر بۆ  وزه  ر بۆیه هه  یه دورودریژی هه
بێ ژنان و پیاوانی  و ده  بنبڕکردنی پێویسته

  بۆیان بلوێ، به  تیک که رفه ر ده هه  ئازادیخواز له
ڵگەکانی دزێو  سیمای کۆمه  که  یه م دیارده دژی ئه
 ن. ڕێبخه باتی بێوچانی بۆ وه ستن و خه بوه  کردووه
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 هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان!
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس ڕەشید

 

کرێکارانی هێڵەکانی شەمەندەفەر شەپۆلێکی 
 نوێ لە مانگرتنەکانیان نمایش دەکەن

مانگی داهاتوو کرێکارانی پێنج کۆمپانیای 
هێڵەکانی شەمەندەفەر کارەکانیان بەجێ 
دەهێڵن و دەست دەدەنە مانگرتن لە سەر 

مشتوومڕی بەردەوام دەربارەی ئەرکەکانی 
گاردو پاسەوانەکان و شەمەندەفەری تەنها 

 .شۆفێر
ئەندامانی یەکیەتیە کرێکاریەکانی )ئار ئێم تی( 
ی هێڵەکانی شەمەندەفەری سەذرن، ساوث 
وێسترن، گرەیتر ئەنگلیا دەست دەکەنە 

ی  ٢سەعات لە  ٤٢مانگرتن بۆ ماوەی 
نۆڤەمبەرەوە و هێڵە شەمەندەفەرەکانی 
)مێرسی ڕەیڵ( و )ئەریڤا ڕەیڵ نۆرث( بۆ 

  .سەعات مانگرتن دەکەن ٥٤ماوەی 
یەکیەتیە کرێکاریەکان دەڵێن کە هەموو هەوڵ 
وکۆششەکانی خۆیان کردوە بۆ 
چارەسەرکردنی کێشەکە وحکومەت 
تاوانباردەکات بە ڕێگریکردن وبەربەست دانان 

  .لەبەردەم حەل وفەسلی گفتووگۆکاندا
مانگە لە مشتوومڕدایە لەگەل  ٦٢سەذرن ڕەیڵ 

 .مانگرتن ٣١حکومەت دا بە ئەنجامدانی 
مانگرتنی کرێکارانی یەکێک لە کانەکان لە 

 ڕۆژئاوای ئۆکرانیا لە پێناو زیادکردنی کرێ
کە دەکەوێتە  Kapustinکرێکارانی  کانەکانی  

ی ٥٣شەممە  ٥خۆرئاوای ئۆکرانیا، ڕۆژی 
ئۆکتۆبەرمانگرتنیان دەستپێکرد بۆ زیادکردنی 
کرێکانیان. کرێکاران ڕەتیانکردۆتەوە کە بێنە 
دەرەوە لە کانەکان، ئەوەش وەک ناڕەزایەتیەک 

لە بەرامبەر سیاسەتی ئیدارەکەیان، هەروەها 
داوای کرێی زیادیان کردوە. بەپێێ هەواڵەکان 
کرێکاران پتر لە مانگرتنێکیان ئەنجام داوە لە 

 پێناو زیادکردنی کرێکانیان.
ناڕەزایەتی کرێکاری لە بولغاریا، داوای کرێی 

 زیاد دەکەن.
خۆپیشاندانی هەزاران کرێکار لە سەرتاسەری 

لە سۆفیای  ٥١٦٢ی ئۆکتۆبەر ٥٢بولغاریا، 
پایتەخت داوای زیادبوونی کرێیان کرد. 
هەزاران کرێکار لەبەردەم پەرلەمانی بولغاری 
کۆبوونەوە بۆ لێخۆشبوون لە بەشێکی کەمی 
کرێکەیان بۆ باج. هەروەها ناڕەزایەتیان لە 

بەرامبەر بڕینی دەرماڵەی سااڵنەیان. هەروەها 
کرێکارانی بولغاریا کە بە هەژارترین واڵتی 
یەکێتی ئەوروپا ئەژمار دەکرێت، داوای 

لیڤا) ٦١١زیادکردنی کرێیان کردوە بە بڕی 
$( لە مانگێکدا لە ساڵی داهاتوو. نەقابەی ١١

کرێکارانی) کەی ئێن سی بی( ناوەند گوتی" 
بەشە قازانجی خۆمان دەوێت لە خاوەن 
کارەکان".هەروەها دەمانەوێت بۆشایی 
جیاوازی کرێ لە نێوان یەکێتی ئەوروپا و 

 بولغاریا کەم بێتەوە.
ساڵە  ٦١شایانی باسە کە بولغاریا ماوەی 

چۆتە ناو یەکێتی ئەوروپا، بەاڵم بۆشایی لە 
کرێ کەم نەبۆتەوە، لە کاتێکدا بۆشاییەکە زۆر 
گەورەیە لە نێوان النی کەمی ناوەنجی کرێ لە 
بولغاریا لەگەڵ واڵتانی کە ئەندام نین لە 
یەکێتی ئەوروپا ئەویش سربیا ومەکەدۆنیان. 
شایانی وتنە کە النی کەمی کرێی ناوەنجی 

لیڤا ٦١١١مانگانە لەبولغاریا کەمێک لە سەروی 
دەبێت. لە کاتێکدا النی کەمی کرێی یاسایی 

لیڤا لە مانگێکدا. هەرچەندە وا ٤١١دەگاتە 

لیڤا ٢٦١چاوەڕوان دەکرێت کە بەرزبێتەوە بۆ 
 .٥١٦٢لە 

دەرکردنی سەدان کرێکارلە دوو کۆمپانیا لە 
تورکیا کە خاوەنداریەتیەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ 

 بزووتنەوەی) خزمەت(
)ئەنجومەنی الوصاة( کە سەرپەرشتی ئەو 
کۆمپانیایانە دەکات کە خاوەنەکەیان یا 
شەریکەکانیان لە شاری) ئایزن(ی تورکیایە، 
هەستان بە دەرکردنی کرێکارانی هەردوو 
کۆمپانیای)ئۆغور( بۆ دروستکردنی ئۆتۆمۆبیل 
و) ئۆغور( بۆ دروستکردنی دەزگای 
ساردکەرەوە. ئەنجومەنی الوصاة کە پێکهاتووە 

کەس دەستبەجێ دەستیان بەکارکرد کە  ١لە 
ی ٥٤لە الیەن حکومەتی تورکیەوە لە 

ئۆکتۆبەر . فەرمانگەیەکی دیکەی دادگای تاوان 
کۆمپانیای  ٤٢ی ئۆکتۆبەر ٥لە شاری ئایزن لە 

تری خستە ژێر فەرمانەکانی خۆی کە لە 
ناویاندا ئەو دوو کۆمپانیا ناوبراوەی تێدابوو، 
دادگا هۆکاری بڕیارەکەی گەڕاندەوە بۆ ئەوەی 
ئەم کۆمپانیانە سەر بە بزووتنەوەی) خزمەت(

 ن.
بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکە ) ئەنجومەنی 
الوصاة( هاتنە ئەو دوو کۆمپانیایانەی کە 
خاوەنەکانیان ئەم برایانەن) علی و ئۆنال و 
محمد تاکماکلی( بوون، ئەنجومەنەکە هەموو 
گرێبەستەکانی کە بە ناوی نازناوی تاکماکلی 

 یە هەڵوەشاندەوە ولە سەرکار دەریان کردن.
)ئەنجومەنی الوصاة( دەستیکرد بە دەرکردنی 
کرێکارانێک کە قەبارەی دەزگاکەیان لەسەر 

فەدان دروستکراوە، لە بواری  ٥٥١ڕووبەری 
دەزگای ساردکەرەوە کاردەکات و ژمارەی 

کرێکار. ئەم ٥١١١کرێکارەکانی دەگاتە 
کۆمپانیایە بە یەکێک بەناوبانگترین 
کۆمپانیاکانی بواری ساردکەرەوە 

بنکەی  ٢٢١ئەژماردەکرێت، کە پتر لە 
فرۆشتنی هەیە لە هەموو تورکیا. ئەم دوو 

ەوە لە ناوچەی نازلی ٦٦٢٤کۆمپانیایە لە ساڵی 
دامەزراوە. شایانی باسە کە دەسەاڵتدارانی 
تورکیا)وصاة، سەرپەرشتی( لەسەر سەدان 
کۆمپانیا داناوە، ئەوەش لە چوارچیوەی 
لێکۆڵینەوە لە هەوڵی کودەتاکە و فرۆشتنی 
ژمارەیەک لەو کۆمپانیایانە بەو کۆمپانیایانەی 
کە نزیکن لە سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب 

 ئەردۆغان، بە نرخی کەم لە مەزاتی گشتیدا.
شایانی باسە لەم ماوەیەدا شتومەکی 
کۆمپانیای میدیای هەوڵی) جیهان(یان دەست 
بەسەراگرت لە چوارچیوەی لێکۆڵینەوە لە
) بزووتنەوەی خزمەت(، و درایە ڕۆژنامەی
)صباح( کە نزیکە لە ئەردۆغان بەبێ خستنە 
موزایەدە. دەسەاڵتدارانی تورکیا )بزووتنەوەی 
خزمەت( کە بانگخواز ) فتح اللە گولن( لە 
ئەمەریکا جێنشینە تاوانبار دەکەن کە لە پشتی 
کودەتاکەی ساڵی پاری تورکیا بووە، بەبێ 
دەرکەوتنی بەڵگەی ڕۆشن. لەبەرامبەردا 
بزووتنەوەکە ئەم تاوانانە ڕەتدەکەنەوە، و داوا 
لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەکەن بەکردنەوەی 
لێکۆڵینەوەیەکی نێودەوڵەتی لەسەر 
کودەتایەکە، ئاماژە بەوە دەکەن کە دەزگای 
دادوەری تورکی لەژێر دەسەاڵتی حکومەتی 

 دەسەاڵتدار دایە.
 
کرێکار لەئەنجامی داڕووخانی کانی خەڵووز ٦

 لە باشووری خۆرئاوی پاکستان
 ئیسالم ئاباد/پاکستان

 ٦پۆلیسی پاکستان ڕایگەیاند کە النی کەم 
کرێکاری کانەکانی خەڵوزکە دەکەوێتە 
باشووری خۆرئاوای پاکستان گیانیان لە 
دەستداوە. ئەفسەری پاکستانی محمد ئەکبەر 
بۆ میدیای ئەڵمانی ڕوونکردەوە کە ڕووداوەکە 

ی ئۆکتۆبەر ٥٦لە دواساتەکانی ڕۆژی هەینی 
لە کانی خەڵووزی شاریج لە هەرێمی  ٥١٦٢

 هارنای بلوجستان ڕوویداوە.

 ٦یاریدەدەری پۆلیس حبیب نەسر گووتی" 
کرێکار گیرببوون  دوای داڕمانەکە و الشەی  

کرێکاریان دەرکراوە". کاریش بەردەوامە بۆ  ٢
گەڕان بەدوای الشەکانیتر. کرێکارێکیش 
بریندار بووە لە نەخۆشخانە هاتۆتە دەر دوای 
تیمارکردنی. هۆکاری خراپی هەلومەرجی کار 
لە کانەکانی خەڵووز لە هەرێمی بلوجستان کە 
دەوڵەمەندە بە کانە مەعدەنیەکان بووەتە هۆی 
گیان لەدەستدانی کرێکاران بە شێوەیەکی 

 بەردەوام، بەاڵم ڕاناگەیەندرێت.
کرێکار لە داڕووخانی  ٦٦گیان لەدەستدانی 

 بینا لە مالیزیا
 ٦٦دەسەاڵتدارانی مالیزیا گیان لەدەستدانی 

کرێکاری بیانیان ڕاگەیاند لە ئەنجامی 
ڕۆچوونی زەوی لە شوێنی بینای تەالرلە 
باکووری خۆرئاوای واڵت. جێگری 
بەرێوەبەری ئیدارەی ئاگرکوژانەوە و 
ڕزگارکردن لە هەرێمی بینانج ئارڤین بە ناوی 
جالین تیرۆکی گوتی، پێشتر وا مەزەندە 
کرابوو کە ژمارەی مردوەکان لە شوێنی 

کرێکار بووبێت، بەاڵم  ٦٤بیناکەی جۆرج تاون 
 ٢یان توانیویانە خۆیان ڕزگار بکەن. الشەی  ٣

ی ئۆکتۆبەر دۆزراوەتەوە. ٥٥ەمیان ئەمڕۆ 
بەرپرسان ڕوونیان کردەوە کە قوربانیان 
کرێکارانی بیانی بوون لەئەندەنووسیا 
وبەنگالدیش و میانمار و پاکستان بوون. 
تاوەکو ئێستاش سەرپەرشتیاری پرۆژەکە 

 نادیارە کە خەڵکی مالیزیایە.
ی ٥١ڕۆچوونی زەویەکە سەرلەبەیانی 

ئۆکتۆبەر بووە لە شوێنی بیناکردنی دوو 
نهۆم. تاوەکو ئێستا  ٤٦تاوەری بەرز بە بڵندی 

هۆکاری ڕۆچوونەکە نەزانراوە. دەسەاڵتداران 
فەرمانی ڕاگرتنی کارکردنیان داوە لە پرۆژەکە، 

 تا تەواوکردنی لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە.
هەزار مامۆستا و  ٦٥مانگرتنی پتر لە 

کۆلێج لە هەرێمی ئۆنتاریۆ/ ٥٤فەرمانبەرلە 
 کەنەدا

ی ٦١کۆلێج لە هەرێمی ئۆنتاریۆ/کەنەدا لە  ٥٤
بڕیاری مانگرتنیاندا. ئەوەش  ٥١٦٢ئۆکتۆبەر 

هەزار خوێندکار  ٢١١دەبێتە هۆی بێبەشکردنی 
لە خوێندن لە ژمارەیەک لە شارەکانی 

 ئۆنتاریۆ.
نەقابەی فەرمانبەرانی کەرتی گشتی لە 

هەزار مامۆستا و  ٦٣ئۆنتاریۆ کە نوێنەرایەتی 
ڕاوێژکاری پەروەردەیی دەکات لە هەرێمەکە، 
گوتی" کۆلێجەکانی هەرێم وەاڵمی 
داواکاریەکانیی ئێمەی نەداوەتەوە کە ئەمانەن
) ئاسایشی وەزیفەی مامۆستایانی گرێبەست و 
دامەزراندنی زیاتری مامۆستایان بە دەوامی 

 تەواو و سەربەستی ئەکادیمی(. 
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ی روسیا وەک ٦٦٦٢شۆڕشی کرێکاریی ساڵی 
گەورەترین دیاردەو ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕانەی 
سەرەتای سەدەی بیستەم، کە مۆری خۆی و 
کاریگەریەکانی لەرووی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
و ئایدۆلۆژیەوە نەک تەنیا لە کۆمەڵگەی 
روسیا، بەڵکو لەسەر کۆمەڵگەی جیهانی 
بەجۆرێک دانا کە تا ئێستاش ئاسەوارەکانی 
دیارن، ئەم شۆڕشە چینایەتیە بۆ دۆست و 
دۆژمنەکانیشی تا ئێستا شوێنی لێکدانەوەی 
جۆراوجۆر و باسو خواستە و بە هەزارن 

 لێکدانەوەی بۆ کراوەو بەردەوام دەکرێت.
پاش سەد ساڵ دەرسەکانی ئەم شۆشە 
کرێکارییە، وەک سەرکەوتنی سیاسی 

ن  الیه ستی دەسەاڵت له ده  شۆڕشەکەو گرتنه
پاشەکشەو شکستی   گاته تا ده  وه چینی کرێکاره

، بۆ چینی کرێکارو مەحرومانی  م شۆڕشه ئه
کۆمەڵگە و کۆمۆنیستەکان فێرکاریی زۆرە. 
ئێمەش ئەمڕۆ لێرەوە قسە لەسەر ئەم شۆڕشە 
کرێکاریە دەکەین و دەرسەکانی 
هەڵدەسەنگێنین. واتە بۆ کۆمۆنیستەکان و 
چینی کرێکار و مارکسیستەکان، گرنگی و 
دەرسەکان لە شۆرشی کرێکاری ئۆکتۆبەرو 
هەروەها لە کۆمۆنەی پاریس، ئەوەیە 
دەرسەکانی ئەم سەرکەوتنانە بەسەر 
دەسەاڵتی چەوسێنەرانەی کەمایەتی کۆمەڵگە 

داران بوو و وە  رمایه کەبۆرژوازی و سه
هێنرانە خوارەوە، هەتا دامەزراندنی دەسەاڵتی 
چینایەتی کرێکاران وەک دەسەاڵتی زۆربەی 
چینی کرێکارو مەحرومانی کۆمەڵگە 
کەهەنگاوی نا، بەشی یەکەمی سەرکەوتنەکە و 
دەرسەکەیەتی، هەنگاوی دووەم ئەوەیە چۆن 
پارێزگاری لەدەسەاڵتی چینایەتی کرێکاران 
دەکرێت و ئەو سەرخانە سیاسیە لەرێگای 
ئاڵوگۆڕی ریشەیی کۆمەڵگەوە ئەویش 
ئاڵوگۆڕی ژێرخانی ئابوری کۆمەڵگەیە بۆ 
کۆمەڵگەیەکی سۆسیالیستی، واتە 
هەڵوشانەوەی پەیوەندیە ئابوریەکانی 
سەرمایەداریە بۆ پەیوەندیەکانی بەرهەمهێنانی 
سۆسیالیستی چینی کرێکار، پارێزگاری پێوە 
دەکرێت، کە ئەمە ناوەرۆکی تیۆری مارکسە 
لەئاڵوگۆڕی ریشەیی و چینایەتی و 
مسۆگەرکردنی ئاڵوگۆڕی سەرخانی کۆمەڵگە 

کی  ڵگایه کۆمه  به  دانه  بەیەکجاری و درێژه
 ران. ئازادو خۆشگوزه

خالێکی تری گرنگی دەرسەکانی ئەم ئەم  
تەجروبەیەی شۆڕشی کرێکاری هەر 
لەسەرکەوتنەکەیدا نەبوو، بەڵکو بۆ چینی 
کرێکارو کۆمۆنیستەکان، شکستەکەشی 
دەرسێکی فێرکاری دەخاتە بەردەم، کە ئەمە 
بۆخۆی بەرچاو رۆشنیی زیاتر دەداتە چینی 
کرێکارو مارکسیەکانی ئەمڕۆ لەچاو 
بەلشەفیەکانی ئەو کاتەدا، بەتایبەت کە 
کۆمەڵگەی سەرمایەداری ئەمڕۆی سەدەی 
بیست ویەک، کە بەشێکی زۆری کەمایەتی 
دەسەاڵتیان بەدەستەوەیە، کە هەموو سەروەت 
و سامانی کۆمەڵگەیان لەژێر دەستدایە بۆ 
بەژەوەندیە تایبەتیەکانی خۆیان بەکاری دەهێنن 
و لەژیانی شاهانەدا دەژین، بەاڵم زۆربەی 

زۆری کۆمەڵگە لەهەژاریدا غەرقن و نەک 
لەپێداویستیە رەفاهیەکان بەهرەمەند نین، بەڵکو 
لەپێداویستیە سەرەتاییە رۆژانەییە ئینسانیەکان 
بێبەشن. بەتایبەت لەدوای ئەزمەیەک لەساڵی 

دا یەخەی سەرمایەداری گرتووە و  ٥١١٢
کۆمەڵگەی نوقمی هەژاری و جەنگ و 
نابەرابەری کردۆتەوە، ئەوە وایکردوە 
ناڕەزایەتیەکی زۆر و گەورە لەدنیادا بەڕووی 
دەوڵەتانی سەرمایەداری و سەرانی بۆرژوازی 
و ژیانی شاهانەیاندا، بەشێوەی جۆراوجۆر 
خۆی نیشان بدات، لەبەرامبەردا سەپاندنی 
فەزای هەژاری زیاتر، داسەپاندنی جەنگ و 
ترس و ئاوارەیی و بەهێزکردنی بزوتنەوەی 
کۆنەپەرستی لەکۆمەڵگەدا پایەی ئەساسی 
هەوڵیانە بۆ مانەوەی دەسەاڵتی چینایەتی 
سەرمایەداران، بۆیە زەرورەتی شۆرشی 
کرێکاری و سۆشیالسیتی کردۆتە مەسەلەیەکی 
ئانی و حەیاتی و لە زۆرێک لە ناڕەزایەتیەکانی 
ئەم سااڵنەی دواییدا تاکید لەسۆشیالیزم 
دەکرێتەوەو زۆرێک لەسەرانی حزبەکان 
لەهەڵبژاردنەکاندا کەناڕەزایەتیەکیان 
بەدەسەاڵت و دەوڵەتەکان هەبێت و 
ئۆپۆزیسیۆن بن، بە سۆشیالیزم ناو دەبرێن 
ئەگەر زۆریش دوربن لە مارکس و  چینی 
کرێکار، ئەمە مانای خۆشگوزەرانی کۆمەڵگە 
لەگرەوی کۆمەڵگەیەکی سۆشیالسیتیدایە و 
زەروەرەتی حەیاتیە بۆ کۆمەڵگەی بەشەری 

 ئەمڕۆ.
لەم دوو دەیەی رابردوودا کەم نەبوون 
ناڕەزایەتەکان و تاکیداتەکان لەسەر ئەوەی 
کەدنیا جارێکی تر پێویستی بەمارکس و 
شوڕشی ئۆکتۆبەرە، ئەو دژایەتیەی 
سەرمایەداری و دەزگاکانیان لەدەیەکانی 
هەشتاوەو بەتایبەت دوای پاشەکشەی تەواوی 
بلۆکی رۆژهەاڵت و ناوزەدکردنی زیاتری 
لەالیەن سەرمایەداری و دەوڵەتەکانیانەوە، بە 
مەرگی مارکس و و داروخانی سۆسیالیزم، 
هەروەها هەوڵی داگرتنی هەیکەلەکانی لینین 
بۆخۆی شتێک نەبوو زیاتر ترس لەمارکس و 
شۆرشی ئۆکتۆبەرو لینین. ئەمانە ئەوەیان 
سەلماندەوە کە دنیا جارێکی تر پێویستی بە 
رێگا چارەیەک هەیە کە لەتیۆریەکانی مارکسدا 
هەیەو لینین و بەلشەفیکەکان لەشۆڕشی 

 ئۆکتۆبەری روسیادا عەمەلیان کردەوە.
شۆڕشی ئۆکتۆبەری روسیا دەسەاڵتی 
کرێکاری هێنایە سەرکار، هەموو هێزە 
سەربازی و دامودەزگا داپلۆسێنەرو سەرو 
خەڵکیەکانی بۆرژوازی و پاشماوەکانی 

بەگایەتی هەڵتەکاندو لەجێگای ئەواندا  دەره
شوراکانی کرێکاران و جوتیاران و سەربازان 
هاتە سەرکار، لەناو کێشەکانی کۆمەڵگەیەکی 
چینایەتیدا دەستی بۆ زۆر لەئاڵوگۆڕە سیاسی 
و کۆمەاڵیەکان برد و تاسیرات و ئاڵوگۆڕی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئایدۆلۆژی گەورەی 
بەوجود هێنا، کەجێگای خۆیەتی ئیشارەیەکی 
کورت بۆ هەندێکیان بکەین وەک دەڵێین 
ئیشارەیەکی کورت، لەبەرئەوەی ئەگەر لەسەر 
هەریەکەیان قسە بکەین، بە سەدان بەرنامەو 

راپۆرت و بابەت و کتێب تەواو نابن، با 
ئیشارەت بەچەند نموونەیەک بکەین، کە 
هەندێکیان تاکو ئێستا کاریگەریەکانیان بەسەر 
دنیای شارستانی ئەوروپاوە ماوەتەوەو 
هەندێک لەو کارانەی کە دەوڵەتی کرێکاری 
لەروسیا لەسەدەیەک لەمەوبەرەوە دەستی بۆ 
برد، تاکو ئیستاش لە واڵتانی ئاسیا و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا کۆمەڵگە پێیانەوە 

 ئەناڵێنێت و بەخەو ناوزەد دەکرێن: 
نگاوەکانی سەرەتایی دەسەاڵتی سیاسی  لە هه

کرێکارانەوە بەدوای شۆڕشی کرێکاری 
ئۆکتۆبەردا لینین و بەلشەفیکەکان، دەستیان 
برد بۆ کۆمەڵێک ئاڵوگۆڕی ریشەیی و بڕیاری 
گرنگ وەک دەسەاڵت و حکومەتی کرێکاری، کە 
لەئاستی جیهاندا بێ وێنەو لەمێژووی 
مرۆڤایەتیدا کاریگەری دانا لەوانە، بیمە 
کۆمەاڵتیەکان و یەکسانی نێوان ژنان و پیاوان، 
ئازادییە بێقەیدو شەرتە سیاسیەکان، ئازادی بۆ 

سەکات کار، مافی بڕیاری  ٢دیاریکردنی 
چارەی خۆنوسین بۆ میللەتان، مەسەلەی 
هاوپشتی جیهانی چینی کرێکار و وەستانی 
یەک الیەنەی جەنگێکی ئیمپریالیستی کەدەستی 
پێکردبوو بۆ دابەشکردنی جیهان و لینین و 
بەلشەفیکەکان بەشەڕی چینی کرێکاری 
روسیاو جیهانیان نەدەزانی و بەڕووی 
بۆرژوازی و سەرمایەداری خۆ واڵتیدا 

 وتی تر ... ستکه وەستانەوەو گەلێک ده
تاسیراتی بیمە کۆمەاڵیەتیەکانی وەک بیمەی 
بێکاری و هەشت سەعات کارو خوێندنی 
خۆڕایی و مافەکانی ژنان، کە لەشۆڕشی 
کرێکاری روسیا دەستی پێکردو دوایی 
بەخەباتی چینی کرێکاریی ئەوروپا 
دووپاتکرایەوەو پارێزگاری لێکرا، تا ئێستا 
بەکۆمەڵگەی ئەوروپاوە تاسیری هەیەو جێگای 
دیارە. هەر ئەو کارو یاسا ئینسانیانەی کە ئەو 
شۆڕشە لەوانە یەکسانی ژنان و پیاوان و 

ساڵ لەمەوبەر ئەو  ٦١١بیمەی بێکاری کە 
شۆڕشە کرێکاریە دەستی بۆ برد، تاکو ئێستا 
لەژێر سایەی دەسەاڵتە قەومی و ئیسالمیەکان 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیادا بەخەو 

 خەیاڵ دەیدەن بەگوێی خەڵکانی ئەو واڵتانەدا. 
لەگەڵ ئەو هەموو ئاڵوگۆڕو جەدەلە سیاسی و 
کۆمەاڵیەتیە گەورەیەدا کەشۆڕشی کرێکاریی 
روسیا بەوجودی هێنا، لەناو ئەو کێشمەکێشە 

بوونی  کۆمەاڵتیانەی ناو کۆمەڵگەی روسیاو هه
هێزو بزوتنەوەی کۆمەاڵیەتی تردا، ئەم 
دەسەاڵتەی چینی کرێکار بەڕابەری 
بەلشەفیکەکان و خودی لینین، بەلشەفیزم 
نەیتوانی لەناو بۆچونە جیاوازە چینایەتیەکاندا 
کە ریشەی کۆمەاڵتی و سیاسی هەبوو بێ 
تاسیر و بێ کاریگەریی بێت، ئەم شۆڕشە 
لەگەڵ ئەو هەموو کارە گەورانەی کەکردی 
نەیتوانی ئاڵوگۆڕی ریشەیی بەرەو سۆسیالیزم 
بکات و ژێرخانی ئابوریەکی سۆسیالیستی 
لەسەر ئەساسی هەڵوەشانەوەی کاری بەکرێ 
و بیروبۆچونە بۆرژوازیەکان و ناسیونالیستی 
روسیادا کەڕەگی کۆمەاڵیەتی هەبوو 
هەڵوشێنێتەوە، کە ئەوە خاڵی جەوهەری بوو 

بۆ 

گێڕانەوەی دەسەاڵتی بۆرژوازی کە لەژێر 
تاسیراتی ئەو شۆڕشە کرێکاریەدا، بەتایبەت 
لەناوەڕاستی دەیەی بیستەوە وەک دەسەاڵتی 
سەرمایەداری دەوڵەتی لەو واڵتەدا خۆی 
سەپاند، یان پێناسەی بە سۆسیالیزم کرا، کە 
ئەرز تا ئاسمانی بەین بوو لەگەڵ سۆسیالیزمی 

کێک  چینی کرێکارو سۆسیالیزمی مارکسدا. یه
وردترین لێکدانەوەی مارکسیستی تا ئێستا   له

کانی شکستی شۆڕشی ئۆکتۆبەر  لەهۆیه
لەالیەن مەنسوو حیکمەت باسی لەسەرکراوە 
بەناوی " هێڵە سەرەکیەکانی رەخنەی 
سۆشیالیستی لەئەزموونی شۆڕشی کرێکاری 

 لە روسیا" .
جێگای خۆیەتی ئیشارە بەوە بکەین لەسەر  

تەجروبەیەکی گەورەی شۆڕشی   ئەوەی ئەمه
چینایەتی کرێکاران بوو، وە بە واقعی لینین و 
بەلشەفیکەکان توانیان تیۆری ماکس و 
راستیەکانی بەکردەوە دەربهێنن، وە ئەوەی 
ئیمکانی هەیە کە چینی کرێکاری وشیارو 
رێکخراو بەڕابەری حزبی چینایەتی مارکسی و 
کۆمۆنیستی دەتوانێت دەسەاڵت لەدەستی 
بۆرژوازی و سەرمایەداران دەربهێنێت، وە 
دەسەاڵت و حکومەتی کرێکاری لەجێگای 
دامەزرێنێت و سەروەت و سامانێکی زۆری 
کۆمەڵگە لەباتی بۆ کەمایەتیەکی لەسەدا یەک 
بێت، ئەوا نەک زۆربەی کۆمەڵگە بەڵکو هەموو 
کۆمەڵگە بەیەکسانی لێی بەهەرەمەند بێت، 

ڵگەدا  کۆمه نیا چینی کرێکار له ک ته ی نه وه ئه
ڵگە رزگار  موو کۆمه ڵکو هه کات به رزگار ده

کات. بەروخانی دامودەزگای سەرمایەداری  ده
کەسەرچاوەی چەوسانەوەی کۆمەڵگەیەو 
چەوسانەوەی ژنان لەکۆمەڵگەدا بەشێوەی 
جۆراوجۆر لەدنیادا خۆی نیشاندەدا، برسێتی و 
جەنگ و کوشتار خۆی ئەسەپێنێت، بازرگانی 
بەمنااڵن و بەژنانەوە دەکرێت، مەرگی 
بەکۆمەڵی خێزان و الوان لەدەریاکاندا و 
راکردن لەترسی جەنگ وبرسێتی لە 
واڵتەکانیان یەخەی کۆمەڵگەی بەشەری 
گرتووە، ئەوا دەتوانرێت لەرێگای دەسەاڵتی 
کرێکاران و سۆشیالیزمەوە رێگای پێ بگیرێت 
و کۆتایی پێبهێنرێت و شۆڕشی ئۆکتۆبەر ئەم 

 دەرسەی زیندووە.
دەرسەکانی ئەم سەرکەوتنەی شۆڕشی 
کرێکاری روسیا چەندە تەجروبەیەکی زیندوون 
و لەبەردەستماندایە، شکستەکەشی 

بەهەمانشێوە زیندوون 

 ؟ لەیادی سەد ساڵەی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا....دەرسەکانی شۆڕشی کرێکاریی روسیا زیندووه
 نووسینی: نوری بەشیر

 ١١بۆ الپەرە 
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 لە یادی سەد ساڵەی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا...        سەد ساڵ بەدوای شۆرشی ئۆکتۆبەردا
 بەشی دووەم و کۆتایی               نووسینی: الوژە جەواد 

شۆڕشی عەزیمی ئۆکتۆبەر توانی زۆر 
دەسکەوت بۆ کۆمەلگە بەدەستبهێنێت و 

ئەگەر  .کاریگەری خۆی لەسەر جیهان دابنێت
بەکورتی باسێک لەو دەسکەوتانە بکەین 
بەگشتی هەڵوەشاندنەوەی موڵکایەتی تایبەت و 
دابەشکردنی زەوی بەسەر جوتیاران، دان نان 
بە مافی چارەنوسی گەالن و وەستانەوە 
بەرامبەر ئیمپریالیزم، بەرەنگاربونەوەی 
ڕەگەزپەرستی و قەدەغەکردنی هەر 
جیاکاریەکی ڕەگەزی و ئیتنیکی، بۆنمونە 
ئەوکاتە سیمیەکان )یەهودیەکان لەژیر فشاری 
زۆردابون و تەنها بە کارتی تایبەت دەیانتوانی 
لە مۆسکۆو پترۆگراد بژیەن( شۆڕش ئەمەی 
هەڵوەشاندەوەو بوون بە هاواڵتی یەکسان، دان 
نان بە هەموو مافە سەرەتاییەکانی ئینسان، 
گرنگترینیشیان هەڵوەشانەوەی یاسای بەتاوان 
ناسینی هاوجنسگەرا بوو، مافی یەکسانکردنی 
ژن و پیاو بە یاسا و هەموارکردنی بواری 
یەکسان لە خوێندن و کارکردن و بەڕێوەبردنی 
کۆمەڵگە، هەوڵدان بۆ بە کۆمەاڵیەتیکردنەوەی 
کاری ناومال و کردنەوەی دایانگاو، خانەی 
بەسااڵچوان و چێشتخانەو جلشۆری گشتی، 
بەخۆڕاییکردنی خوێندن و پیدانی مافی 
خوێندنی بەخۆڕایی بۆ هەموان. شۆڕشی 
ئۆکتۆبەر بەگشتی بۆ یەکەم جار کۆمەڵگەی 
بەرپرسکرد بەرامبەر بەتاک، جێگای باوڕ 
نەبوو بۆ هیچ کەسێک بەر لە شۆڕش کە 
کۆمەڵگە بەرپرسبیت بەرامبەر بە خویندن، وە 
ئەگەر سەیرێکی جیهان بکەین بەتایبەتی 
واڵتانی پیشکەوتو وە ئەم واڵتانەی کە 
ڕیفاهیاتی کۆمەاڵیەتی تێیدا هەیە، دەبینین کە 
جێگا پەنجەی شۆرشی ئۆکتۆبەری پیوەدیارە، 
لە مافەکانی ژنان و مندااڵن، هەقی ڕێکخراوبون 
و کۆمەڵێک دەسکەوتی چینی کرێکار......تاد. وە 
ئەوەشمان بیرنەچێت کە شۆڕشی ئۆکتۆبەر بۆ 
یەکەمجار لە یاسایەکدا حوکمی ئیعدامی 
هەڵوەشاندەوە بەاڵم جێبەجێنەکراو دواتر لیی 

 .پەشیمان بونەوە

ئەزمونی شۆڕشی ئۆکتۆبەر بە کردەوە 
سەلماندی بەدیهێنانی یەکسانی و مافە 
ڕەواکانی ژنان تەنها خەون و خەیاڵ نیە و 
بەڵکو ئیمکانی هەیە، گرنگ ئەوەیە چۆن 

بەدرێژایی مێژو  هەنگاوی بۆ هەڵگیری.
پێشڕەویەکانی بزوتنەوەی ژنان پەیوەست 
بووە بە ئاستی هۆشیاری و چۆنیەتی خەباتی 
بزوتنەوەی کرێکاریەوە، هەرکاتێک ئەم 
بزوتنەوەیە بەهێز بوبێت ژنان توانیویانە مافی 

 زیاتر بەدەست بهێنن.

تا ئێستاش لە هیچ والتێکی جیهان ژنان بە 
تەواوی لەگەڵ پیاوان یەکسان نین. تا ئێستاش 

 کرێی یەکسان بۆ کاری هاوکێش وەرناگرن.

سەد ساڵ پیش ئێستا کاری ناوماڵ کاری ژنان 
بوو، لینین لە چەند وتاردا ئیشارەتی بەوەداوە 
کە ڕاستە ڕێژەیەکی بەرچاوی ژنان لە بازاری 
کارن و بەرهەم دەهێنن بەاڵم ئەمە ئەرکی 
سەرشانیانی قورستر کردوەو ناچارن دوو 
بەرامبەر کاربکەن، هەم لە دەرەوە و هەم لە 
ماڵەوە، بەاڵم لە جیهانی ئەمڕۆماندا دنیای 
تەکنۆلۆجیا وەک جل شۆڕ، قاپشۆر، گسکی 
ڕوبۆرت، بە پیشەسازی کردن خواردن و 
پێداویستیەکانی تر، داینگەو شوێنی 
پەروەردەکردنی مۆدێرن هەیە. بەاڵم  ئەم 
ڕەفاهیات و خزمەتگوزاریانە لە بەردەست 
کۆمەڵگە نیە و سوسیالیسیە نەبونەتەوە 

 وهەمومان لێی بەهرەمەند نین. 

 سەد ساڵ بەدوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر

دۆخی ژنان لە جیهاند لەوپەڕی خراپیدایە، 
بەپیی ئامارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان زیاتر لە 

ملیۆن کۆیلەی رەسمی لە جیهان هەیە و لە  32
ی ئەمانە لەژێر تەمەنی یاسایین و  82سەدا 

زۆربەیان لە ڕەگەزی مێن و لە بازاڕێکی 
گەورە بە پانتایی جیهان بازرگانی سێکسیان 

 پیدەکرێت. 

لەباربردنی منداڵ، تا ئیستاش تەنانەت لە 
هەندێک والتە پیشکەوتوەکان لەناویاندا هەندێک 
لەهەرێمەکانی ئەمریکا نایاساییە، لە زۆربەی 
واڵتانی ئەمریکای التین حوکمی قورسی چەند 
ساڵ زیندانی هەیە بۆ ئەوکەسانەی کە منداڵ 
لەباردەبەن وە هەروەها لەم واڵتانەی کە 
یاسای ئیسالمی بەسەریدا زاڵە هەر بەهەمان 
شێوەیە، ئەمەش بۆوتە هۆکاری ئەوەی کە 
ژنان لە کلینیکی نایاسایی ئەم کارە ئەنجامبدەن 

 و ژیانیان بکەوێتە مەترسیەوە.

لە واڵتانی ئیسالم زەدە بە 
ملیۆنها کچ و ژن لەژیر هەمان 
یاساو ڕێسا دەناڵێنن و هەمان 
دەردیان هەیەو بەهۆی کۆچ و 
نائارامی ئەم دیاریدەیە واڵتانی 

 ئەوروپاشی گرتۆتەوە.

نەبونی ئەمنیەتی کارو 
تەحەروشو ئازاردانی سێکسی 
بۆ سەر ژنانی کرێکار 

 دیاریدەیەکی تری جیهانیە.

هەمان ئەم کێشانەی کە بەلشەفیکەکان کاریان 
لەسەر کردوەو بەرەنگاری بونەتەوە لە سەد 
ساڵ پیش ئیستا هێشتا هەر بەردەوامەو 
بەشێوەی تر. ئەمڕۆ بازاری کارو سەرمایە 
جیهانی بۆتەوەو سنور بۆ سەرمایەداران 

 نەماوە. 

تەنانەت لە ڕۆژئاوای دیموکراسیش چینی 
کرێکار لە هەموو کاتێک زیاتر کەوتوەتە ژێر 
فشارەوە، لە الیەکەوە مەترسی بێکاری و لە 
الیەکی ترەوە لەدەستدانی ئەو ڕەفاهیات و 
خزمەتگوزاریانەی کە بەرهەمی خەباتی چەند 
دەیەی سەرجەم کۆمەاڵنی خەڵکی کۆمەڵگەیە، 
بەدوای ڕوخانی جەمسەری سەرمایەداری 
دەڵەتی سۆفیەت وەک تاکە ڕکابەری بازاڕی 
ئازادی ڕۆژئاوا و ڕەوانەوەی خەتەری فکرەی 
سۆفیەتی، دەوڵەتانی ئەوروپای ڕۆژئاوا 
خەیاڵیان ئاسودەتر و دەستیان کراوەترە لە 
لێسەندنەوەی ڕەفاهیات و هێرش کردنە سەر 
مافەکانی کرێکاران و سەرجەم 

 خزمەتگوزاریەکان.

دڵە ڕاوکێ و ترس و دڵنیا نەبوون لە داهاتوو، 
زۆربەی خەڵکی ڕۆژاوای توشی سترێس و نا 
ئەمنی کردووە، بەتایبەتی ژنان، چونکە ئەوە 
هێشتا ژنانن بە زۆری ئەرک و بەرپرسیاریەتی 
ماڵ و منداڵیان لەسەرە، ئەگەر دۆخی 
خەستەخانە، خوێندنگە و باخچەی ساوایان 
خراپ بێت، پێش هەموو کەسێک ئەوە ژنانن 
زەختیان دەکەوێتە سەر و وەک کاراکتەرێکی 
بازاڕی کار لە چۆنیەتی و چەندایەتی توانایی 
ئامادە بە پیشەیان دادەبەزێت و لە ئیش 
دەردەکرێن. و تەنانەت ئەو شوێنە 
خزمەتگوزاریانەی کە توشی تەقەشوف 
دەبنەوە و کارمەندەکانیان بێکار دەکرێن بە 
زۆری ئەم بوارانەن کە وەکو ئیشی ژنان 
ناسراون و لەوێش زۆربەی ژنانن دەکەونە 
 ژێر زەختی زیاترە وە یان شەپۆلی بێکاریەوە. 

لەیادی سەد ساڵەی شۆڕشی ئۆکتۆبەر، جیهان 
لە هەموو کات زیاتر پیویستی بە شۆڕشێکی 
تر هەیە، شۆڕشێک کە بتوانێت ئەم نیزامە 
هەڵگێڕێتەوە، بۆ ئەمەش پێویستمان بە خەباتی 
سەراسەری چینی کرێکار هەیە، پێویستمان بە 
ستراتیجیەتی نوێ و سەراسەری بە پانتایی 
ئاڵوگۆڕو دۆخە جیهانیەکەی ئەمڕۆمان هەیە. 
ئەمەش بە دەست لە ناودەستی ژنان و پیاوان 
و خۆڕێکخراوکردنمان  لە دەوری ئاسۆی 

 سۆسیالیستی دێتە دی. 

من نەمویستیە وردەکاریەکانی کاری  تێبینی:
بەلشەفیکەکان و ژنۆتێدل دوبارەبکەمەوە بۆ 
زانیاری زیاتر دەتوانن شۆڕشی بەلشەفیکی و 

//:httpڕزگاری ژنان بخوێنەوە. 
media4.hkkurdistan.org/0215/23/

shorsiBlashfiWjnan.pdf 

  ی سۆسیالیستی له خنه نی ڕه کا کییه ره سه *هێڵه 
سۆڤێت/   زموونی شۆڕشی کرێکاری له ئه

//:httpمەنسور حیکمەت 
www.hawpshti.com/ku/?p=13644 

 سەرچاوەکان:

ئەو دە ڕۆژەی دنیای هەژاند/ جۆن ڕید  /
John Reed 

/  1908بۆ  1911مێژوی شۆڕسی ڕوسیا لە 
 بە زمانی دانیمارکی 

E. H. Carr 

https://
www.autonominfoservice.net/

-0229/12/05/oktober
-revolutionen 

1911-en-venstreradikal-
analyse/ 

http://www.marxisme.dk/arkiv/
kvindedag.htm-lenin/1901/23/28 

https://www.marxists.org/farsi/
archive/lenin/works/1901/

salgasht.htm-chaharomin 

-https://marxist.dk/artikler/teori/5110
-russiske-den-og-kvinderne

revolution.html 

http://www.hawpshti.com/ku/?
p=14253 

بەبێ بانگەوازی کۆمۆنیزم، بەبێ ئومێد بە کۆمۆنیزم، بەبێ هەڕەشەی 
 مەنسور حیکمەتکۆمۆنیزم، دنیا  ۆڕاوە بەچ لیتاوێک...  

http://media4.hkkurdistan.org/2015/03/shorsiBlashfiWjnan.pdf
http://media4.hkkurdistan.org/2015/03/shorsiBlashfiWjnan.pdf
http://media4.hkkurdistan.org/2015/03/shorsiBlashfiWjnan.pdf
http://www.hawpshti.com/ku/?p=13644
http://www.hawpshti.com/ku/?p=13644
https://www.autonominfoservice.net/2009/10/25/oktober-revolutionen-
https://www.autonominfoservice.net/2009/10/25/oktober-revolutionen-
https://www.autonominfoservice.net/2009/10/25/oktober-revolutionen-
https://www.autonominfoservice.net/2009/10/25/oktober-revolutionen-
http://www.marxisme.dk/arkiv/lenin/1921/03/08-kvindedag.htm
http://www.marxisme.dk/arkiv/lenin/1921/03/08-kvindedag.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1921/chaharomin-salgasht.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1921/chaharomin-salgasht.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1921/chaharomin-salgasht.htm
https://marxist.dk/artikler/teori/5712-kvinderne-og-den-russiske-revolution.html
https://marxist.dk/artikler/teori/5712-kvinderne-og-den-russiske-revolution.html
https://marxist.dk/artikler/teori/5712-kvinderne-og-den-russiske-revolution.html
http://www.hawpshti.com/ku/?p=14053
http://www.hawpshti.com/ku/?p=14053
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 سڕکردنی ریفراندۆم، هەوڵێکە بۆ سڕکردنی ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستان!

نی کائۆکتۆبەر، حکومەتی هەرێمی کوردستان!!، پێشنیاری سڕکردنی ریفراندۆمی کردووە. حکومەتی هەرێم!! باشترە بڵێێن سەرانی حزبە دەستڕۆشتووە ٥٢لەسەر  ٥٤شەوی 
مارە هەمەالیەنەکانی عەبادی ئەم پەالدەسەاڵت لە کوردستان،  وەکو پێشبینی دەکرا، لەپێناو دووبارە دەست کردنەوە بە گفتۆگۆ لەگەڵ بەغداو و لەژێر ناوی بەرگرتن بە هێرش و 

 ئۆکتۆبەر رۆژانی دواتردا.  ٦١بژاردەیان خستۆتە روو. بژاردەیەکی شکستخواردوی چاوەراونکراو بەدوای شکستی 
سنوری پارێزگای کەرکوک و  لە شکستێکی سیاسی و سەربازی ئابڕوبەرانە کە بەڕیکەوتنی پێشوەختی بنەماڵەی تاڵەبانی لەگەڵ عەبادی و جەالدی نێودەوڵەتی قاسمی سلێمانی و

ان... تاوانێکی لەبیر نەکراوە، دستکەرکوکدا و پاشەکشەی ئابروبەرانەی پارتی لەتەواوی زونی زەردا بێ هیچ بەرگرییەک و تێکشکاندنی ئیرادەی خۆراگری خۆبەخشانەی خەڵکی کور
 ئۆکتۆبەردا، تاوانێکی ترە لەدژی بریار و ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستان. ٦١پێشنیاری سڕکردنی ئاکامی ریفراندۆمیش لەدرێژەی ئەم شکستەی 

لەگەڵیدا لە دژی خەڵکی کوردستان... رب ئەگەر پاساو بۆ ئەم بریارە بۆ رێگریکردنە لە هێرشە هەمەالیەنەکانی عەبادی بە هاوکاری دەوڵەت کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە و ئەمریکاو غە
ئۆکتۆبەر، بە پێچەوانەوە حكومەتی عەبادی  ٦١ئەوا سڕکردنی ریفراندۆم نە دەتوانێت بەر بگرێت بە هێرشەکانی عەبادی و نە دەتوانێ دۆخی ئیستاش بگێرێتەوە بۆ بەر لە 

، ٥١٦٤رندەکانی داعش لەساڵی ە دکرێگرتەی ئیران، گفتوگۆ و دانوستاندن، لەسەر بنەمای ئەمری واقعی ئێستادا دەکات کە دەسەاڵتی خۆی گێراوەتەوە نەک بۆ بەر لەهاتنی هێز
 ... ٦٦٦٦دوای ساڵی  ٣١بەڵکو دۆخەکەی گێراوەتەوە بۆ سێ گۆشەی یەکەمی سەردەمی هێڵی 

ئۆکتۆبەر، دەستبردن بۆ سڕکردنی ئاکامی  ٦١رۆژی رابردودا رویانداوە، بە تایبەتی دوای  ٦١لە هەلومەرج و هاوسەنگی هێزی ئێستای نیوان بەغدا و هەرێم و ئەو ئاڵوگۆرانەی لە 
ێناو بەرژوەندییە حزبی و لەپریفراندۆم، بەجیا لەوەی هەوڵێکە بۆ سڕکردنی ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستان و بەدەستمایەکردنی کارتی ئاکامی ریفراندۆم و سەربەخۆییە 

داهات و سەرچاوەکانی داهاتی  ت وبنەماڵەییەکانی نوخبەی دەسەاڵتداری بزوتنەوەی کوردایەتیدا، لەپێناو گیرانەوەی قەڵەمرەی دەسەاڵت و گێرانەوەی کۆنترۆڵی بیرە نەوتەکا
  ە. سنورەکان...دا، کە لە ئێستادا نەک ناتوانێ بەشوێنێک بگات، بەڵكو توانای راگرتنی هێرش و پالن و نەخشەکانی عەبادی نییە، کە بەردەوام

ەو هاوکاری ئەمریکاو غەرب. ناسیونالیستی عەرەبی عێراقی و عەبادی... قوتبی کردنەوەی دەسەاڵتە لەدەستی خۆیاندا، بە پشتیوانی واڵتانی ناوچەک -هەوڵی حکومەتی ئیسالم
ڵ بۆ تیکشکاندنی ئیرادەی هەوئەمەش تەنها حزبە شکستخواردووەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی نەکردۆتە نیشانە، حزبەکان بە پۆست و پارە و بەشێک لەدەسەاڵت رازی دەکرێن، 

دستان و ناچارکردنی خەڵکی کورسیاسی خەڵکی کوردستان، ئامانجی سەرەکی ئەو هێرش و پەالمارانەیە. دوبارە گێرانەوەی دەسەاڵت و داسەپاندنی بریاری سیاسی بەسەر خەڵکی 
واردن و زوڵم و ستەمی قەومی و هەاڵکوردستان بە ملدانیان بە فیدرالیزمی قەومی و چاولەدەستبوونیان بۆ داهات و خێرو سەدەقە لە عەبادی تا دەگاتە دووبارە داسەپاندنەوەی 

لەالیەن سەرانی بزوتنەوەی  ۆم،تایفی بەسەر خەڵکی کوردستاندا، راستیەکی حاشاهەڵنەگری، نەخشەو پالنەکانی عەبادی و حکومەتە نۆکەرەکەیەتی... سڕکردنی ئاکامی ریفراند
بادی دژ بەخەڵکی کوردستان عە کوردایەتیەوە، نەک ناچێتە خانەی دژایەتی عەبادی و حکومەتی عروبی و ئیسالمی عێراق، بەڵکو دەچێتە خانەی خزمەت بە سیاسەت و نەخشەکانی

 و ئیرادە سیاسیەکەی.
ییە... تا هەر کات ئەوان بیانەوێت ش ننە ریفراندۆم و نە ئاکامی ریفراندۆم... خێرو سەدەقەی پارتی و بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد نییە بە خەڵکی کوردستان، و موڵکی ئەوانی
تێکی سەربەخۆی ئازاد، هەر حزب و واڵکایەی پێوە بکەن. ریفراندۆم و ئاکامی ریفراندۆم موڵکی خەڵکی کوردستان و بریاری جیابوونەوەیە لە عێراق، بۆ سەربەخۆیی و  پیکهێنانی 

کەی و پێویستە لەالیەن بەرەی ەتەالیەن و نوخبە و کەسێک بیەوێت دژی ئەو ماف و بریارەی خەڵکی کوردستان بوەستێتەوە، دەبێتە تەواوکەری نەخشەو پالنەکانی عەبادی و حکوم
 ئازادیخوازی کوردستانەوە وەاڵمی پێبدرێتەوە. 

ە، لەالیەن حزب و الیەنە هەیملمالنێی نێوان بەغداو و هەرێم، تەمەنی بە ئەندازەی تەمەنی لەدەسەاڵت کەوتنی بەعس و سازدانەوەی عیراقی دوای سەدام حسێنی جەالدەوە 
 بۆرژوازیەکانی عیراق و کوردستانەوە لەسەر بنەمای فیدرالیزمی قەومی. 

دا، سەرچاوەی بنەرەتی ئەو دۆخەی ئێستان، نەک ئەنجامدانی ریفراندۆم. ریفراندۆم و  ٥١٦٤کۆتاییهاتنی توانایی سەربازی داعش، و گرفتەکانی بەر لە هاتنی داعش لەساڵی 
رژییەکان و ملمالنێکانی نێوان هەولیر ە گئەنجامدانی ریفراندۆم و سەرکەوتنی دەنگی بەڵی لەو ریفراندۆمەدا بۆ سەربەخۆیی و پیکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆ، تەکانێکی زیاتری داوە ب

ساردن یان پاشەکەوتی ئاکامی ریفراندۆم... ڵپەو بەغدا، بەاڵم هەرگیز هەرەشەکان ملمالنێکانی ئێستا تازە نین و لەگەڵ ئەنجامدانی ریفراندۆمدا، نەهاتوونەتە ئارا، تا بەسڕکردن و هە
سلیمانی و پاشەکشەی بێ  اسموەاڵمیان پێبدرێتەوە و دۆخەکە ئاسایی بێتەوە. هەلومەرجی دوا داعش لە عێراق و کوردستاندا، وە کەشی دوای سات و سەودای نانخۆرەکانی ق

اسەری عێراقدا، خیراتر سەرپاساو و بێبەرگری پارتی لەبەرامبەر هیزەکانی سوپاو حەشدی شیعیدا، پرۆسەو هەوڵی عەبادی و حکومەتەکەی بۆ قوتبی کردنەوەی دەسەالتی لە
 دەکات.  

نی ئاکامی ریفراندۆم نییە، بەڵکو ردلە ئێستادا پێشمەرجی هەر هەنگاوێك بۆ پوچەڵکردنەوەی پالن و نەخشەکانی عەبادی  و راگرتنی هەوڵە دوژمناکارانەکانی، سڕکردن و هەڵپەسا 
پێشرەیەکی گەورەو دەستکەوتێکی  دۆمپیداگرییە لەسەر ئاکامی ریفراندۆم و سوربوونە لەسەر جیابوونەوەی کوردستان و پیکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆ. ریفراندۆم و ئاکامی ریفران

دیسەمبەر... نەک رێگری  ٥٢حاشاهەڵنەگری خەڵکی کوردستانە پاشەکشەکردن لێی باجی قورسی دەوێت. بیرکردنەوە لە هەڵپەساردن و پاشەکەوت و دوبارە گەرانەوە بۆ پیش 
کوردستان و تەنانەت  ڵکیناکات لە عەبادی و حەشدە شیعیە وەحشیەکەی، بەڵکو دەستیان ئاوەاڵ دەکات بۆ زێدەرۆیی زیاتر و پاشەکشەکردن بە ویست و داخوازیەکانی خە

 حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتیش دەخاتە گۆشەیەکی شکستخواردوی قەرەبوونەکراوی تر.
تێكۆشەرانی جوڵەی بەڵێ بۆ  ن وخەڵکی کوردستان و بەرەی ئازادیخواز، هەڵسوراوانی بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانی وەکو کریکاران و ژنان و الوان و بزوتنەوە نارەزایەتیەکا
و رابەرانیان، وە هەموو ئەوانەی تی ریفراندۆم سەربەخۆیی، تا دەگاتە بەرەی چەپ و ناوەندی سەربەخۆیی کورستان، بە حزبەکانیان و بە ناوەندو کۆرو کۆمەڵەکانیان، بە کەسایە

حکومەتەکەی و هەم بەدژی سات  ی ولەدەسەاڵتی سازش کارانەی پارتی و یەکێتی و دەسەاڵتی پاوانخوازانەیان توڕەن، پێویستە لەیەک کاتدا هەم بەدژی پالن و نەخشەکانی عەباد
نەخشەمەندانەو سەربەخۆی خۆیان، بۆ ڵی وسەوداو پاوانخوازی دەسەالتی پارتی و یەکێتی و هاوکارەکانتایدا، لەمەیداندا بن و بمێنەوە و بەرگری بکەن لە ئاکامی ریفراندۆم و هەو

ی ئاکامی ریفراندۆم لەپێناو ردنجێبەجێکردنی سەربەخۆیی کوردستان و پێکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆ چر بکەنەوە. بێگومان خەباتی هەمەالیەنەو بەردەوام رێکخراو بۆ جێبەجێک
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی. یی سەربەخۆیی کوردستان و پێکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆیی سکیوالر و ناقەومیدا، جیاناکرێتەوە لە خەبات بۆ کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی مییشیا

کات لە ژێر ناوی هاوسڕکردنی ریفراندۆم دەچێتە خانەی خزمەت و تەواوکەری سیاسەت و نەخشەی عەبادی و حکومەتەکەی بەدژی خەڵکی کوردستان و ئیرادەی سیاسیان، 
و حەشدی شەعبی، دی دژایەتی پارتی و حزبەکانی دەسەاڵتدا، پشت کردنە ریفراندۆم و خواست و ویستی دەوڵەتی سەربەخۆ و چوونە پشت سیاسەت و هەنگاوەکانی عەبا

 ئیسالمی عەرەبی عەبادی، بەدژی خەڵکی کوردستان و ئایندە سیاسیەکەی.  -خۆشخزمەتی و نۆکەرایەتیەکی ئاشکرایە بە دەوڵەتی ناسیونال

 بۆپێشەوە
 ١/٣١ئۆکتۆبەری  ١٢
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 درێژەی دوا وتە....

شاگەشکە و خۆشحاڵی بزووتنەوەی 
گۆڕان و بەرەی نەخێر و بەشێک لە 
ئیسالمیەکان لە ئاست ئەو کارەساتەی 
بەسەر خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی 
خەڵکی کەرکوک و ئەو ناوچانەی کە لە 

ی ئۆکتۆبەرەوە یەک لەدوای یەک ٦١
کەوتنە ژێر دەستی حەشدی شەعبی 
دڕندەوە، ئەو راستیەی بە زەقی نیشاندا 
کە ئەم هێزانە هاوخەم و هاوئامانج نیین 
لەگەڵ خەڵکی کوردستان، بەڵکو ئەو 
تراژیدیەی بەسەر خەڵکدا هات بۆ ئەوان 
دەسکەوتێکە کە دەتوانن لە ناکۆکی 
کۆنەپەرستانەی خۆیان لەگەڵ 
نەیارەکانیان بە تایبەت پارتی و بارزانی 
کەڵکی لێوەرگرن. ئەمانە نوێنەری ئاسۆی 
شکستن، خۆیان بە بەرپرس نازانن کە 
چۆن زەحمەتی ئەوە بکێشن و رۆڵی 
بەرەنگاری لەگەڵ شکست و ئاکامە 
وێرانکەرەکانی لەسەر خەڵک بگیڕن، بەڵکو 
لە سەنگەری تامەزرۆیی بۆ شکست 
خۆیان مەاڵسداوە و دوعا بۆ قەومانی 

تراژیدیاکە دەخوێنن بۆ ئەوەی بلێن 
"نەمانووت کاتی ریفراندۆم نیە"؟! 
نەمانووت بەبی ئەمریکا ناکرێت؟! ئێستاش 
کە کارەساتەکە قەوماوە، شاگەشکەی 
ئەوەن کە دەتوانن لە کێشەی 
کۆنەپەرستانەیان لەگەڵ الیەنی نەیار 
کەڵکی لێوەرگرن و بیکەن بە بەڵگەی 
دروستی و ڕەوایی سیاسەت و هەڵوێستە 
کۆنەپەرستانە و ناکۆکەکەیان لەگەڵ 
بەرژەوەندی خەڵک. ئەوان کێشە و 
ناکۆکیەکی کۆنەپەرستانەیان هەیە لەگەڵ 
پارتی و بارزانی لەسەر بەشی خۆیان لە 
داهات و دەسەاڵت، شکست و تراژیدی 
خەڵکی کوردستان وەکو هەلێک 
چاولێدەکەن بۆ مەیسەر بوونی ئامانجی 
کۆنەپەرستانەیان. هاوکات دەیانەوێ کەڵک 
لەم هەلە وەرگرن بۆ دەمەزەردکردنەوەی 
خۆشباوەڕی ناڕەوا بە ئەمریکا و 
شەتەکدانی چارەنوسی خەڵکی کوردستان 
بە سیاسەتە ملهوڕانە و دژی ئینسانیەکانی 
ئەم ڕابەرەی بەربەریەت و تیرۆریزمی 

دەوڵەتی. لە کاتێکدا کە تۆزقاڵێک 
هوشیاری سیاسی بەسە بۆ تێگەشتن لەو 
ڕاستیەی کە ئەمریکا و دەوڵەتانی غەربی 
نەک هەر دۆستی خەڵکی کوردستان نیین 
لە خەباتیاندا بۆ ئازادی و دەستەبەربوونی 
مافەکانیان، بەڵکو تا ئێستا نە مەسەلەی 
کورد وەکو کێشەیەکی سیاسی دەسەلمێنن 
کە چارەسەری دەوێ، نە هیچ کات 
ڕێگاچارەی ئەم کێشەیە لە سیاسەتی 
ئەواندا جێگایەکی هەبووە. سەرجەم 
سیاسەتی ئەوان بۆ یاری کردن بە 

 ٥١١٣و چ لە  ٦٦٦٦مەسەلەی کورد، چ لە 
لەسەردەمی جەنگی دووەمی کەندا و دژی 
عێراق، چ لەو پرۆسە سیاسیەی دوای 
ڕوخانی بەعس لە عێراقدا هاتەکایەوە و تا 
ئێستاش، سەروبەری سیاسەتی ئەوان بۆ 
مامەڵە لەگەڵ مەسەلەی کورد، تەنها 
کەڵکوەرگرتن بووە لەم مەسەلەیە بۆ 
بەکارهێنانی ئەحزابی ناسیۆنالیستی کورد 
وەکو کارتی فشار و دەسکەالی خۆیان لە 
بردنەپێشی سیاسەتە کۆنەپەرستانەکانیان 

 لە عێراق و ناوچەکەدا.

 ی ئۆکتۆبەر ئەلقەیەکی تر لە عادەتی ...٠١درێژەی... 
پارتی و یەکێتی، کە سەرۆک کۆمار بۆ یەکێتی و سەرۆکی 
هەرێم بۆ پارتی بێت، پەیوەندی بە نەبوونی بەدیلی ترەوە 
هەبوو لەالیەن حزبەکانی تری کوردستانەوە، لەکاتێکدا حزبی 
گۆران و کۆمەڵ، هەمیشە لە زمانی میدیاو بەرپرسانیانەوە 
دژی مانەوەی بارزانی بوون، بەاڵم بە کردەوەو بە بێ 
بەدیلی خۆیان کۆمەکیان کرد بە مانەوەی بارزانی و 

 درێژکردنەوەی مانەوەی لە پۆستەکەی بۆ ئەو ماوە زۆرە. 
هەروەها ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی کورد و میدیا و میدیای 
سێبەرو خێڵێک لە نوسەرو رۆشنفکری جڵەو ئازاد، هەمیشە 
هۆکارە بناغەیەکانی کۆمەڵگەی کوردستانیان بە پۆستی 
سەرۆکی هەریم و کورسیەکەی بارزانی دەزانی، ئەو 
بۆچوونەش هێندەی دژی پارتی بوون و بەشیک لە ملمالنێی 
حزبی بوو هاوکات لێکدانەوەیەکی نادروست و لەراستیدا خۆ 
دزینەوە بوو لە گرفتە بناغەیەکانی کۆمەڵگەی کوردستان... و 
شاردنەوەی ئەو گرفتانە بوو. شارنەوەی گرفتی فیدرالیزمی 
قەومی و لکاندنەوەی کوردستان بە عیراقی عروبی ئیسالمی 
و قەومی و دەسەاڵتی میلیشیایی وەکو دوو گرفتی سەرەکی 

 و ریشەیی کۆمەڵگەی کوردستان.
ئێستا کە بارزانی بەدەستی بەتاڵ ناچار بوو لەوپەری 
شکست و الوازیدا دەست لەکاربکێشێتەوە، ئەم پۆستە چ 
دەسەاڵتەکانی کەم بکرێتەوە چ دابەش بکرێت، و ببێتە 
پۆستی تەشریفاتی و یان بە دەسەاڵتی حزبی قائیدەوە 
بمێنێتەوە.... لەسەر ئاستی کوردستاندا تەنها دەتوانێت 
لەدەستی حزبی بااڵدەستدا کە پشتی بە میلیشیاو تااڵنی 
داهاتی کۆمەڵگە بەستوە بمێنێتەوە، ئەگەر نا نە گوێگرێکی 
دەبێت و نە بریاو راسپاردەیەکیشی دەچیتە بواری 
جێبەجێکردنەوە. بارزانی وەکو کەسی یەکەمی حزبی 
بااڵدەستی کوردستان، هەرگیز وەکو سەرۆکی سەراسەری 
هەرێم... وەرنەگیرا و زۆرتر سەرۆکی زۆنی زەرد بوو... لە 
دەورەی داهاتووش سەرۆک ناتوانێ لە ژێر سایەی 
دەسەاڵتی حزب و لە غیابی حكومەت و قەوارەی دەوڵەتیدا، 
لە سەرۆکی حزب لەسەرۆکی نفوزی حزبی خۆی تێپەرێت. 
ئەمە راستیەکە هەرکەسێکی هوشیار دەتوانێ لە دۆخی 
کوردستاندا لێی حاڵی بێت. روو بەدنیای دەرەوەش سەرۆک 
فریوکاریەکە بۆ داپۆشینی دەسەاڵتی حزبی و بەبااڵبرینی 

 یاسا، بە بااڵی سەرۆکی حزبیدا.
بارزانی رۆشت، ژمارەی بارزانی کور و برازا ئامادەن... 
کارگەی دروستکردنی سەرۆک چەندین سەرۆکی ئامادەیە... 
پرسیار ئەوەیە بە ڕۆشتنی مەسعود بارزانی، هاتنی کوڕ یان 
برازایەکی بارزانی چ لە دۆخەکە دەگۆرێت؟ دۆخی 
کوردستان گرفتاری دەستی سەرۆکە؟ یان گرفتاری کێشەی 
ریشەیی ترە کە سەرۆکەکان، دەبێ ئیدارەی ئەو کێشانە 

 بدەن لە جێگای گرتنەبەری رێگای چارەسەرکردنیان.
گرفتی کۆمەڵگەی کوردستان... سەرۆک نییە، رەنگی 
سەرۆکەکان نییە، بەڵکو نەبوونی دەوڵەت و قەوارەی 
دەوڵەتی، و لە جێگایدا بوونی دەسەاڵتی میلیشیاییە. ئەو 
دەسەاڵتە میلیشیایەی ئەزمونێکی فاشیلی لە حکومرانی حزبی 
داسەپاندووە. سیستەمێکی لە دزی و تااڵنی و پاوانی 
دەسەاڵت جێ خستووە. کاری سەرەکی بریتییە لە پێداگری 
بۆ سەربەخۆیی کوردستان و پێکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆی 
پشت بەستو بەئیرادەی ئازادانەی جەماوەری، پیداگریش بۆ 
سەربەخۆیی کوردستان جیاناکرێتەوە لە خەبات بۆ 
کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی میلیشیایی ئەحزاب. سەرۆک 
رۆشت، چۆن سیستەمی زاڵمانەی میلیشیاییش رەوانەی 
رابردووی بێگەرانەوە بکەین؟ ئەوەیە پرسیاری سەرەکی 
دوای دەست لەکارکێشانەوەی بارزانی و شکستی تەجروبەی 

 ساڵەی بزوتنەوەی کوردایەتی....    ٥١
 

 ١/٣١کۆتایی ئۆکتۆبەری   

و ئامۆژگاریە. بەدوای سەرکەوتنی شۆڕش و گرتنی دەسەاڵتی 
کرێکاری، جارێکی تر هاتنەوەی دەسەاڵتی بۆرژوازی و 
سەرکەوتنەوەی بۆرژوازی بەشێوەی ناسیونالسیتی و 
لیبراڵەکەی بەهەمان ئەندازە تەجروبەن بۆ چینی کرێکارو 

کانی بۆرژوازی جیهانی  هاواریه  سۆشیالیستەکان لەجیهاندا، وه
بێ حسابی  و ده داری ترسیکه رمایه اڵتی سه سه ی ده وه ڕانه بۆ گه

کە چینی کرێکارو جەماوەری مەحرومی   ر بۆیه بۆ بکرێت. هه
کۆمەڵگە ڕادەپەڕێت و دەوڵەت و دەسەاڵتی حکومەتی 
چەوسێنەرانەی سەرمایەداری دەبێ.... بەیەکجاری بڕوخێنێت و 
جێگای بەدەسەاڵتی کرێکاران و مەحرومانی کۆمەڵگە بگرێتەوەو 
لەرێگای شوراکانی کرێکاران و خەڵکەوە بەڕێوە ببرێت وەک 
سەرخانی سیاسی کۆمەڵگە ئەمە هەنگاوی یەکەمە لەرێگای 
ئاڵوگۆڕی کۆمەڵگە بەشێوەی شۆڕشگێڕانە کە ئەمە هەنگاویێکی 
گرنگە، بەهەمانشێوە پارێزگاری لەم دەسەاڵتە کە لەگەڵیدا 
دەستبردنە بۆ ئاڵوگۆڕی سۆشیالیستیانەی ژێرخانی ئابوری 
کۆمەڵگە بۆ پەیوەندیە بەرهەمهێنانە گشتیەکان، کە لەوێدا 

ئامڕازەکانی بەرهەمهێنان لەرێگای 
خاوەندارێتی گشتی کۆمەڵگەوە بەڕێوە 
ببرێت و کاری کرێگرتە هەڵوەشێتەوە، کەئەمە خاڵی ئەساسی 
نەتوانینی ئاڵوگۆڕ بوو لەروسیادا کە توانی رێگا بۆ ناسیونالیزمی 
روسی و بەسەنعەتی کردنی کۆمەڵگە لەدرێژەی دەسەاڵتی 
پێشووەوە زیندوو بکاتەوە وەک بزوتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی 
لەکۆمەڵگەدا کەریشەی هەبوو، وە لەناو بەلشەفیکەکاندا جێگای 

ک سۆشیالیزمی مارکس و کرێکاران  فیک و لینین وه لشه بەباڵی به
لێژ بکات، کە بەداخەوە هەلومەرجی ناوخۆیی و درێژەی شەڕی 
ئیمپریالسیتانەی ئەوکاتەو نەخۆشی و دوایی مەرگی لینین و 
تێڕوانینی شۆڕشی ئەنتەرناسیونالیستی لەناو بەلشەفیەکاندا، ئەو 
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیە بۆرژوازیەی لەکۆمەڵگە هەبوو لەناو 
بەلشەفیکەکانیشدا بەهێزتر کردو دەرگای بەڕووی ستالین وەک 
نوێنەرایەتی بۆرژوا ناسیونالیستی روسی کردەوە کەدەسەاڵت 
بگرێت و لەجیاتی سۆشیالیزمی کرێکاری، سەرمایەداری دەوڵەتی 
دامەزرێنێت، وە جارێکی کە رابەرانی کرێکای و سۆشیالیستەکان 

 و هەروەک لە کۆمۆنەی پاریسیشدا رویدا، شکست پێ بهێنن.
٦٤/٦١/٥١٦٢ 

 لەیادی سەد ساڵەی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا دەرسەکانی..درێژەی...
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 ١١بۆ الپەرە 

 
ئۆکتۆبەر، بارزانی لە رێگای نامەیەکەوە  ٥٦بەرواری 

رایگەیاند کەخۆکاندید ناکاتەوە و ئامادەش نییە 
ماوەی سەرۆکایەتیەکەی بۆ درێژ بکەنەوە، بەم 
شێوەیە دەست لەکارکێشانەوەی خۆی لە پۆستی 

 سەرۆکی هەرێم راگەیاند.
وە کە هەولێر  ٦٦٦١ئابی ساڵی  ٣٦بارزانی لە 

ئۆکتۆبەر  ٥٦کەوتەوە دەست پارتی تا بەرواری 
بە شێوەی یاسایی بێت یان بەپێی لۆجیکی هێز  ٥١٦٢

پۆستی سەرۆکی هەرێمی بەدەستەوە گرتووەو رۆڵی 
 قائید زەرورە دەگێرێت.

بارزانی لەکاتێکدا دەستی لە پۆستی سەرۆکی هەرێم 
کێشایەوە کە نەک هەر لە باری یاسایی و نایاساییەوە 
دەمێک بوو ماوەکەی بەسەرچوو بوو، بەڵکو لە باری 
سیاسیشەوە دەمێک بوو شکستی خواردبوو... ئەو 
وەکو کەسی یەکەم لە هەرەمی دەسەاڵتدا بەرپرسی 
سەرەکی هەموو ئەو هەلومەرجە نەخوازاوە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتی و داروخانە ئابورییە و وردبوونی 
ئیرادە شکۆی تاکەکانی کۆمەڵگەیە. لەژێر سایەی 
بارزانیدا، نەک هەر نان و کار و موچە و 
خزمەتگوزاری، نەک هەر ئارامی ئاسایش بەڵکو 
کوردستان گێردرایەوە بۆ سێ گۆشەی یەکەمی دوای 

 ...٦٦٦٦ساڵی 
وە بارزانی لە هەلومەرج و برگەیەکی دارمانی 
گەورەدا، کە داگیرکردنەوەی نیوەی زیاتری 
کوردستان بوو، گە گەرانەوەی سوپاو حەشدی 
وەحشی شیعی حکومەتە نۆکەرەکەی ئیران عەبادی 
بوو بۆ کوردستان، ناچار بوو دەست لەکاربکێشێتەوە. 
ئەو سەرۆکی هێزە چەکدارەکانی هەرێم بوو کە 
ژمارەیەک لە فەرماندەو کادری حزبە هاوپەیمانەکەی 
بە رێکەوتنی ژێر بەژێر و ئاشکرا، دەیان ناوچەیان بە 
شاری کەرکوکی" قودس و دڵی کوردستان" یشەوە 
رادەستی هیزەکانی سوپای عێراق حەشدی وەحشی 
شیعی کرد. و هیزەکانی زۆنی زەردیش بێ هیچ 
بەرگریەک پانیایی و جغرافیایەکی فراوانیان بۆ 

 سوپای عەبادی چۆڵ کرد.
ئەوەی کە وای کرد بارزانی ببێتە سەرۆکی هەرێم، 

دا ٦٦٦١ئابی  ٣٦بوونی پارتی بوو بە هێزی یەکەم لە 
لەسەر گۆرەپانی سیاسی کوردستاندا. واتە پۆستی 
هەرەمی بااڵ لە ژێر سایەی دەسەاڵتی حزبی و 
میلیشیاییدا پشت بە توانا و لێهاتووی وتایبەتمەندێتی 
کاراکتەری شیاو نابەستێت، بەڵکو پشت بە رادەی 
قەڵەمرەوی دەسەاڵت و بااڵدەستی ئەو حزبە 
دەبەستێت. هەروەها ئەوەی کەوای کرد بارزانی خۆی 
ئەو ماوە درێژە لە پۆستی سەرۆکی هەریمدا 
بمێنێتەوە، بە جیا لە تەماحی بارزانی خۆیی و 

حزبەکەی، وەبەدەر لە رێکەوتنی... 

 دەو ەتە
پرسیاری دوای کورسی 

 سەرۆک...
 عەبدواڵ مەحمود

١١بۆ الپەرە   

و  هاورێ ئازاد ئەحمەد، کەسایەتی سیاسی
و کادری رابەری حیزبی  جەماوەری

لە  ٥٢/٥/٦٦٢٦کۆمۆنیستی کرێکاری، لە 
شاری قەاڵدزە لەدایك بووە. خوێندنی 
سەرەتایی و ناوەندی لە قەاڵدزەو خوێندنی 
دوا ناوەندیشی لە شاری رانیە تەواوکردوە. 

کۆلیژی ئەندازیاری بەشی  ٦٦٦٤دواتر ساڵی 
میکانیكی لە زانکۆی سەالحەدین 

هاورێ ئازاد لە سەرەتای .تەواوکردوە
بوەو   الویەوە تێكەاڵوی خەباتی سیاسی

یەکێك بووە لە هەڵسوڕاوە چاالکەکانی دژی 
و پشدەر. لەیەکەم  رژێم لەناوچەی بتوێن

ساتەکانی خرۆشانی خەڵکی رانیە لە بەهاری 
و  دا دەوری بەرچاو دەگێرێت ٦٦٦٦ساڵی 

و فیداکاری بووە لە دژی  نمونەی جەسارەت
و دەرپەڕاندنی  رژێـمی سەرکوتگەری بەعس

دەزگا جاسوسیەکانی لەوناوچەیە. دواترو 
لەگەڵ ئاشکرابوونی خەباتی سیاسی 
کۆمۆنیستی وچەپ لە کوردستان لەگەڵ 

و  هەڵسوڕانی سیاسی رێکخراو ئاشنا دەبێت
سەرەتا لە ریزەکانی رێکخراوی رەوتی 
کۆمۆنیستدا، دەست بە هەڵسوڕانی سیاسی 

و دوای ئەوەی کە حیزبی کۆمۆنیستی  دەکات
پێکهات یەکێك  ٦٦٦٣کرێکاریی عێراق ساڵی 

و سەرەتای  بوو لە دامەزرێنەرانی حیزب
دەورەیەکی پڕ لەهەڵسورانی سیاسی 
وکۆمۆنیستی لەڕیزەکانی حزبدا دەست 

و چەندین ئەرک وبەرپرسیارێتی  پێدەکات
جیاوازی لەئەستۆگرتووە، لەوانە بەرپرسی 

و ئەندامێتی لەکۆمیتەی  کۆمیتەی رانیە
و  رابەرایەتی ڕێکخراوی کوردستانی حیزب

پاشان ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و مەکتەبی 
سیاسی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق 
کە تا دوا ساتەکانی ژیانی تەمەنی ئەندامی 

 ٥١١٤مەکتەبی سیاسی حیزب بوو. لە ساڵی 
ساڵ جێگری  ٤ەوە بۆماوەی نزیك بە 

سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حیزب بووە. 
هەروەها هاوڕێ ئازاد لە پێکهاتنی حزبی 
کۆمۆنیستی کریکاری کوردستان ساڵی 

و  یەکێك بوو لە دامەزرێنەرانی حیزب ٥١١٢
لەیەکەمین کۆنگرەی حیزبی کوردستاندا 

 .بەئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوە
لەماوەی هەڵسوڕانی سیاسیدا، هاورێ ئازاد، 
چەندین چاالکی جەماوەری و حیزبی 
سازداوەو رێکخستوە. لە هەموو 

و یەکی ئایارو  ی مارس ٢مەراسیمەکانی 
لەناوچەی پشدەرو بتوێن   یادەکانی حیزب

و لەسەرجەم  وتاری پێشکەش کردوە
و نارەزایەتیەکانی ئەو ناوچەیەدا  خۆپیشاندان

دەوری رابەری بینیوەو لەریزی پێشەوەی 
و  وەستانەوە بووە بۆ داکۆکی لە خواست

داواکاریەکانی خەڵك. لەدەورانی 
و رۆژانی  ی شوبات٦٢خۆپیشاندانەکانی 

دواتردا دەوری بەرچاوی بینیوەو یەکێك 
بووە لە رابەرانی ئەو بزوتنەوە 
.  جەماوەریەی جەماوەری زەحمەتکێش

هاوڕی ئازاد ئەحمەد کەسایەتیەکی 
ناسراو وکۆمۆنیستێکی جەسوری ڕێگای 
خەباتی راوەستانەوە بووە بەدژی 
دەسەالتی کۆنەپەرستانەی ئەحزابی 

و ئیسالمی لەکوردستان  قەومی
دەستدرێژیەکانیان بۆسەر 

وئازادیەکانیان..بەرگریکاری  ماف
و مافەکانی  سەرسەخت بوو لە کەسایەتی

و لەونێوەدا بە کردەوە نەخشی هەبووە  ژنان
لە رزگارکردنی چەندین ژن لە چەقۆی 

و ژنکوژان لەسەر ئاستی  ناموسپەرستی
و عێراق. لەپاڵ کاروباری سەختی  کوردستان

و پڕ مەسئولیەتدا، هەڵسوڕواێکی  حیزبی
بەرجەستەی مافەکانی منااڵنیش بووو یەکێك 
بوو لە کەسە ئەسلیەکانی سەنتەری بەرگری 

و  و کوردستان ق لە مافەکانی منااڵن لە عێرا
بۆماوەیەك بەرپرسی سەنتەری پاریزگاری 
لە منااڵنی عێراق بوەو چەندین چاالکی 

 .جۆراوجۆری لەو پەیوەندەدا ئەنجام داوە
مەیدانی هەڵسوڕانی سیاسی هاورێ ئازاد 

و عێراق بوو.  سەرجەم کوردستان
و  و کەرامەتی ئینسان بەرگریکرن لە ژیان

هەوڵو خەبات بۆ دەستراگەییشتنی مرۆڤەکان 
بە ئازادی، بە ژیانێکی ئارام و یەکسان، بە 

و عێراق  ژیانێك کە هاواڵتیانی کوردستان
و سەربەرز بژین،  ئاسودەو خۆشگوزەران

سەرجەم مێژووی ژیانی سیاسی هاورێ 
 .ئازاد ئەحمەد پێکدەهێنێ

هاورێ ئازاد ئەحمەد سەرباری کارە 
و جەماوەریەکانی، لەبواری  سیاسی

دابینکردنی ئیمکاناتی مالی بۆ هەردووحیزبی 
و کوردستانیش  کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق

کەسێکی خاوەن نەخشەو بەتوانا بوو. 
بۆماوەی چەندین ساڵ بەشێکی بەرچاوو 
گرنگی ئیمکاناتی مالی هەردوو حیزبی دابین 
دەکردو هەمیشە لە فکری ئەوەدابوو کە 
 .هەردوو حیزب لە تەنگژەی مالی رزگاربکات
و  هاوڕی ئازاد وەکو چۆن لەژیانی سیاسی

حیزبیدا بەوپەڕی دڵسۆزیەوە ئەرکەکانی 
جێبەجێکردوەو خۆشەویستی هاورێیانی 

و   بووە، بەهەمانشێوە دڵسۆزی ئەو
چ لەژیانی   خۆشەویستیی بۆ خەڵک

و چ لەومەیدانانەدا کە تێێدا کاری  کۆمەاڵیەتی
کردوە، زۆر بە زوویی بوەتە جێگای 
متمانەیان و الی خەڵك خۆشەویست بووە. 
هاورێ ئازاد بەهەق کەسایەتیەکی ماندوو 
نەناس و راوەستاو بوو لەسەر 
بیروباوەڕەکانی، لەسەر بەها بەرزە 

و  ئینسانیەکانی، لەسەر رێزگرتن لە ماف
و خەبات کردن بۆ  حورمەتی ئینسان

گێڕانەوەی لە کۆمەڵگایەکدا کە لە یاساو 
و کەلتور، لەسەر  دەسەاڵتەوە تا بە نەریت

و کەسایەتیەی  پێشێلکردنی ئەو کەرامەت
مرۆڤەکان دامەزراوەو تەنانەت ژیانی 
ئینسانەکان وەکو بارمتەو هۆکاری گەیشتنی 

و ئیسالمیەکان  الیەنە سیاسیە نەتەوەپەرست
و بەرژەوەندیەکانی خۆیان  بە دەسکەوت

مامەڵە دەکرێت. هاورێ ئازاد نمونەی ئومێدو 
گەشبینی کۆمۆنیستی وئینساندۆستی بوو، 
بەدڵسۆزیو قوربانیدانەکانی لەجواڵنەوەی 
کۆمۆنیستی وحزبەکانیدا جێگایەکی گەورەی 

 .هەبوو
هاورێ ئازاد ئەحمەد وەکو چۆن لەژیانی 

و حیزبیدا کەسێکی دڵسۆزو  سیاسی
و خەمخۆرو پڕ لە هەستی  میهرەبان

بەرپرسیارێتی بوو، بەهەماشێوە لەژیانی 
و  خێزانیدا نمونەی کەسایەتی کۆمۆنیست
و  یەکسانیخوازو ئازادیخوازو میهرەبانی

دڵسۆزی بوو. هاورێ ئازاد هەر لەالیەن 
ژیالی کچیەوە وەکو باشترین باوک وەسف 
نەکرا، بەڵکو لەالیەن ساکاری هاوسەریەوە 
وەکو خۆشەویسترین هاورێ و لەچاوی 

  و کەسوکارەکەیەوە و براو خوشک دایك
بوو کە خەمی هەموانی   کۆڵەکەی ماڵ

 !هەڵدەگرت
هاورێ ئازاد، بەهەق خەمی هەموانی 
هەڵدەگرت. هەر خەمی مناڵەکانی خۆی 

و  نەبوو، بەڵکو بە خەمی منااڵنی عێراق
کوردستانەوە بوو. هەر لەگەڵ هاوسەرو 

و ئەندامانی خێزانەکەیدا یەکسان  خوشکەکان
مامەڵەی نەدەکرد، بەڵکو بۆ یەکسانی نێوان 

و پیاوان، بۆ یەکسانی نێوان مرۆڤەکان،  ژنان
و چەوسانەوەو  بۆ نەهێشتنی نایەکسانی

زوڵم خەباتی دەکردو هەموو ژیانی خۆشی 
بۆتەرخان کرد. بەلەدەستدانی هاورێ ئازاد، 

،  و منااڵن نەك بەتەنها خێزانەکەی، بەڵکو ژنان
و عێراق،  سەرجەم خەڵکی کوردستان

بزوتنەوەی کۆمۆنیستی کرێکاری لەعێراق 
وکوردستان وحزبەکانی، خەسارەتێکی 

و حیزبەکانی کۆمۆنیستی  گەورەیان لێکەوت
و کوردستان یەکێک  کرێکاریی لە عێراق

و ناسراوەکانی خۆیان  لەسیما سیاسی
 .لەدەستدا


