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 ساڵی تازەتان پیرۆز بێت
کرێکاران، زەحمەتکێشان، جەماوەری ئازادیخوازی کوردستان، بەبۆنەی 

هاتنی ساڵی تازەوە گەرمترین پیرۆزبایتان لێدەکەین، ئومێدەوارین ساڵی 
 ...  داهاتوو ساڵی وەدیهاتنی خولیاو ئارەزوەکانتان بێت

 بۆپێشەوە
سۆشیالیستییەسیاسیكییهباڵوكراوه 1/1/2018(      یبۆپێشەوە19پاشکۆیژمارە 

خرۆشان و راسان لە ئێران، هاتنە مەیدانی جەماوەری برسیەکان و 
 !ئۆردوی ئومێدەکانە، بەدژی سەراپای دەسەاڵتی رەشی جمهوری ئیسالمی

 پاشکۆی

 

 

نارەزایەتی و خۆپیشاندانی ماوەی چەند رۆژێکە، 
جەماوەری ...جەماوەری، لەزوربەی شارەکانی ئێران دەستی پێکردوە

نارازی بەدژی گرانی و بێکاری، بۆ نان و ئازادی هاتوونەتە 
سەرشەقامەکان، بەاڵم ئەمە تەنها دیو و الیەنێکی چەخماخەدانی تورەیی 
جەماوەرە، دیوی دووەمی ئەم خرۆشان و راسانە جەماوەرییە، هاتنە 
مەیدانی جەماوەری برسیەکان و ئۆردوی ئومێدەکانە، بەدژی سەراپای 

ساڵە ئیرانی کردۆتە  ٥٣دەسەاڵتی رەشی جمهوری ئیسالمی کە زیاتر لە 
روخاندنی ئەم رژێمە ...  دۆزەخێکی گەورەی سەر هەسارەی ئەم زەوییە

هارە، لە بنەرەتدا خولیاو خواستی سەرەکی هەموو خۆپیشاندان و 
ئەگەر هاتنە مەیدانی جەماوەری بۆ نان و ...  نارەزایەتیەکی جەماوەرییە

ئازادی، بۆ گێرانەوەی موچەو هەقدەستە داوکەوتوەکان، لە دژی گرانی و 
سەرکوت، ویستی ژیان و رۆژە، وە دیمەن و روخساری دەرەوەی 
نارەزایەتیەکان پێک دەهێنێ، بەاڵم ئەوە هیچ لەو راستیە ناگۆرێت، کە 
ناوەرۆکی هەموو ئەو جموجۆڵ و نارەزایەتیە جەماوەرییانە، تەقینەوەی 

ساڵەی جەماوەرییە بەدژی  ٥٣تورەیی پەنگ خواردوی زیاتر لە 
 ... ئاخوندەکان و دەسەاڵتی رەشی دژی ئازادی

کۆی مەئسات و دەردو مەینەتەکانی ئەو نیزامە هارەی سەرمایە لە 
ئێراندا، لە هەژاری و بیکاری، لە گرانی و دواخستنی موچەو هەقدەستی 
کرێکاران، لە داسەپاندی حجاب بەسەر ژنان و باڵکردنەوەی موادی 
مغەدیر و تا دەگاتە سەرکوتی سیاسی و بێ پەردە و راوەستان 
لەبەرامبەر بە ئازادییە سیاسیەکان و گرتن و زیندانیکردنی رابەرانی 
کرێکاریی و پێشیلکردنی مافە فەردی و مەدەنییەکان و لەقەفەز راگرتنی 

چەرخانی بەردەوامی ...  ئازادییەکان و سەرکوتی بەردەوامی ئومێدەکان
ماشێنی سەنگسار و ئیعدام و  داسەپاندنی دواکەوتووی، لەپاڵ دزی و 

تەنها گۆشە بەگۆشەی هێرشی ئەم ...  گەندەڵی و بیمافی هەمەالیەنەدا
پشتیوانی لە تیرۆر و ناردنی تیرۆر ...  نیزامە هارەن لە ئاستی ناوخۆییدا

و پشتیوانی بەردەوام لە بەشێکی بەرین لەرەوت و گروپە 
تیرۆریستیەکانی دنیا، و دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆیی چەندین 

بەشیکی تر لە کارنامەی ئەو رژێمە ...  واڵت لە ئاستی ناوچەکەو دنیادا
 .هارەی سەرمایەن

بۆیە ئەگەر لە ئاستی ناوخۆیی ئێراندا، ئیران واڵتی سەرکوت و 
سەنگسار و ئیعدام و گرانی و بیکاری و قەفەزو زیندانیکردنی ئازادی و 
ئومێدەکانە، ئەوا لەسەر ئاستی ناوچەکەو دنیاش ئیران رەوت و هیزی 
برەودان بە تیرۆریزم و ناردنی تیرۆر و باڵوەپیکردن و هیزی 

هەر ...  دەستێوەردانی دەوڵەتییە لە کاروباری واڵتانی ناوچەکەو دنیادا
بەو هۆیەوە ئەم رژێمە هارە چ لەناوخۆی ئیران و چ لە ئاستی ناوچەکەو 
دنیادا، رژێمێکی بێزراوەو لە دیدی بزوتنەوە کریکاریی و 

ئەم رژێمە دەبێ ...  پێشکەوتنخوازەکانەوە، حوکمی رۆشتنی دەمێکە دراوە
.... بروات و بە هیزی جەماوەری و بە راپەرین و

 

 وتەیژمارە

 ٢بۆ الپەرە 

 

تاکە ئاڵوگۆڕ و شۆڕشی مەترسیدار شۆڕشی : ناپلیۆن بۆناپارت
برسیەکانە، من لە شۆڕشێک کە هۆکارەکەی برسێتی بێ زیاتر لە 

 ٢ل ... شەڕ لەگەڵ ئەرتەشێکی دوسەد هەزارکەسی دەترسم

 3گۆڕانکارى لەسیستەم تێکۆشانى هاوبەشى دەوێ ل 

... لە کۆتایی ساڵدا...لە گۆشەیەکی ترەوە
  4لئاوڕدانەوەیەک 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 5جەماوەرییەکان ل

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

کۆدەنگی حزبەکانی کوردایەتی لەبەرامبەر خواست و 
 6ناڕەزایەتیەکانی خەڵکدا ل



1/1/2018(  19) پاشکۆی ژمارە  

ئەگەر لە ... شۆرشی لەخوارەوەی کرێکاران و زەحمەتکێشان، دەبێ لەگۆر بنرێت
گۆرنانی ئەم رژێمە لە ئیراندا، هەنگاوی یەکەم و دەروازە بەرووی مافەکانی 
هاواڵتیان و ئازادیدا دەکاتەوە، ئەوا لە ئاستی ناوچەکەو دنیاشدا سەرچاوەیەکی 

 .  تیرۆر و پشتیوانی لە تیرۆرو رەوتە تیرۆریستەکان وشک دەکات

ئەو خرۆشان و راچەنینەی ئێستا شارەکانی ئێرانی گرتۆتەوە، لەدرێژەی 
نارەزایەتی و نەفرەت و بزوتنەوەی نارەزایەتی کرێکاریی و جەماوەری 
رابردوودایە، ئەوەی کە تارادەیەک تازەیە، گۆرانی رادەیەکی کەم لە هاوسەنگی 
هیزی جەماوەرییە لەبەرامبەر بە رژێمی هارو درندەی ئیسالمی ئیران و 

 ..ناچاربوونیەتی بە برێک لە پاشەکشە و ملدانەواندن

ئاراستەی ئەم خۆپیشاندان و نارەزایەتیانە بۆ گۆرێنی هاوسەنگی زیاتر بە قازانجی 
بزوتنەوەی کرێکاریی و جەماوەریی و پاشەکشەپیکردنی رۆژ بەرۆژ و زۆرتر بە 
رژیمی ئیسالمی پێویستی بە ناسینی هاوسەنگی هێزو ئاستی خەباتی کرێکاریی و 
جەماوەریی و هینانەگۆری دروشم و داخوازییەکانە بە پێی ئەو هاوسەنگی هێزەی 
لە ئارادایە، وە لەگرەوی ئەوەدایە کە نابێ کایە بە خۆپێشاندان و تورەیی 
جەماوەری بکرێت، نابێت خواست و داواکارییەکان لە توانای بزوتنەوەی کرێکاریی 

وە پیویستە هاوسەنگی ...   و جەماوەریی ئیستادا پەرەگرتر بێت، پێ لە هەوا بێت
وە پیویست بەوەدەکات، هاوئاهەنگی لە نێوان رابەرانی .  هێز لەبەرچاوبگیرێت

کرێکاریی و جەماوەریدا پەرەی پێبدرێت و هاوئاهەنگی لە نیوان رابەرانی 
دروشم و ...  کرێکاریی و جەماوەری شارەکان لەگەڵ یەکتری ئۆرگانیزە بکرێت

 ...داخوازی گشتی و جەماوەری، بە پێی هاوسەنگی هێز یەکبخرێت

ئەوەی لەو نێوەدا گرنگە، رۆڵی حزب و رێکخراوە چەپ و کۆمۆنیستەکانە، رۆڵی 
کە بتوانن هەنگاو بەهەنگاو ...  رابەرانی کرێکاریی و جەماوەری ئازادیخوازە

رێنوێنی دروست ئاراستە بکات، ریگای ریکخراوکردنی و ئاسۆدارکردنی بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان، بخاتە روو، هەوڵی فریوکارانەی حزب و رەوت و بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیە سیاسیەکان، پوچەڵ بکاتەوە، دەستی سیاسەت و دەستیوردانی 
ئەمریکاو غەرب و نۆکەرەکانیان ببەستن لەوەی کایە بە داخوازی و ویستەکانی 

پاراستنی ریزی .  جەماوەری تورەی نەداران و برسیەکانی کۆمەڵگە بکات
سەربەخۆیی کرێکاریی و بزوتنەوەی جەماوەری و ئاسۆدارکردنی بە ئاسۆی 

سەراسەری کردنەوە و لیکگریدانی . سۆسیالیستی و رزگاریبەخش، ئەرکێکی گرنگە
بزوتنەوەی کرێکاریی و جەماوەری لەسەر ئاستی ئیراندا، بێگویدانە ناسنامەی 

مەسەلەیەکی حەیاتییە، پاراستنی یەک ریزی چینایەتی و ...  قەومی و جغرافیا
هەوڵدانی بەنەخشە بۆ وەالنانی دووبەرەکی لەنێو ریزی بزوتنەوەی کرێکاران و 

مادام ئێران  .  جەماوەری بێبەشدا کارێکە دەبێ مامەڵەی وردی لەگەڵ بکرێت
پایەکی سەرەکی وەستانەوەیە بەرووی بزوتنەوەی کرێکارییدا، پیویستە چینی 
کرێکاری ئێران لە ریزی چینایەتی خۆیاندا، سەربەخۆیی خۆیان بپارێزن و 
سەرەکیترین و خواستی هاوبەشیان بکەنە قیبلەنوومای هەنگاو بەهەنگاوی 

ئیران زیندانی ئازادییە، بۆیە پیویستە ئازدایخوازنی ئیران یەک .  بزوتنەوەکەیان
ئیران زیندانی ژنان و الوانە، پیویست دەکات ژنان .  دەست و هاوکاری یەکتری بن

و الوانی ئازادیخواز یەک دەست و هاوشانی یەکتری خەباتیان لەگەڵ یەکتری 
 .گرێبدەن

دروشم و خواستی هاوبەش، بکرێتە ...  لە هەلومەرجی ئیستادا، پیویست دەکات
خواست و داوکارییەک کە سەرچاوەی لە توانایی و ئاستی خەباتی ...  سەرلەوحە

وە پێ بەپێی پێشرەوی و زۆر بوونی ...  کرێکاریی و جەماوەری ئیستادایە
سەرکەوتنی ...  توانایەکان دەبێ ئاستی خواست و داواکارییەکان ببرێنە سەرەوە

ئەم بزوتنەوەیەو لە مەنگەندانی رژێمی خوێنرێژی ئیسالمی و پیویستی بە 
هەنگاوی بیرلیکراوە و ئامانجدار و رابەریەکی بەرچاو رۆشن و پاراستنی ریزی 
سەربەخۆیی بزوتنەوەی کرێکارییەوە هەیە، پیویستی بە راکێشانی پشتیوانی 

... بزوتنەوەی کرێکاریی و جەماوەری و دنیای شارستانی ناوچەکەو دنیا هەیە
لە بزوتنەوەی نارەزایەتی .  دەبێ بەوردی هەموو ئەمانە کاریان لەسەر بکرێت

کرێکاریی و جەماوەرییەوە بۆ راپەرین و شۆرش و سەنگونکردن، مەوداو 
خوێندنەوەی دروست و ناسینی ...  پرۆسەیەکی هەڵچون و داچوون هەیە

هەلومەرجەکەو ئاستی خەباتەکە و لەمەیداندابوونی رابەرایەتی سەراسەری و 
محەللی و مەیدانی رۆڵی زۆر گرنگی هەیە، ئەم بزتنەوەیە، پیویستی بە هاوئاهەنگی 
و ئامادەیی و بە دەستوبرد هەیە، کە ماوە نەدا ئەو بزوتنەوەیەی ئیستا لە نیوەریدا 
رابگرێت و یان ئاراستەکەی لەالیەن رەوتگەلی کۆنەپەرستی قەومی و ئیسالمیەوە، 

 ...      دەبێ هەنگاو بەهەنگاو پێشرەوی بکرێت... بەالرێدا ببرێت

 شۆڕشی برسیەکان، بە دروشمی ....درێژەی وتەی ژمارە
 کار، نان، ئازادی 

 هەتاو عەبدواڵهی

تاکە ئاڵوگۆڕ و شۆڕشی مەترسیدار :  ناپلیۆن بۆناپارت
شۆڕشی برسیەکانە، من لە شۆڕشێک کە هۆکارەکەی 
برسێتی بێ زیاتر لە شەڕ لەگەڵ ئەرتەشێکی دوسەد 

 ...هەزارکەسی دەترسم
ڕەوتی ئاڵوگۆڕ و ناڕەزایەتیە بەرینە کرێکاریەکان لە ئێرانی 

تیار بە ئەبزاری ئایین  ژێر حاکمیەتی ڕژیمی سەرمایەداری و 
شۆڕش و ناڕەزایەتیەک .  ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ روو لە زیاد بوونە

و گەندەڵیی حکومەتی  کە ئاکامی چەند دەیە حوکمڕانی 
ئیسالمی ئێرانە کە هەموو سەرمایەی واڵت و خەڵکی 

  .زەحمەتکێش سەرفی ئامانجە شەڕانگێز و تێرۆریستیەکانی لە دەرەوەی واڵت دەکات
ساڵهایە سەرمایەی واڵت لە باتی ئەوەی سەرفی خزمەتگوزاری و ژیانی ئینسانی تاکەکان بکرێ 

بەڕێ دەکرێ بە ...  سەرفی کاری تێرۆریستی دەکرێ و بۆ واڵتانی لوبنان و سوریە و فەلەستین و 
ئامانجی سەپاندنی هێژمۆنی کۆماری ئیسالمی لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و دامەزرانی 

  .حکومەتێکی ئیسالمیی شیعە کە خۆیان بە هیاللیشیعە؟ناوی دەبەن
لەو نێوەدا چینی کرێکاریش کە ساڵهایە هێزی شان و باهۆی بە تااڵن براوە و هەرزان فرۆش کراوە 
بۆ بەرگری لە بەرژەوەندیی هاوچینەکانی خەباتی ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی وەڕێخستووە، 

خەریکی  بزوتنەوەی کرێکاری بەردەوام لە هەر هەلێک کە بۆی ڕەخسابێ کەڵکی وەرگرتووە و 
ئارای ویست و داخوازیە بەرحەقەکانی کە بچوکترینیان مافی  خۆرێک خستن بووە بۆ هێنانە 

  .ئینسانی و ژیانێکی نۆرماڵە
ئێران لەڕێگای ڕاگەیاندن و سیستمی پەروەردەیی و هەموو  ساڵەهایە ڕژیمی سەرمایەداری 

هەوڵی بە الڕێدابردن و پارچەپارچە بوون و پرش و باڵوی چینی  پڕوپاگەندەیی  ئامرازەکانی 
کرێکارو داخوازیی و موتاڵباتیانی داوە، بەاڵم چینی کرێکار ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ وێڕای زەخت و 
گوشاری ئەو حکومەتە ڕاوەستاوتر لە پێشوو خۆی لەگەڵ ڕوداوەکانی ڕۆژ ئابدەیت و 

 . بەڕۆژکردۆتەوە و خەریکی هاوئاهەنگی و ڕێکخستنی هاوچینەکانی خۆی بووە
ئەگەر چاوخشاندنێکمان هەبێ بە سەر ڕەوتی ڕوداوەکانی هەناوی کۆمەڵگای ئێران و ئاوڕێک لە 
شێوە و چۆنیەتی ناڕەزایەتێەکانی چینی کرێکار لەئێران و هەروەها خوڵقاندنی فەزای ئەمنیەتی و 

رژیمی ئیسالمی ئێران و پاشگەزنەبوونی خەڵک لە ناڕەزایەتی و  ترس و دڵەڕاوکێی لە الیەن 
داخوازیەکانیان بدەینەوە ئەو راستیەمان  خۆڕێکخستن و هاوئاهەنگ بونیان بە ئامانجی گەیشتن بە 

بۆ نمونە دەتوانین باس لە ناڕەزایەتی و خۆپێشاندانی چەند ڕۆژی .  باشتر بۆ دەردەکەوێ
خۆپێشاندانێک کە بە چەخماخەیەک دەستی پێ کرد و لە ئاکام دا وەکوو .  رابردووی ئێران بکەین

 .بوڕکانێک بە سەر ڕژیمی سەرمایەداری ئیسالمی ئێران دا تەقیەوە
ی زایینی 8102ی دیسەمبەری 82 ڕۆژی پێنجشەممەی هەفتەی رابردوو کە ڕێکەوت بوو لە گەڵ 

بە هەزاران کەس لە خەڵکی شارە گەورەکانی ئێران ڕژانە سەر شەقامەکان و نارەرایەتی بەرینی 
ئەم .  دەربڕی و هەژاری و گەندەڵی و دزی سەرانی حکومەت  خۆیان لە مەڕ بێ کاری خەڵک 

خۆپێشاندان و ناڕەرایەتیانە تا بە هەنوکەش هەر بەردەوامە و چرکە بە چرکە بە ڕێژەی 
ڕژیمی ئیساڵمی ئێرانیش کە ڕژیمێکی دژە مڕۆڤ و دژی ئازادی .  خۆپێشاندەران زیاد دەبێ

ڕادەربرنە وەکوو سااڵنی ڕابردوو بە توندوتیژی و گوللە وەاڵمی ویست و داخوازیەکانی خەڵکی 
  .دایەوە

ئەم خۆپێشاندانانە لە درێژەی خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی کرێکاران لە کارگەو شەریکەکان 
کە ساڵها لە گەرودا  هاوارێک .  نەبوونی مافی ئینسانیان شکڵی گرت و بەرەو ئەو ئاقارە کێشرا و

  ...پەنگی خواردبۆوە و لە ئاکام دا بە ڕوی سەرانی ڕژیم دا تەقێوە
وەکوو شۆڕشی  خەڵکی ئێران ئەزمونی شۆڕشێکی تریان هەیە،  لێرەدا پێویسته باس لەوە بکەین کە

کە هەر ئەو خەڵکە حوکمڕانی و ڕژیمی دیکتاتۆر و گەندەڵی ٨٧٩١ساڵی   72مێژوویی ساڵی 
شۆڕشێک کە بەداخەوە بەالڕێد اچوو و خەڵک ناچار بوون لە نێوان دوو ڕژیمی . پەهلەویان ڕوخاند

هەڵبەت بە پیالنی . خراپ و خراپتر و بە هۆی نەبوونی ئاڵترناتیڤ حکومتی ئیسالمی ئێران هەڵبژێرن
لە پێشدا داڕێژراوی واڵتانی سەرمایەداری کە هەموو هەوڵیان خستە گەڕ بزوتنەوەی چەپ توشی 
. پرش و باڵوی بکەن و نەهێڵن کۆمۆنیستەکان دەسەاڵت بە دەستەوە بگرن، پیالنێک کە سەرکەوت

لەگەڵ هاتنە سەرکاری ڕژیمی ئیسالمی سەرکوتی ئازادیخوازان و جیابیران بەتایبەتی ڕەوتی چەپ 
ماشێنی کوشتاری هاوواڵتیانی وەگەڕ خست و بەیاسا و  ڕژیمی ئێران . و کومونیست دەستی پێکرد

ڕژیم بە یاساییکردنی قانونی .  ڕێسای گەندەڵی ئایینی خوێنرێژی ئیسالم ڕەوایی بە جینایەتەکانی دا
دژە ژن سەرەتا یەکەم ئامانجی فەلەج کردنی بزوتنەوەی ژنان بوو و دواتر بێ دەنگکردن و 
سەرکوتی ئازادیخوازان و کۆمۆنیستەکان کە وەک نمونە دەتوانین باس لە ئیعدامە بە کۆمەڵەکانی 

... دەیەی شەستی هەتاوی بکەین کە وەکو و کارنامەیەکی پڕ لە جینایەت و ڕەش
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 عبدالرحمن رسولگۆڕانکارى لەسیستەم تێکۆشانى هاوبەشى دەوێ   

تێکۆشانى هاوبەش بۆبەدیهێنانی ئازادى 
وبەرابەرى وچەسپاندنى یەکسانی بۆژنان 
وپیاوان زامنی بەدەستهێنانی سەرجەم 
مافەکانە بۆچینە چەوساوەکان وژێردەستەو 
کۆیلەئاساکانى سەردەمى ئێستاى باشوورى 

چەوساوەکان ئەو مرۆڤانەن .  کوردستان
کەوەک کۆیلەکانی سەدەکانی ناوەڕاست 
دەچەوسێنەوەو بێبەش دەکرێن لەمافەکانیان، 
هەروەک کرێکاران وفەرمانبەران 
ودەستگێڕو زەحمەتکێشان وخانەنیشینان 
کەبێبەش دەکرێن لەمووچەی تەواو، 
بەبیانوی جۆراوجۆر کرێکاران وفەرمانبەران 
هەقدەستی کاری ڕۆژانەیان بەتەواوی 
پێنادرێت، بێبەش دەکرێن لەبیمەی تەندوستی 
ومافی هەبوونی شوێنی نیشتەجێبوون و 

لەئاوى خواردنەوەى پاک  بێبەش دەکرێن 
وبێبەش دەکرێن لەبەردەوام بوونى هەبوونى 
کارەباو سووتەمەنى، گەنجان والوان بێبەش 
دەکرێن لەهەبوونى کارێکى شایستە بەتوانا 
مەعنەوى وبەهرەکانیان بەبەرنامە دەخرێنە 
ڕیزى هەزاران بێکارى ترى کۆمەڵگاوە، 
لەپێناوى پاراستنى دەسەاڵتى مافیاو گەندەڵ 
ودزو چەوسێنەران لەچەندین مافی تر 
کەهەق ومافی خۆیانە هەروەک مرۆڤێکی 
سەردەمی ئێستا کەهەیان بێت، بەاڵم بەهۆی 
هەبوونی سیستەمی خێاڵیەتى حیزبى کە 

ساڵە بەردەوامە لەدرێژەدانى ٧٩بەدرێژایى 
بەگەشەى سیستەمى چەوسێنەرو یاسا 
دژەمرۆڤایەتییەکان زۆرینەى مرۆڤەکانى 
کۆمەڵگاى باشوورى کوردستان بێبەش 

ئەم سیستەمە .  دەکرێن لەمافەکانیان
خێاڵیەتییە، حیزبییە مرۆڤەکان 
دەوچەوسێنێتەوە وئازار دەدات و ئاوارەو 

بۆلەبیربردنەوەى .  بێکارو هەژاریان دەکات
قەیران وکێشەکانى خەڵکى چەوساوەو 
هەژارى باشوورى کوردستان، بەردەوام 
حیزبەکانى پارێزەرى ئەم سیستەمە 
خێاڵیەتییە حیزبییە شەڕوسیناریۆ بۆخەڵکى 

 .باشوورى کوردستان ساز دەکەن
لە هەرکاتێکیشدا خەڵکى وشیارو  ناڕازى 
باشوورى کوردستان هاتەمەیدانى تێکۆشان 
و دەستى بەناڕەزایەتى وخۆپیشاندانى 
مەدەنى وشارستانى کردووە پارێزەرانى 
دەسەاڵتى مافیاو دزو گەندەڵکار بەبیانوى 

جۆراوجۆر دەستیان بەسەرکوتى ناڕەزایەتى 
وخۆپیشاندانەکانى خەڵکى باشوورى 

 ٧٠٠٥لەسەردەمى پێش .  کوردستان کردووە
هەر ناڕەزایەتى وخۆپیشاندانێک هەبایە 
لەهەر شارێکى کوردستان یاخود کە چەند 
شارو شارۆچکەیەکى بگرتایەتەوە 
ڕاستەوخۆ خەڵکى ناڕازى وڕێکخەران 
وهەڵسوڕاوانى خۆپیشاندان 
وناڕەزایەتییەکانیان تۆمەت باردەکرد 
بەتابوورى پێنجەم وهەبوونى دەستى 
دوژمنان وحیزبى بەعس بەتایبەتى، ئەمەش 
تەنها بۆئەوەى خۆپیشاندانەکان سەرکوت 
بکەن وهەڵسوڕاوان سزابدەن و زیندانى 

هەمووشى دوور بوو لەڕاستى، .  بکەن
هەڵسوڕاوانى خۆپیشاندەر کەسانى 
ئازادیخوازو یەکسانیخوازو کۆمۆنیست 
بوون کە دڵسۆزبوون بۆبەدیهێنانى ماف 
وئازادییەکانى خەڵکى چەوساوەو 

 .کۆیلەئاساى باشوورى کوردستان
سازکردنى سیناریۆکان بەردەوام بوو 
لەهەبوونى شەڕى ناخۆو هەروەها هەبوونى 
دوو ئیدارەیی گەندەڵ ومافیا ودز کە بەناوى 
ناوچەى ژێردەسەاڵتى زەردو ژێردەسەاڵتى 
سەوز ناسێندرابوون، هەر ناڕەزایەتى 
وخۆپیشاندانێک هەبایە تەنانەت بۆ ئاوى 
خواردنەوە وکارەباش پارتى دەى گوت 
دەستى یەکێتى لەپشت و یەکێتى دەى گوت 
دەستى پارتى لەپشتە، تەنها بۆئەوەى 
شەرعیەت بەسەرکوت وئەشکەنجەدانەکانى 
خەڵکى ناڕازى پێبدەن وزیندانیان بکەن 

هەربۆیە هەزاران گەنج والو .  وسزایان بدەن
بەهۆى زوڵم وزۆرى ئەم حیزبانەوە 
کەبەناوى کوردایەتى وشەرعیەتى نیشتمانى 
درێژەیان بەدەسەاڵت وسیستەمى مافیاو 
دزەکان دەدا، ئاوارەی واڵتانى تربوون 

 .یاخود لەدەریاکاندا خنکان
ى شوباتى رابردوو هەروەها ٨٩لە

لەئێستاشدا هەردەڵێن ئەو نارەزایەتى 
وخۆپیشاندانانە دەستى لەپشتە وخەڵکى 
ئاژاوەچى سازى کردووە دەیانەوێت ئەم 
. ئەزموونە خۆماڵییە کوردى یە لەناوبەرن

ئەم جارەشیان پارێزەرانى سیستەمى 
خێاڵیەتى حیزبى بەزەبروزەنگ و سازکردنى 
سیناریۆی درۆزنانە فشارى و جۆاوجۆرو 
سەرکوتى بەهێز بۆسەرخەڵکى تێکۆشەرى 
هەڵسوڕاوان وڕێکخرانى خۆپیشاندان 
وناڕەزایەتیەکانى باشوورى کوردستان 
. سەرکەوتووبون، بۆ کاتێکى نادیار

هەرکەسێک لەهەڵسوڕاوان دەستگیرکرابێت 
بۆختانێک و سیناریۆیەکى درۆزنانەیان 

لەکام .  بۆسازکردووە، هەریەکەیان بەجۆرێک
سیستەمى جیهاندا هەیە هەڵسوڕاوانى 
خۆپیشاندەرو ڕۆژنامەنووس بڕفێندرێت 
لەالیەن هێزێکى چەکدارى دەمامکدارەوە 
بەبێ ئەوەى دادگاکان وپۆلیس ئاگاداربێت؟ 
لەڕادیۆ و تەلەفیزیۆنەکانیشەوە نەڕەنەڕە 

بانگەشەى هەبوونى دیموکراسى وئازادى 
! بکەن، پارێزەرانى سیستەم ودەسەاڵت؟

مەگەر لەژێرسایەى سیستەمە فاشییەکاندا 
ئەم جۆرە هەڵسوکەوتە هەبێت لەگەڵ 
. هەڵسوڕاوانى خۆپیشاندەرو خەڵکى ناڕازیدا

ئاخر بۆیە پێویست دەکات ئەم 
جۆرەسیستەمە فاشى یە بگۆڕێت 
لەباشوورى کوردستان، تەواوى خەڵکى 
ناڕازى بەم جۆرە سیستەمە چەوسێنەرە 
خۆى ئامادە بکات وهاوکاربێت وپشتیوان 
بێت بۆ هێنانەدى گۆڕانکارى لەسیستەم 

هێنانەدى .  ویاساکانى باشوورى کوردستان
ئەو ئامانجەش تەنها یەکگرتوویی وخەباتى 
هاوبەشى دەوێت، بۆ تێکۆشانى هێنانەدى 
ماف وئازادییەکان ئەویش بەدامەزراندنى 
سیستەمێکى سیکۆالرو شارستانى وئازاد 

بەدڵنییایەوە  .دوور لەهەر چەوسانەوەیەک
لەداهاتوودا خۆپیشاندان وناڕەزایەتییەکان 
دەست پێ دەکەنەوە لەبەرئەوەى ئەوکێشەو 
قەیرانانەى کەخەڵکى باشوورى کوردستان 
هەیەتى بەم حیزبانەو بەم جۆرە سیستەم و 
دەسەاڵتە چارەسەر ناکرێت، چونکە 
لەسەرەوە هەتا خوارەوەى ئەم حکومەت و 
سیستەم و حیزبانە بەرگرى لەدزو 

هەربۆیە پێویستە بۆ .  مافیایەکان دەکەن
هەنگاوەکانى داهاتوو و تێکۆشانى 
ناڕەزایەتى وخۆپیشاندانى داهاتوو خەڵکى 
ئازادیخوازو یەکسانیخوازو چەپ 
وکۆمۆنیستەکان ئامادەباشى وکارى باشترى 
بۆ بکەن ئەویش بە بەرپاکردنى تێکۆشانێکى 
هاوبەش ویەکگرتو و کە بەجۆرێک بێت 
بتوانن زۆرینەى خەڵکى ناڕازى ڕێکخراو 
بکەن وخودى خەڵکى ناڕازى خۆى 
ڕابەرایەتى خۆی بکات و ئیدارەى 
جومگەکانى بوارى کارگێڕى کۆمەڵگەى 
باشوورى کوردستان بکات بەشێوازى 

 .شورایی
یەکێک لەکەموکوڕییەکانى خۆپیشاندان و 
ناڕەزایەتیەکانى ئەم جارەى باشوورى 
کوردستان بەشدار نەبوونى هەڵسوڕاوان 
وڕێکخرانى ژنان وکچان بوو بەشێوەیەکى 

ژنان و کچان کەمترین .  کاریگەرو بەرچاو
بەشداریان هەبوو لەسەرجەم شارو 

ئەگەر .  شارۆچکەکانى باشوورى کوردستاندا
سەیرى ڕێژەى دانیشتوانى باشوورى 
کوردستان بکەین ژنان زۆرتر نەبن لەپیاوان 
ئەوا کەمتر نین لەڕووى ژمارەوە، پێویستە 
بۆ ناڕەزایەتى وخۆپیشاندانەکانى داهاتوو 
ژنانى ووشیارو ئازادیخوازو یەکسانیخواز 
دەست پێشخەرى بەرچاو بکەن، مینبەرى 
ناڕەزایەتییەکانى باشوورى کوردستان 
بەدەستەوە بگرن و ڕابەرایەتى و 
نوێنەرایەتى خۆپیشاندانەکان بکەن، لەشارو 
شارۆچکەکانى باشوورى کوردستان 
شانبەشانى پیاوانى ئازادیخواز و 
یەکسانیخواز هەنگاو بەرەو بەدیهێنانى 

لەبەرئەوەى .  سەرجەم مافوئازادییەکان بنێن
ژنانیش گیرۆدەى کۆیالیەتى وبێمافى 
وچەوسانەوەن بەدەست ئەم جۆرەسیستەمە 
چەوسێنەرو بۆگەنەى ئێستاى باشوورى 
کوردستان کەپارێزەرى سەرجەم چەقوکێش 
وبۆکس وەشێن وشەق وەشێن 
وڕەشەکوژى وسووتاندن وخۆکوژى 

 .وتیرۆرو کوشتنى ژنان وکچانە
بۆئەوەى کۆتایى بەچەوسانەوەو نابەرابەرى 
وشەڕو ئاوارەیى و سەرکوت وئیستبدادو 
تیرۆرو رەشەکوژى ودەستگیرکردن 
وڕفاندن بهێندرێت، پێویستە ئەم جۆرەى 

ساڵ و ٧٩سیستەمەى کەهەیە بەدرێژایی 
دەپارێزرێت لەالیەن حیزبەکانەوە، خوێنى 
گەنجان والوان لەسەر ئەنجامدانى 
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتى و داواکردنى 
مافەکانیان دەڕێژێت وشەقامەکانى شارو 
شارۆچکەکان بەخوێنى گەنجان والوان 
سوور دەکات، ئەبێت بەخەباتى هاوبەش 
هەنگاوى بۆبندرێت بۆئەوەى ئەم جۆرە 
سیستەمە چەوسێنەرە کەوەک بەاڵیەک وایە 
لەسەر شان و ملى خەڵکى هەژارو کرێکارو 
ڕەنجدەرو فەرمانبەرو بێکارنەمێنێت و 
بڕوخێت، بۆئەوەى کۆتایى بەدەسەاڵتى 
حزبى چەکدارى گەندەڵ و دزو مافیاو 
چەتەو سەرکوتگەر بهێندرێت بەقازانجى 
ئازادى وبەرابەرى وخۆشگوزەرانى تەواوى 
خەڵکى کۆمەڵگەى باشوورى کوردستان 
پێویستە ژنان وپیاوان کەناڕازین بەم جۆرە 
دەسەاڵتە مافیاو چەتە ئاساو گەندەڵ ودزە 
خۆیان ڕێکخراو بکەن و هەرخۆیان 
ڕابەرایەتى خۆپیشاندان وناڕەزایەتییەکانى 

لەبەرئەوەى بەبێ .  داهاتووبکەن
ڕێکخراوکردنى خۆپیشاندان 
وناڕەزایەتیەکانى باشوورى کوردستان 
خواست و داواکارییە ڕەواکانى خەڵک بەدی 
نایەت، تەنها خەڵک بۆ هەنگاونان 
گۆڕانکاریەکى باشترو شارەستانى تر بێ 

 .ئومێدو بێ هیواتردەبێ
هاتنە مەیدانى خەڵکى شارو شارۆچکەکانى 

ى شوباتى ٨٩باشوورى کوردستان لە
سااڵنى ڕابردوو باشترئەو ڕاستییە 

لەزۆربەى .  دەردەخات بۆ خەڵکى ناڕازى
شارو شارۆچکەکانى باشوورى کوردستان 
خۆپیشاندان وناڕەزایەتى هەبوو، سەرجەم 
چین وتوێژەکان بەشداربوون 
لەخۆپیشاندانەکاندا، بۆ ماوەى چەندین هەفتە 
درێژەى هەبوو، بەاڵم بەهۆى سازکردنى 
پیالن و سیناریۆى پارێزەرانى 

دەسەاڵت و سیستەمى  بەرژەوەندى 
خێاڵیەتى حیزبى الیەنى دەسەاڵت توانیان 
پاشەکشە بە خۆپیشاندانەکان بکەن، بەاڵم 
الیەنى خەڵکى ناڕازى وخۆپیشاندەر جگە 
لەقوربانیدان هیچى بەدەست نەهێنا، بەڵکو 
بەهۆى فریودانى لەالیەن حیزبەکانى 

بەناوئۆپۆزیسیۆنەوە 
٧بۆالپەرە   
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 لە گۆشەیەکی ترەوە
ڕای هەفتانە، گۆشەیەکی هەفتانەیە کە هاوڕی مزەفەر عەبدواڵ دەینووسێت، بۆپێشەوە هەر دوو ..و ..پرس 

 : لەم گۆشەیەدا... هەفتە جارێک باسێکی باڵودەکاتەوە
 ئاوڕدانەوەیەک... لە کۆتایی ساڵدا

دوو هەزارو هەڤدەش وەک  ساڵی 
تیپەربونی کات کە روداوێکی ریژەیی 

دیارە بۆ .  وسروشییە، کۆتایی هات
مرۆڤەکان و کۆمەڵگەو دامەزراوە سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی و ئابورییەکانی دیاردەو پرس و 

هەر لەم سۆنگەیەشەوە .  روداویکی گەورەیە
وا پیویست دەکات ئیمە لە گۆشە نیگای 
خومانەوە رای لەبارەوە بدەین کە بە گشتی 

هەر ئەوەی کە شەوی .  پیچەوانەی رای باوە
مانگ، کۆتا شەوی ساڵێکە،  کە  ٥٨

ماڵئاوایی  ملیاردەها مرۆڤ لەهەمو جیهان 
لێدەکەن و پیشوازی لە ساڵی نوی دەکەن، 
خوی لە خویدا پرسیکی گەورەیەو دەبیتە 
هەواڵی گەرمی هەموو راگەیاندنەکانی 

هەر بە بۆنەیەوە مرۆڤەکانیش هیواو .  جیهان
خواستی دڵخوازانەو ئینسانیانە بۆ داهاتووی 
باشتر  بە شیوازی جۆراو جۆر بەیان 

ئەمەش بۆ خۆی ئەو راستییە پیشان .  دەکەن
دەدا کە ساڵنامەو کاتژمیرو ئاڵوگورو 
وەرچەرخانی کات زۆر گرینگ و کاریگەرە 

هەر بۆیەش .  لەژیانی مرۆڤ و کۆمەڵگەدا
خەڵکی  لەسەرپای هەسارەی زەویدا بەم 
بۆنەیەوە بە تاکۆ بە کۆ ئاهەنگ دەگیرن و 
یەک لە ئامیز دەگرن یەکتر ماج دەکەن و 

وە .  دیاری دەگۆرنەوەو پیک هەڵدەدەن
هەوڵ دەدەن تا ئەو جیگایەی بتوانن 
خوشترین خواردن و خواردنەوە بخۆن و 

ئەگەر چی لە رویەکەوە بە قوڵی .  بخۆنەوە
ئەم دیاردەو پرسەش سیستەمی سیاسی 

بە .  کاریگەری قوڵی بەسەرییەوە هەیە
. تایبەتی بۆ گەرم راگرتنی بازاری سەرمایە

. پیوە دیارە بەجوریک مورکیکی ئاینیشی وە 
دیارە هەر ئەمەشە وای کردوە کە هەندی 
رژیم و دەسەاڵت و رەوتی ئایینی جیاوازو 
ناکۆک بەم ساڵنامەیە ئەم جەژن و خۆشی 

تەنانەت هەرەشەو .  گێرانە، قەدەغە بکەن
ترس و توقاندن باڵوکەنەوە، بە تایبەتی 
لەالیەن رژیم و رەوتە ئیسالمییە 

تا رادەی دەستبردن بو .  سیاسییەکانەوە
کاری تاوانی تیرۆریستیش وەک زۆر ساڵ 
رویداوە، بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەو ڕاو 
هەڵویست و هەرەشەو مەترسی یانەش 
مرۆڤایەتی بە گشتی کردویتی بە پرس و 
بۆنەیەکی کۆمەاڵیەتی گەورەو دەربری 

هاوکات چ بە .  شادی و خۆشی یەکی قوڵ
تاک چ بە کۆ، بەم بۆنەیەوە ئاواتەخوازن کە 
ئومیدو هیواو ئاواتەکانیان لە ساڵی نویدا 

وە بە شیوەیەکی گشتیش بۆ .  بەدی بێ
بەدیهینانی ئاوات و هیواو 

پالن و نەخشە دادەریژن،  خواستەکانیان 
ئاوڕدەدەنەوە و چاو بە روداو و نەخشەو 
. روداوەکانی ساڵی رابردوودا دەخشێنەوە

بەاڵم بیگومان هەمو هەوڵەکان بۆ بەدیهینانی 
ئومیدو هیواو خواستەکان و پالن و 
نەخشەکان، چ بە تاک چ بە کۆ، یان بەناوی 
دامەزراوەو دەزگاو ریکخراوەکاندا بێ، 
ناتوانی لە چوارچیوەی سیستەمی سیاسی 
فەرمانرەوای ئەم سەردەمدا بچێتە دەرەوە 
بە ئیجابی یا سەلبی سایە دەکات 

 .بەسەریاندا
هەر لیرەوە ئەگەر ئاورێکی ریالیستی لە 
روداوە سیاسی و کۆمەالیەتی 
وئابورییەکانی ساڵی رابردوو بدەینەوە ئەوە 
وێرای هەول و خەباتی هەزاران ملیون 

ئومیدو ئاوات و  مرۆڤ بۆ بەدیهاتنی 
خواستەکانیان ئەوە دەبینین بەهوی 
لەسەرکاربوونی سیستەمی چەوسێنەری 
سەرمایە لە ئاستی جیهاندا، مرۆڤایەتییان 
زیاتر بەرەو رووی قەیران و کارەساتە 
سیاسی و کۆمەالیەتی و ئابورییەکان، 

بە تایبەتی روداوە سیاسییەکان .  کردۆتەوە
لە شەرو کوشتارو ئاوارەیی و بیکاری و 
هەژاری و برسێتی و بیمافی سیاسی و 
دەیان دیاردەی تری ئاشکرای ساڵی 

لەوانە شەرو مالویرانی  .  رابردوو بووە
بەردەوام لە سوریا، عیراق، لیبیا، یەمەن 
ومیسرو زۆر واڵتی تری ئەفریقا تا زۆر 
واڵتی ئاسیای ناوین و رۆژهەالت واڵتانی 

ئەمە وێرای .  تری ئەوروپاو ئەمریکاش
. قوڵبونەوەی قەیرانی ئابوری ئەم سیستەمە

لە گرانی و بیکاری و هەژاری و برسیتی 
زیاتر لە ناوجەرگەی واڵتانی ئەوروپاو 

هەڵبەت ملمالنێی .  ئەمریکای زلهیزی ئابوری
تازە هەڵچوەکان، بەتایبەتی لە  زلهیزە کون و

نیوان ئەمریکا و هەندی لە هاوپەیمانە کون 
و نوێکانی لە دەوڵەتەکان و رەوتە 

وە روسیا و چین و .  سیاسییەکان لە الیەک
هاوپەیمانە کون و نوێکانیان، لە دەوڵەتەکان 
و رەوتە سیاسییەکانی لە ناوچە 
جوراوجورەکان لە ساڵی رابردوودا زیاتر 
دەرکەوتون و بونەتە هوی قوڵبونەوەی 

تەنانەت مەترسی .  قەیرانە هەمەالیەنەکان
بردن و رۆچونی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بۆ 
. ناو جەنگیکی جیهانی ئەگەرێکی دوور نییە

وە هەر ئیستا ئەو شەرانەی لە زۆر واڵت 
کە دەگوزەری پیشخانی ئەو جەنگە 

ئەمە تا ئەوجیگایەی دەگەریتەوە .  جیهانییەن
بە سیستەم و دەسەاڵتە سیاسییەکان 
لەسەرەوە کە پێویست ناکات لەم کورتە 
 .ئاوردانەوەیە ئاماژە بە یەک بەیەکیان بکەین

لە روویەکی تریشەوە وەک ئاماژەمان پیدا 
کە مرۆڤەکان بە دریژایی میژووی ملمالنیی 

بە تاکو بە کۆمەل  سیاسی و چینایەتی 
هیواو ئاوات و خواستەکانیان،  هەوڵیانداوە 

کە لە ساتەوەختەکانی ساڵی نوێ بە خوشی 
دەریدەبرن لە ریگای هەوڵ و کوشش و 
خەبات و نارەزایەتی و خۆپیشاندان و 

جا ئەوەی چەندە . مانگرتن تا رادەی راپەرین
بەدیهاتوون ئەوە پەیوەست بووە بەرادەی 
. ریکخراوبوون و هۆشیارانەی مرۆڤەکانەوە

هەلبەت ئەوە بیگومانە کە هەر ئەم ملمالنی 
و نارەزایەتی و راپەرینە چینایەتییانەی 
نیوان چیینە کومەالیەتییەکانە کە رەوتی 
: میژوو دیاری دەکەن، بە وتەی مارکس

میژووی تا ئێستای هەمو کۆمەڵگەکان بە 
دریژایی میژووی نوسراو بریتییە لە 
میژوویی ناکۆکی و ملمالنی چینایەتییەکان 

بە .  جا بە ئاشکرا بووبێ یان نهینی
سەرکەوتنی الیەکیان تەواو بووبێ یا 

وە هەر لەم .  بەلەناوچوونی هەردووال
روانگەیەشەوەیە ئەگەر هەر ئاوردانەوەیەکی 
سیاسی وهەڵسەنگینەرانە خاڵی لێوە 
هەڵسانی بریتی نەبێ لەم ملمالنی و 
ناکۆکییە چینایەتییە ئیتر ناتوانی ریالسیتی 

وە ئەگەر لە هەڵوێستگیریشدا الیەنگری .  بێ
چیینایەتی نەبێ لە چینی چەوساوەو هەژارو 
نەدارو بیکارو برسی، کە چینی کریکار 
ناوەندی ئەم ملمالنیەیە، ئەوە ناتوانی 
ئازادیخوازو یەکسانیخوازو عەدالەت خوازانە 

راستە ئەم ملمالنێ و خەبات و .  بێ
تیکوشانەی چینی کریکارو تویژە 
ستەمدیدەکان، وەک وتمان، ساتێ بە نهینی 

هێ  گاه  پەرشو باڵو گا.  ساتێ بە ئاشکرایە
بە ریکخراوی الواز یا کەم تا زۆر بەهیزە، 

کڵپەدارە، بەاڵم ئەمە لە  خامۆشە یاخود 
جا . ئاستی هەمو واڵتەکانی جیهان بەدیکراوە

لە سایەی دەسەاڵتە دیموکراسییە بورژوا 
لیبرالی و سوسیال دیموکراسی یەکان بێ، 
یاخود لە سایەی دەسەاڵتە سەرکوتگەرە 
رەها قەومی وخیڵەکی و دینی و تایەفییەکان 

زیندوترین نارەزایەتیش کە بە جۆرێک .  بێ
لە جۆرەکان بەرەو دەروازەی راپەرینیکی 
جەماوەری دەچوو هی خەڵکی ستەمدیدەی 
شارەکانی عیراق و کوردستان و ئیرانە لە 

قەومی و ئیسالمییەکان کەلە  دژی رژیمە 
جا خۆ .  کوتاییەکانی ئەمساڵدا دەستی پیکرد

ئەگەر ئەمانە سەرکوتیش کرا بن یا بکرێن یا 
بەهەر هویەکی خویی و بابەتییەوە 

دوور یا نزیک  خامۆشیش ببنەوە، ئەوە 
ئەوەی سروشتی و بەلگە .  سەرهەڵدەدەنەوە

نەویستە ئەوەیە تا ئەو جیگایەی 
چەوسینەرو چەوساوەو چەوسانەوە هەبن 
نارەزایەتی و راپەرین و شۆرش و روخان 

 .و ئالوگۆری دەسەالتیش هەر دەبێ
 ئامادەکاری یەک...لە پیشوازی ساڵی نویدا *

یاساو رێساو نەریتی مرۆڤە  ئەمە 

هۆشیارەکانە چ بە تاک چ بە کۆ لە هەموو 
بوارە کۆمەاڵیەتی و سیاسی و کەلتورییەکان 
کە بۆتە نەریتیکی جیکەوتو کە لە کوتایی 
ساڵدا ئاورێکی هەڵسەنگێنەرانە و 

کارو کردەوەو خەبات و  رەخنەگرانە لە 
کۆششی پێشویان دەگرن و خاڵە الواز 
وپیشرەوییەکانیان دیاری دەکەن، تا هیواو 
ئاوات و خواست و داوا هەمەالیەنەکان بە 
پالن و نەخشەی دیاریکراوەوە بۆ ساڵی 

هەڵبەت پیویستە ئەوەش .  نوێ دابریژینەوە
بڵیین قسەکانی ئیمە هەمووی سیاسییەو 
لەمەر سیاسەتە بەو حوکمەی ئەوە 

کە بۆتە شادەمارەکانی کۆمەلگەو،  سیاسەتە
هەمو شتیکی کۆمەڵگەو تەنانەت 

وە .  سروشتیشی بە خویەوە گرێداوە
سیاسەتەش لە دونیای هاوچەرخدا  ئەم 

سیاسەتی چینیکی بااڵدەستی ئابوری 
دیاریکراوە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بەریوە 
دەبات کە بۆ قازانجی سەرمایە بۆتە هۆی 
هەموو کارەسات و روداوەکان بەسەر 
مرۆڤەکانداو واداریان کردون لەسەری سالێ 
تازەدا خەون بە بەدیهاتنی هیواو 

هەر بۆیەش چین و .  خواستەکانیانەوە ببینن
تویژەکانی خوارەوەش بە بێ سیاسەتی 
راست ودروست و رۆشن و ریکخراوی 
چینایەتی خویان هەرگیز ممکن نییە هەموو 
ئەو هیواو ئاوات و خواست و داوا سیاسی 
و کۆمەالیەتی و ئابورییانە بەدی بینن و 

لەوەش .  بیسەپینن بەسەر دەسەالتداراندا
بەڵگە نەویستتر ئەوەیە کە 

سیاسەتیش هەروەک چۆن بۆ چینی  کرۆکی 
بااڵدەستی سیاسی حزب و ریکخراوی 
هەمەچەشنە کە لە چوارچیوەی دەولەت و 
حکومەت و دامەزراوەکان خۆیان 
ریکخستووەو هەمیشەش بەناوی هەموو 
خەڵک و نەتەوەو میللەتەوە خۆیان سەپاندوە 
بەسەر خەلکدا، ئاواش چین و تویژە 
چەوساوەکانیش پێویستە بزانن کە دڵی 
سیاسەت بۆ ئەوان و بەدیهینانی ئاوات و 
خواستە نزیک و دورەکانیان تا کۆتاییهاتنی 

 ٧بۆ الپەرە ... یەکجارەکی
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 هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
 ئاراس رەشید و شوان عەزیز: ئامادەکردنی

بەرزبوونەوەی مردنی کرێکاران لە ئەمەریکا بۆ بەرزترین 
 ساڵی ڕابردوودا ٠١ئاستی خۆی لە 
 ئەمەریکا/ واشنتۆن

ساڵی ڕابردوو ژمارەی مردنی کرێکاران لە 
ئەمەریکا، بەرزترین ئاستی خۆی تۆمارکرد، لە 

ئەمەش بەپێی نووسینگەی .  ساڵی ڕابردوو ٨٠
 ٣٩٨٧٠نزیکەی .  ئامارەکانی کاری ئەمەریکی

هەزار کەس لەکاتی کارکردندا گیانیان 
ئەمەش بەرزترین .  ٧٠٨٢لەدەستداوە لە ساڵی 

 .ەوە ٧٠٠١ئاستی سااڵنەیە لە 
ڕێژەی زاماری کوشندەی کرێکاران لە کاری 

بریندار بۆهەر  ٥٩٢فول تایمدا بەرزبۆتەوە بۆ 
ئەمەش بەرزترین ڕێژەیە لە .  هەزار کەس ٨٠٠

ە وە، زۆرترین ڕێژەی مردنەکان  ٧٠٨٠ساڵی 
بەهۆی تاوانەکانی کوشتن و خۆکوژی و 
. وەرگرتنی دۆزی زیادە لە مادەی هۆشبەر

ڕووداوی خۆکوژی لەسەر کار بۆ ژمارەی 
کەس،  ٧٧٨پێوانەیی بەرزبۆتەوە، و گەیشتۆتە 

تاوانی کوشتن، کەئەمەش  ٣٠٠هەروەها 
مردن بەهۆی .  ەوە ٧٠٨٠بەرزترین ئاستیەتی لە 

زیادەڕۆیی لە بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر و 
کەیس، ئەمەش ماوەی  ٧٨٩ئەلکهوڵ گەیشتۆتە 

ساڵی لەسەر یەکە لە زیادبووندایە بە ڕێژەی  ٤
ڕووداوەکانی هاتوچۆ .  بە النی کەم%  ٧٣

ی سەرجەم %  ٤٠زۆربوون، بەجۆرێک 
 .مردنەکانی شوێنی کاری لێ پێکهات

 
کرێکارانی کۆگای دانەوێڵە لە بەندەری دارالبیزاء 

 ...مانیانگرت
 مەراکش/ ربات

 

 
لە (  FNSA)زانکۆی نیشتمانی کەرتی جووتیاران

ڕێگای نەقابەی کۆگای دانەوێڵە لە بەندەری دار 
. البیزائەوە ناڕەزایەتی خۆی دەربڕیوە

ناڕەزایەتی لەسەر بەردەوامی پێشێلکردنی 
یاسای کار بەڕێگەی ئەنقەست، لەڕێگای گۆڕینی 

بەجۆرێک کرێکارانی.  ڕۆژی کار لە یەکشەماندا
هەڵدەستن بە کاری (  مەسلەحەی ئیستغالل)  

. چاکردنەوە، لە جیاتی کرێکارانی ئەو کارگەیە
بەپێی قسەکانی ئەم نەقابەیە بێت، کە لە ژێر 
پەرچەمی یەکێتی کاری مەغربی دایە،  وە بەپێی 
پەیامنێری نێردراو بۆ بەڕێوەبەرایەتی کۆمپانیای 

ئەندامانی مەسلەحەی "  کۆگاکانی بەندەرەکان
ئیستیغالل یان بانگردوە بۆ کارکردن لە ڕۆژی 
یەکشەم، سەرەڕای هەلومەرجی تەندروستیان، 

سەرەڕای ئەوەی .  کە ڕێگە نادات ئەو کارە بکەن
کە ئیدارە ڕاپۆرتە تەندروستیەکانیشی 

 ".لەبەردەست دایە سەبارەت بەو بابەتە
"FNSA"  ئیدانەی گرتنەبەری رێگەی

تۆمارکردنی تاکی کرێکاری کردوە لە لیستی 
ئەمەش ناکۆکە لەگەڵ .  کاری ڕۆژی یەکشەمە
بەپێی قسەی پەیام ".  ناوەرۆکی مەرسومەکە

پرس پێنەکردن بە نوێنەری نەقابە "  نێرەکە
کرێکاریەکە، کە بە زۆری نوێنەرایەتی کرێکاران 

 "دەکات لەو گۆرانکاریانەدا 
ناڕازیان بەڕێوەبەری گشتیان بە بەرپرس 

." زانیوە، ئەمەش لە ڕێگەی یاداشتنامەکەیاندا

 تهەموو ئەو کارانەی ئیدارە پێی هەڵدەستێ
کاری ئیستیفزازین، بۆ دروستکردنی کەش و 
. هەوای ڕق و دووبەرەکی لە نێو کرێکاراندا

ئێمەش ئەو بەتاوانبار دەزانین، لە کەوتنەوەی 
پەیام نێرەکە هەوڵی ".  هەر کارێکی نەخوازراو

داوە پەیوەندی بە ئیدارەی کۆگاکە بکات، بەاڵم 
ڕۆژ هیچ وەاڵمێک نەبووە کە ئەنجامی  ٤دوای 

 .هەبوو بێت
ئیفلیج بوونی کاتی لە ئیسرائیل، بەهۆی مانگرتنەوە، 

لە ناڕەزایەتی لە بەرامبەر کەمکردنەوەی کار لە کارگەی 
 .تیڤا بۆ دروستکردنی دەرمان

 ئیسرائیل/ تەل ئەبیب
  

نەقابەی سەرەکی کرێکارانی کەرتی گشتی لە 
مانگرتنێک  ٧٤/٨٧ئیسرائیل، ڕۆژی یەکشەممە 

ئەمەش بووە هۆی .  نیوڕۆژەی ڕێکخست
داخستنی فڕۆکەخانە و بۆرسە و بانک و هەموو 
وەزارەتەکان و ناڕازیبوونیان لە نەخشەی 
کۆمپانیای تیڤا بۆ پیشەسازی دەرمان بە 

 . بێکارکردنی ژمارەیەکی زۆر لە فەرمانبەران
هەفتەی پێشوو کۆمپانیاکە کە لەژێر باری 
قەرزێکی قورسدایە، وە یەکێکە لە کۆمپانیا 
گەورەکانی ئیسرائیل و گەورەترین کۆمپانیای 
. پیشەسازی ڤاکسین دروستکردنە لە دنیا

بڕیاری داوە کە هێزی کاری جیهانی خۆی بە 
ڕێژەی پتر لە چارەکێک کەم بکاتەوە، کە دەکاتە 

 .هەزار کار و وەزیفە ٨٤نزیکەی 
کار لە  ٨٩٠٠بەپێی ئەم نەخشەیە، نزیکەی 

ئیسرائیل لە دەست دەدرێت و کارگەکەش لە 
ئەمەش نەقابە و .  ئیسرائیل دادەخرێت

سیاسیەکانی کە وا دەبینن، کە کرێکارانی تیڤا 
نابێت باجی سەرمایەگوزاریە 
شکستخواردوەکانی ئەو کۆمپانیایە بدەن لە 

 . دەرەوەی واڵت، توڕە کرد
 ٨٧سەدان هەزار لە کرێکاران تاوەکو کاتژمێر 

زۆرێک الیەن .  ی نیوەڕۆی یەکشەممە مانیانگرت
و خەڵک پشتیوانیان لێکردن و لە گردبوونەوەیان 

مانگرتوان .  لەبەردەم دەزگاکانی تیڤادا سازکرد
زۆر ڕێگای سەرەکیان داخست، لەوانە 

هەروەها سووتاندنی تایە لە .  دەروازەی قودس
خۆپیشاندەران لە .  بەردەم نووسینگەکانی تیڤا

ئەمەش .  ناوەڕاستی شەقام دەروازەکان دانیشتن
بووە هۆی وەستانی هاتوچۆ لە ژمارەیەک لە 

 .شارەکان
یەکێتی نەقابە کرێکاریەکان لە ئیسرائیل

، گووتیان کە کرێکارانی تیڤا لە (الهستدرۆت)  
قدس لە ناو کارگەکە ماندەگرن لە ڕۆژی 

بۆرسەش سەعات .  دووشەممەی داهاتوو
هەروەها .  کارەکانی لەو ڕۆژەدا کەمکردەوە

گەشتەکانی فڕۆکە لە .  دابەزی%    ٠٩١پشکی تیڤا 
فڕۆکەخانەی جۆریۆن لە تەل ئەبیب لە 

ی نیوەڕۆ وەستان یان ٨٧-١سەعاتەکانی نێوان 
دواخران، نەیانهێشت هیچ فڕۆکەیەک بنیشێتەوە، 

سەرۆک .ی نیوەرۆ٨٧تا گەیشتە کاتژمێر 
وەزیران نەنیامین نەتەنیاهۆ، بڕیارە لەگەڵ 
شۆڵتز سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای تیڤا 
لەم هەفتەیەدا کۆبێتەوە، ئەمەش لە هەوڵی 
کەمکردنەوەی زەرەری سەر کرێکاران بۆ 

لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی .  کەمترین ئاست
پێویستمان بە بەکارهێنانی "  وەزیراندا گووتی

ئەوپەڕی توانامان هەیە، بۆ ڕێگرتن لە داخستنی 
ئەوەشی زیاد کرد، کە ".  کارگەکان لە قدس

ئیسرائیل دەبێت وەک بارەگای سەرەکی 
 .کۆمپانیای تیڤا بمێنێتەوە

ملیۆن  ٥٢هەندێک خێزان لە عێراق، کچەکانیان بە 
دۆالر دەفرۆشن، بۆ کارکردن لە شوێنی ڕابواردنی 

 .شەوانە

 عێراق/بەغدا

جەنگ هۆکاری ئەنجامدانی تاوانە دژ بە کچ و 
بەجۆرێک، کە ئەوە تەنیا .  ژنانی گەلی عێراقە

داعش نەبووە، کە ژنانی دەفرۆشتە ئەندامانی 
بەڵکو خێزانەکان لە بەرامبەر .  ڕێکخراوەکەی

 .فرۆشتنی کچاندا قازانجیان دەستکەوتووە
هێزە ئەمنیەکانی عێراق، توانیان دەستبگرن 
بەسەر هەندێک خێزانی قەرەج، کە هەڵدەستن بە 
فرۆشتنی کچانی خوار تەمەنی بەشوودان، 
لەڕێگەی زەواجی ڕەسمی و دادگا، و هەندێکیتر، 

 ٧٣بەنرخێک کە دەگاتە .  لە دەرەوەی دادگا
ملیۆن دۆالر، لە هەندێک لە شارەکانی وەک 

 . کەربەال و بابل و دیوانیە ئەم کارە ڕوویداوە
( مهدی ڕێکان)  ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگا

بەدواداچوونی کردووە، و دەڵێ کەیسی 
بازرگانیمان بینیوە بە کچانی ژێر تەمەنی 
شووکردن، لە توێژی قەرەج لە ژێر ناوی 

هەندێکیان دەیانکڕن، هەندێکیشیان لە . شووکردن
بەغدا بۆ مەبەستی بەکارهێنانیان لە گازینۆ و 
کافیتریاکان و شوێنی ڕابواردن و بۆسواڵکردن 

سەرچاوەیەک ئاشکرای کرد .  بەکاریان دەهێنن
کچ فرۆشراوە بە یەکێک لە گازینۆکان لە "  کە

ناوچەی التوایل لە بەغدا، بۆ مەبەستی کارکردنی 
". لەشفرۆشی، و هەروەها فرۆشتنەوەی دووبارە

ئەو خێزانە قەرەجانە، ناچارن بە فرۆشتنی 
کچەکانیان بەهۆی کارکردنیان بە سەرانە و 

بۆ زانیاری  .  کۆبوونەوەی قەرز لەسەریان
فرۆشتن، دەبێتە هۆی ئەوەی کە خێزانەکە 
بەرپرسیارەتی کچەکە چی دی هەڵنەگرێت، یان 
لە داهاتوودا نیوەی ئەو نرخە بداتەوە پێیان بۆ 

 ".تەاڵقدانی کچکە
داوا لە بەرپرسانی دادگا و ئەمنی کراوە، بۆ 
بەربەستدانان بۆ ئەم کارانە، دانانی زۆرترین 

هەروەها .  سزا، بۆ ئەوانەی بەم کارانە هەڵدەستن
ڕۆشنبیرکردنی کۆمەڵگا لە ترسی ئەم دیاردانە، 

 ". لە هەموو ناوچەی پارێزگاکە
شایانی باسە کە ئەنجومەنی وەزیران، لە ئازاری 

دا، بڕیاری دروستکردنی لیژنەیەکی  ٧٠٨٧
ناوەندی دا بۆ جێبەجێکردنی یاسای لەناوبردنی 

ی ٧١بازرگانی کردن بە مرۆڤ بە ژمارەی 
، بە سەرۆکایەتی وەزیری ناوەخۆ، ٧٠٨٧ساڵی 

لە بەراواری ئاماژا پێدراو دەستکراوە 
 .بەجێبەجێکردنی

کرێکارانی کارەبای لوبنان بەردەوامن لە مانگرتنی 
 .کراوە

 لوبنان/ بەیروت
نەقابەی کرێکارانی دەزگای کارەبای لوبنان،  

جەختیان کردەوە لە بەردەوام بوون لە مانگرتنی 
لە "  لە راگەیاندنێکدا ئەوەیان زیادکرد کە .  کراوە

ژێر ڕۆشنایی چاوپێکەوتنە دووبارەکان لەگەڵ 
نوێنەری وەزارەتی ماڵی، بە سەرپەرشتی 

لەم ڕێگەیەوە .  یەکێتی کرێکارانی گشتی
نەتوانراوە بگەنە هیچ چارەسەرێک سەبارەت بە 
خشتەی تایبەت بە مووچەو ڕاژەکان، بەپێی 

نەقابە جەخت دەکاتەوە لە .  ٩٤٨٠مەرسوومی 
بەردەوامی دان بە مانگرتنی کراوە، و بەهەمان 

شایانی باسە کە زۆرێک ناوچە لە .  شێوە
باشوور و بقاع و باکوور و هەندێک ناوچە 
شاخاویەکان، کەوتونەتە ژێر کاریگەری بڕانی 

 .تەزووی کارەبا

کرێکارانی کۆمپانیای نیشتمانی چاکردنەوەی ڕێگا، 
 بەردەوامن لە مانگرتن، بۆ ڕۆژی سێیەم

 مۆریتانیا/ نەواکشوت

کرێکارانی کۆمپانیای نیشتنمانی بۆ چاکردنی 
، بەردەوامن لە مانگرتن، لە (ENER)ڕێگا

لە ڕۆژی .  بارەگای سەرەکی لە نەواکشوت
سێیەمیاندا داواکارن لە بەشداری پێکردنی 
نوێنەرانی کرێکاران لە بڕیاردان لەسەر 
چارەنووسی کۆمپانیاکەیان، و سەرفکردنی 

کرێکاران .  مووچەی دوومانگی دواکەوتوویان
ڕەتیانکردەوە کە مانگرتنەکەیان بشکێنن، تا 

لە کاتێکدا .  وەاڵمی داواکاریەکانیان نەدرێتەوە
سەیارەی پۆلیس لە بەر دەرگای کۆمپانیاکە 

کرێکارانیش پێداگری دەکەن لە .  وەستاوە
بەردەوامیدان بە مانگرتنەکەیان تاوەکو 
. بەدیهێنانی مافەکانیان بەتەواوەتی و بەبێ کەمی

واشی دەبینن، کە نەهێشتنی کۆمپانیاکەیان، و 
تێکەڵکردنی لەگەڵ کۆمپانیایەکی تر، کە بەشێکی 

 .تایبەتە، کارێکی نایاساییە و هیچ پاساوێکی نیە

نوێنەرانی کرێکاران، داوای وەزیری 
گواستنەوەیان ڕەتکردەوە بە شکاندنی 
. مانگرتنەکەیان، لە بەرامبەر چاوپێکەوتن لەگەڵیدا

بە هەنگاوێکی فێاڵویان ناونا، لە پێناو کۆتایی 
 .هێنان بە مانگرتنەکەیان

کرێکارانی سیرامیکا سۆفیا، بەردەوامن لە ناڕەزایەتی 
 .کرێکار ٠٢١دەڕبڕین لە ئەنجامی دەرکردنی 

 میسر/قاهیرە

، ٧کرێکارانی سیرامیکا سۆفیا و ماجستیک 
بەردەوامن لە ناڕەزایەتیەکانیان لەبەرامبەر 
بریاری توندی سەرۆکی کۆمپانیاکە بە 

بە بیانووی چاککردن لە .  کرێکار ٢٣٠دەرکردنی 
کۆتایی بە ماوەی کارەکانیان .  کۆمپانیاکە

هێنراوە، لە پاڵیدا، ژمارەیەک کرێکاری دیکە 
، بەپێی (العاشر)  گواستراونەتەوە بۆ کۆمپانیە

هەروەها کرێکاران .  قسەی شکاتەکانی کرێکاران
دەستیان لەکار  ٨٧/٨٧شەمە  ٥سەرلەبەیانی 

کێشاوەتەوە، دوای ئەوەی کارگەکە فرۆشراوە 
بۆ وەبەرهێنێکی تازە، و بەڵێنی پێداون کە پارەی 
مانگ و نیوێکیان بۆ سەرف بکات سااڵنە، 

 .ئەمەش بە پێی یاسای کاری تازە

بەپێێ قسەی کرێکارەکان، خاوەنە تازەکە ناوی 
مستەر جۆنە، ئەویش خاوەنی کۆمپانیای جیهانیە 

،هەروەها (ڕۆک)  بۆ پیشەسازی سیرامیک
خاوەنی کۆمەڵەی االمراء و سیرامیک ماجستیکە، 

ساڵ پێش لە لیوا فرحات الشرشاری  ٧کە 
 .کڕیوە

سەرەڕای گۆڕینی ناوی کۆمپانیاکە بۆ سۆفیا، 
بەاڵم کرێکارەکان بیمەکانیان بەناوی کۆمپانیای

یە، ئیدارەی کۆمپانیاکە دەستی کردوە بە (ڕۆکا)  
پاکتاوکردنی کرێکاران و گواستنەوەی هەندیکیان 
بەزۆر بۆ کارگەکانی السخنە و العاشر من 

 .رەمەزان

کرێکاران داوایان لە وەزارەتی وەبەرهێنان و 
هێزی کار کردوە کە لێکۆڵینەوە لەگەڵ 
وەبەرهێندا بکرێت، و هەموو سزاکانیشی 
بەسەردا جێبەجێبکرێت لە الیەن وەزارەتی 

هەروەها .  وەبەرهێنان دژ بە شکاتلێکراو جۆن
لەوانە .  مافی کرێکاران پارێزراوبێت

قەرەبووکردنەوەیان لە بەرامبەر دەرکردنی 
ئەمەش وا دەکات . بەزۆر و بەبێ ئاگادارکردنەوە

خاوەن کۆمپانیاکە قەرەبووی هەر کرێکارێک بە 
بە پێی ناوەرۆکی یاساکە .  مانگ بکات ٤

 ٧مانگ لە هەر ساڵێکدا، و  ٧سەرفکردنی 
مانگیش لەبەر ئاگادارنەکردنەوەی پێشوەختی 

 .کرێکارەکان

فەرماااناابەراناای هاااتااوچااۆی    
٧بۆ الپەرە   
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یەکێتی و پارتی وەک دوو حزبی 
بزووتنەوەی کوردایەتی، چ لەشاخ و چ لە 

ساڵی دەسەاڵتی شاریاندا، هەمیشە لە  ٧٩
شەڕو ئاگربەستدا بوون، ئەوکاتانەشی 
کەڕێک بوون و لەدەست لەمالندا بوون، 
خەریکی چاڵ هەڵکەندن و هەڵدانەوەی 
الپەڕەی کۆن و تا ئەوشوێنەی بەزەرەریان 
نەبێت کارنامەی خیانەتی یەکترو فایلی 
یەکتریان بۆ ریسوکردنی یەکتر و خۆ بە 
پاک و نوێنەری خەڵکی کوردستان خسۆتە 
دەرخستووە، بەاڵم خاڵی هاوبەشی هەموو 
دەورەیەکیان دژایەتی کردنی خەڵک و دزینی 
نانی سفرەی هەژارانەی خەڵک بووە، 
نموونەی ئەمانە لەبەردەم خەڵکی 
کوردستاندا زۆرە، کە کارنامەی شەڕو 
ئاشتیان لە دەسەاڵتی شاریاندا بۆ ئەم نەوە 

ئاب و  ٥٨نوێیە رۆشنە، لە شەڕی ناوخۆ، 
ئۆکتۆبەر بوو، کە ئەمانە  ٨٢نزیکترینیان 

بەرچاوترینیایە کەرۆژانە قسەی سەرزمانی 
خەڵكە، وە کارنامەی زۆری تریان هەیە 
وەک عادەتی هەمیشەییان، وە بۆ خەڵک 
رۆشنە کە کەشەڕی ناوخۆدا چەند هەزار 
رۆڵەی کرێکارو کەمدەرامەتی کوردستانیان 
لەیەکتری کوشت، چەندان مناڵیان بێ باوک 
کردو چەندان ژنیان بێ هاوسەرو چەندین 
دایکیان توشی ناسۆر کرد، بەدوایدا 
دەستگرتنی رژێمی  بەعس و پێشلەشکری 
بۆ دەبابەکان و سوپاسی سەدام حسین و 
هێنانەوەی بۆ ناو کوردستان بوو لەالیەن 
پارتیەوە و بۆ لوت شکاندنی یەکێتی و 
راستکردنەوەی تەوازنی هێزی 
لەبەرژەوەنەدی پارتی، پاوانخوازی پارتی 
ساڵ بەساڵ روو لەسەر دەبوو بەتایبەت 

داو  ٧٠٠٥بەدوای روخانی رژێمی بەعس لە 
دوای رێکەوتنی مەسعود بارزانی و جەالل 
تاڵەبانی لەسەر پۆستی عێراق و کوردستان، 
کە سەرۆکی هەرێم بۆ مەسعود بارزانی و 
سەرۆکی عێراق بۆ جەالل تاڵەبانی، کە ئەمە 
جارێکی گۆڵ و پاشقولی بارزانی بوو لە 
تاڵەبانی کە پۆستەکەی سەرۆک کۆماری 
عێراق تەشریفاتیەو تەواو دەبێت و ئەوەی 
خۆی ئەمێنێتەوەو دەسەاڵتداری یەکەم 
. لەکوردستان بارزانی و حزبەکەی دەبێت

ئەم پرۆسەیە بەردەوام بەشێوەی جۆراو 
جۆر دەڕۆیشت و رۆژ بەرۆژ رێکەوتن و 
ئاشتی و دابەشکردنی پۆستی کوردستانیان 
لەنێوان خۆیاندا ئەگەرچی لەسەرەتاوە پەنجا 
بە پەنجا بوو، بەاڵم لەدوایدا و بەتایبەت 

ی ئاب، تەوازنی هێز لەبەرژەوەندی ٥٨دوای 
پارتی و بارزانی رۆژ بەرۆژ روو 
لەسەربوو، وە لەبەرامبەر ناڕەزایەتیەکانی 
خەڵکدا ئەم دوو حزبەو هەم ئۆپۆزسیۆنێک 
کە بەرئەنجامی ناڕەزایەتیەکانی خەڵک و 
بەرنەفرەت کەوتنی حزبەکان بەوجود هات و 
خۆی کردە خاوەنی ئەو بزوتنەوەیە کە 
کەهیچ نزیکیاتیان جگە لە ناوی ریفۆرم و 
ناوهێنانی خەڵک نەبوو، بەناچار یەکێتی و 
پارتی بەردوام رێکدەکەوتن کە پۆستە 
ئەساسیەکانی دەسەاڵت الی خۆیان و 
بەتایبەت الی پارتی بێت و پۆستی 
تەشریفاتیش بدەن بە گۆڕان و ئیسالمیەکان، 
و تا دواجار پارتی هەم گۆڕانی لەپەرلەمان 

باڵەکانی ناو .  وەدەرناو خستیە حاشیەوە
یەکێتیش هەمیشە لەکێشەدا بوون لەسەر 

پارتی توانی .  کورسی و داهاتی زیاتر
لەبەرامبەر یەکدا توندیان کاتەوەو بەشێکی 
زۆریان دەستەمۆ بکات و ئیتر یەکێتی بەناو 
لەدەسەاڵتدا بوو، بەاڵم پۆستەکانیان 
لەخزمەتی کارو سیاسەتی پارتیدا بوو، 
بەجیا لەوەی کە ئەم دوو حزبەی کوردایەتی 
کێشەیان هەبوو وە لەهەمانکاتدا لەدەسەاڵتی 
هاوبەشیان هەبوو، بەاڵم وەک دوو حزبی 
یەک بزوتنەوە ئەویش بزوتنەوەی بۆرژوا 
ناسیونالیستی کورد لەپێناو 
بەرژەوەندیەکانیاندا هەمیشە ئامادەبوون 
کۆمەڵگای کوردستان و عێراق لەخوێن 
هەڵکێشن، و هەریەکەیان لەسەر حسابی 
خەڵکی کوردستان، کوردستانیان دابەشکرد 
بەدوو زۆنی سەوزو زەردو بەردەوام 
نۆکەرایەتیان بۆ واڵتانی ناوچەکە بەرچاو 
بوو، بەتایبەت یەکێتی لەباوەشی جمهوری 
ئیسالمی ئێران و پارتی لەباوەشی 
ئۆردوگان و دەوڵەتی تورکیادا، بەاڵم 
لەبەرامبەر نارەزایەتی خەڵک و بۆ 
وەستانەوە بەرووی ویست و داخوازی 
مافەکانی خەڵکی کوردستاندا، یەک دەست و 

 .تەباو هاوکاری یەکتری بوون
چوونەسەرو فراونبوونەوەی نارەزایەتیەکان 
و گوشار دانان لەسەر پارتی و یەکێتی، 
ئەگەرهۆکارێک بووە بۆ قوڵکردنەوەی 
کێشەو ملمالنێی ئاشکراو نهینی نیوان پارتی 
و یەکێتی و حزبەکانی ناو خانەوادەی 
بۆرژوازی کورد، بەاڵم  بۆ پاراستنی 
دەسەاڵت و بەردەوامی دان بە تااڵنی و 
بێمافی، یەکدەست و هاوکاری یەکتری 

دیارە نەک ئەم دوو حزبە بەڵکو .  بوون
حزبی گۆڕان و سەرکردایەتیەکەی لەژێر 
ناوی ریفۆرم و داواکانی خەڵكدا هەر بەم 
ئاقارەدا کاریان دەکردو سواری شەپۆلی 
ناڕەزایەتی خەڵک بوون و پاشەکشەیان 

شوبات  ٨٩بەخۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی 
کرد،  بەاڵم نەیانتوانی بەڵینی چوار ساڵ 
ئارام راگرتنی شەقام و کۆمەڵگە، بەرنە سەر 
و رێگە لە تورەیی و نەفرەتی جەماوەری 

ناڕەزایەتیەکانی کریکاران و .  نارازی بگرن
مامۆستایان و فەرمانبەران و الوان و ژنان 
بەردەوام لەکۆمەڵگادا بەردەوام بوو، وە 
هەموو الیەنەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی لە 
حکومەتدا تەنها وەاڵمیان بەخەڵک ئەوەبوو 
لە  دەورەیەکدا دەیانوت ترسی داعشمان 
لەسەرەو، و دەورەیەکی تر دەیانوت بودجە 
لە بەغداوە نایەت، ئەم دوو پاساوە پوچە بۆ 
ئەوەبوو تا درێژە بەدەسەاڵتی خۆیان بدەن 

 .و پاشەکشە بە خۆپیشاندانەکان بکەن
بەدوایدا جەنگی دژی داعش و دژی تیرۆر 
بووە سەر وێردی زمانی نەک تەنیا ئەم 
حزبانە، بەڵکو بۆ هەموو حزبەکانی عێراق و 
واڵتانی ناوچەکە و جیهانیش، کە 
هەریەکەیان هەوڵی ئەوەی ئەدا کە جێگای 
خۆی تووند بکات کە دوای دەرکردنی 
هێزەکانی داعش لە موسڵ، خۆیان بۆ 
شەریکە بەشی زیاتر یان دەست 
بەسەراگرتنی زیاترو داهاتی زیاتر خۆ 
ئامادە بکەن، ئەوە بوو کە تەمایلی واڵتانی 
ناوچەکە و جیهانیش کە تەمایڵ زیاتر 
لەبەرامبەر حکومەتی مەرکەزیدایە، حکومەتی 
عێراق بەهاوکاری جمهوری ئیسالمی زۆتر 
خۆی بۆ ئەمە ئامادەکرد، وە سودیان لە 
کێشەکانی نێوان یەکێتی وپارتی وەرگرت 
لەسەر یەک دەست نەبوونیان بۆ مەسەلەی 
ریفراندۆم وەک مافێکی سەرەتایی و رەوای 
خەڵكی کوردستان، کردیانە مەسەلەی 
سەرەکی کێشە بۆ ئەوە پاشەکشە بەخەڵکی 
کوردستان بکەن لەهاتنە مەیدان و دەنگدان 
بەجیابوونەوە و دەوڵەتی سەربەخۆ، وە 
کرایە بەهانەیەکی گەورە کە حکومەتی 
عەبادی و جمهوری ئیسالمی ئێران لەگەڵ 
باڵێکی ناو یەکێتی رێبکەون بۆ ئەوەی 
هێزەکانی عێراق زووتر ئەوە بەرنامەیەی 
خۆیان بۆ ئامادەکردبوو، بهێننەوە 
کوردستان، وە ئێمە لەسەرەتای شەڕی 
موسڵەوە ئەم پێشبینیەمان کردبوو وە رامان 

بۆ یەکێتی ئەوە خۆمەاڵسدانێکی .  گەیاند
درێژماوەبوو وە بۆ فرسەتێکی وا دەگەڕا بۆ 

ی ئاب لەپارتی و ئەمجارە گۆڕینی ٥٨تۆڵەی 
تەوازنی هێز بەزەرەری پارتی، بەاڵم 
بەسوتاندنی و بێ ئیرادەکردنی خەڵكی 
کوردستان و ئاوارەیی هەزاران کەس 
لەناوچەکانی دوزو کەرکوک و ناوچە 
کێشەلەسەرەکان، توانیان پارتی پاشەکشە 
پێبکەن بەپاشەکشەی خۆیانەوە لەبەرامبەر 
حکومەتی مەرکەزی کەتائیستاش ئامادە نییە 
لەگەڵیان دابنیشێت، بەاڵم گرنگ بۆ ئەوان 
پاشەکشە بەپارتیە، بەبێ لەبەرچاو گرتنی 
موچەو کارو ژیان و کەرامەتی خەڵکی 

 ٨٢لەماوەی رۆژێکدا .  کوردستان
ئۆکتۆبەریان بەوجود هێنا لەمێژووی 
حزبەکانی کوردایەتیدا کەم وینە بوو، لەپێش 
ئەو رۆژەو دوای ئەو رۆژەش زۆربەری 
حزبەکانی کوردایەتی کەشەریکن لەو 
تاوانەدا لەهەوڵی هێنانەوەو دەستگرتنی 
هێزەکانی حکومەتی مەرکەزی و حەشدی 
شەعبی کە لەباری سیاسی ئایدۆلۆژیەوە 
. هەمان کارنامەی داعشیان تۆمارکردووە

هەموو حزبەکان بەیەکێتی و پارتی و گۆڕان 
و نەوەی نوێی نزیک بەگۆڕان و یەکێتیەوە 
هەریەکیان لە پەلەقاژەی جێگاگرتنی زیاترن 

 .الی حکومەتی عەبادی
هەلومەرجی چارەکە موچەی حکومەتی 
حزبەکانی کوردایەتی، بوو بەنەمانی 
مووچەو خراپتربوونی زیاتری 
خزمەتگوزاریەکان، تا کار بەوە گەیشت 
پارێزگاری تازەی سلێمانی بڵێت ئەوەی 
پارەی هەیە با نەوت لەهاویندا بکرێت و 
زەخیرەی بکات و بەمانای ئەوەی  پارەی 

نیە با لەزستاندا لەسەرماندا رەقبێتەوە، بەاڵم 
ناڕەزایەتی و توڕەیی خەڵكی کوردستان 

ساڵی دەسەاڵت و  ٧٩بەدژی کارنامەی 
سیاسەت و کاروکردەوەی ئەو حزبانەو 
بەتایبەتی کارنامەی کوردایەتی و سات و 

ی ئۆکتۆبەردا، خو و  ٨٢سەودای 
عادەتەکانیانی بزوتنەوەی کوردایەتی وەک 
فلیمی سینەمایی هێنایەوە بەرچاوی خەڵک و 
ناڕەزایەتیەکانی بەرەو فراوانتر بردو هاتنە 
سەر شەقامەکان و وتنی نا بۆ 
دەسەاڵتدارێتی هەموو حزبە 
ناسیونالیستەکانی کوردایەتی، بەدوای خۆیدا 

ئەم ناڕەزایتەیانە وەرچەرخانێکی نوێ .  هێنا
بوو لەژیان و ناڕەزایەتی خەڵکی 
کوردستاندا، کە لەداخوازیەکانەوە بەرەو 
نەمانی دەسەاڵتی حزبەکانی کوردایەتی بوو، 
کە زۆر خێرا زۆربەی ناوچەکانی بەتایبەت 

 .زۆنی سەوزی گرتەوە
ئەگەرچی تەنیا مانگێک و دوو رۆژ بوو 
کەباڵێکی یەکێتی هەمان کارنامەی 

ی ئابی ٥٨هاوبزوتنەوەکەی لەچەشنی 
دووبارە کردەوە لەراکێشانی دەسەاڵتی 
قەومی ئیسالمی عەرەبی بۆ کوردستان، 
بەاڵم لەبەرامبەر ناڕەزایەتیەکاندا 
کەهەڕەشەیە لەدەسەاڵتەکەیان، پارتی 
هاوشانی هێزە دژی خەڵكیەکانی یەکێتی، 
لەپاڵ یەکێتیدا وەستاو هێزی بۆ زۆنی سەوز 
ناردو شان بەشانی یەک، میلیشیای یەکێتی 
و میلیشیای پارتی شەقام و ناو شارو کۆچە 
و کۆاڵنی شارو شارۆچەکانیان بەو هەمەرو 
میلیشیا و چەکە جۆراوجۆرانەی هەیان بوو 

ئەو هەموو چەک و ...  کردە سەربازگە
جبەخانە سەربازی و هیزە چەکدارەی لە 
بەرامبەر حەشدی شەعبی و شیعی، کە 

نەیانتوانی رۆژ و سەعاتێک بەرگری بکەن و  
کەرکوک و چەندین ناوچەی فراوانیان 
رادەستی هێزەکانی حکومەتی عەبادی و 

یەکێتی وپارتی لەکەرکوک و ...  حەشد کرد
دوز هەڵهاتن و بەرگریان نەکرد بەڕووی 
حەشدی شەعبی و هێزەکانی عەبادی 
پاسدارانی ئێرانیدا، ئەمڕۆ لەشەقامەکانی 
سلێمانی و رانیەدا بەرامبەر خەڵکی کرێکارو 
کەمدەرامەت و الوان و ژنان رایانگرتووەو 
کوشتارو بریندارێکی زۆریان لەخەڵک 
کردوە، هەڕەشەیەکی زۆر و دەستگیرکردن 
و ترساندن و کەیسی تۆمەت دروستکردن 
بۆ هەڵسوڕاوانی ناڕەزایتیەکان و 
دووبارەکردنەوەی ئەو دەهۆڵە کۆنەیە کە 
ئەو ناڕەزایەتیانە دەستی لەپشتەوەیە کە 
ئێرانە، لەکاتێکدا خۆیان یەکپارچە لەباوەشی 
ئێراندا غەرق بوون، لە درۆیەکی شاخداری 
ئەو حزبانەی کوردایەتی و چەواشەکاری 
زیاتر هیچی تر نیە، کە لەشەڕو لەئاشتیاندا 
بەدژی خەڵکی کرێکارو کەمدەرامەتی 
کوردستانن و ئەمە یەکەمین جارو ئاخرین 
جاریان نابێت تاکو لەدەسەاڵتدا بن، بۆیە 
خەڵکی کوردستان ئەمجارە دەڵێن ئەم 
حزبانەی کوردایەتی دەبێ بڕۆن، ئەمە 
دروشمێکی باش رێگاچارەیە، بەاڵم وشیاری 
و یەک ریزی و رێکخراوبوونی سەراسەری 

 .دەوێت
 

 کۆدەنگی حزبەکانی کوردایەتی لەبەرامبەر خواست و ناڕەزایەتیەکانی خەڵکدا

 نوری بەشیر: نووسینی
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 .بۆ ئەو ڕێژیمە لە مێژوودا تۆمار کراوە
ئەوەی خاڵی نەرێنی ئەو خۆپێشاندانانەیە بوونی کۆمەڵێک بزوتنەوەی ناسیۆنالیست و 

... ئۆپۆرتۆنیستە کە خەریکن لە ئاوی لێڵ ماسی دەگرن و هاتوونە گۆڕەپانی
خۆپێشاندانەکان و بە یارمەتی واڵتانی سەرمایەدار هەوڵ دەدەن جارێکی تر ناڕەزایەتی 

ناڕزایەتیەک کە ڕوون و ئاشکرایە فڕی بە سەر  و داخوازی خەڵک بە الڕێدا بەرن 
ناسیۆنالیزمەو نییە، بەڵکوو خۆپێشاندانێکی بەرینی چینی کرێکار دژ بە برسێتی و 

گەندەڵی دام و دەزگای  نەبوونی هەلی کار و مافی ژیانێکی ئینسانی بە تایبەتی 
حکومەتیە و ئەوە لە دروشمەکانی خەڵک بە سانایی دەردەکەوێ، خۆپێشاندانێک کە دژ بە 

تۆتالیتێر بەڕێوە دەچێ، سیستمێک کە نمونەی حوکمڕانیەکی سەرمایەداریی  سیستمێکی 
دیکتاتۆر و ئایینیە کە هەموو دەروازەیەکی دیالۆگی داخستووە و هیچ دەنگێکی جیابیر  و 

  .قبوڵ ناکات
ئەوەی خاڵی نەرێنی ئەو خۆپێشاندانەیە ئەوەیە کە بە داخەوە هێشتا کە مانگرتن و 
ناڕەزایەتیەکان سەڕەڕای بەرباڵوی بە هۆی نەبوونی دامەزڕاوەیەکی جەماوەری و 

سەربەخۆ و نەبوونی خەتی فکری نەیتوانیوە یەکپارچە و  هاوئاهەنگی چینایەتی 
سەرمایەداڕان و هەلپەرستانیش ئەو ڕەوتە بە قازانجی خۆیان .  سەرتاسەری بێتەوە

لێکدەدەنەوە و لەهەر رێگایەک بۆ هەرچی پرش وباڵوەکردنی چینی کرێکار و 
تێدا  72دووبەرەکی نانەوە لە نێوانیان کەڵک وەردەگرن، ئەزمونێک کە لە شۆڕشی 

سەرکەوتن و خەڵک بە هۆی نەبوونی ئاڵتەرنتیڤ و حیزبی پێشڕەو ناچار بوون ڕژێمی 
ئیسالمی هەڵبژێرن، بۆیە پێویستە هەوڵ بۆ یەکگرتوویی و سەرتاسەری کردنەوەی 

. هەڵبگیرێ ناڕەزایەتی و مانگرتنە کرێکاریەکان بدرێ و هەنگاوی بە بڕشت لەو بوارەدا 
خاڵێکی نەرێنی تر لە خۆپێشاندانە کرێکاریەکانی ئێران نەبونی خەتی فکری و هاوئاهەنگ 
نەبوونی ئەو ناڕەزایەتیانە و نەبونی ئاڵترناتیڤ و یەکپارچەیی حیزبە چەپ و ڕادیکاڵەکانە 

بۆیە پێویستە .  کە تاکە حیزبێکن هەڵگری ویست و داخوازی ڕەوای خەڵک بن
کرێکاریەکان بکەن و  چەپ و ڕادیکاڵ کار بۆ یەکگرتوویی خۆپێشاندانە  ئەحزابی 

ئاڵوگۆڕە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوریەکان بە قازانجی خەڵک تەواو بکەن و ڕێبەری 
ئەم خۆپێشاندانە بە ئەستۆ بگرن بۆ ئەوەی جارێکی تر ئەزمونی شۆڕشی گەالنی ئێران 

  .دوبارە نەبێتەوە و شۆڕش و داخوازی خەڵک بەالڕێدانەچێ
بۆیە زەروڕەتی پێویست یەکگرتوویی و هاوئاهەنگی و سەرتاسەریکردنی بزوتنەوە و 
ناڕەزایەتیە جەماوەریەکان و ڕێبەریکردنی ئەو خۆپێشاندانە لەالیەن حیزبێکی چەپ و 

 ...ڕادیکاڵە

 شۆڕشی برسیەکان، بە دروشمی کار، نان، ئازادی ...درێژەی

خەڵکى خۆپیشاندەرو ناڕازى زۆر بێ ئومێدو بێ (ئیسالمی یەکان و بزوتنەوەى گۆڕان)
لەبەرئەوەى چەندین ئەندام پەرلەمان بەهۆى دەنگدانى خەڵکى ناڕازى وخۆپیشاندەر .  هیواکرا

پیان بوونە ئەندام پەرلەمان و وەزیر، بەاڵم ڕاستگۆ نەبوون لەگەڵ خەڵکى وهیچ بەڵێنێکى 
ى شوباتی ڕابردوویان جێبەجێ نەکرد هەتا ٨٩دەنگدەران            و خەڵکى خۆپیشاندەرانى 

ى شوباتى ڕابردوو دادگایی نەکراون و ٨٩ئێستاش بکوژانى گەنجان والوان ومێرد منااڵنى 
هەربۆیە پێویستە خەڵکى ناڕازى تەنها پشت بەهێزى جەماوەرى ڕێکخراوەیی .  سزا نەدراون

 .خۆیی ببەستێت بۆگۆڕانکارى لەسیستەم ویاسا چەوسێنەرو دژمرۆڤایەتییەکان
البردنی سەرجەم کۆسپەکانی بەردەم ئاسودەیی وئازادی وبەرابەری مرۆڤەکان بەندە 
بەتێکۆشان بۆڕووخانی سیستەمی چەوسێنەرو سەرکوت و گەندەڵ ومافیاو دزی کۆمەڵگە، 
هەر هەنگاوێکیش بۆتێکۆشان بۆئاڵوگۆڕی سیستەمی چەوسێنەر پێویستە ژنان و پیاوان 
بەهاوبەشی تێکۆشانی بۆبکەن، بەواتەیەکی تر تێکۆشان بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی مرۆڤ 
بەبێ تێکۆشان بۆ بەدیهێنانی مافەکانی ژنان ناتەواوە وناتواندرێت، بێگۆمان سەرکەوتنى 
شۆڕش و ڕاپەڕین بۆ بەدیهێنانى کۆمەڵگەیەکى باشترو ئازاد دوور لەچەوسانەوەى ژنان 
بەندە بەتێکۆشانى هاوخەباتى ژنان و پیاوان بەجۆرێک کە لەکۆتاییدا ئاسوودەیی وئازادی 

لەبەرئەوەی ژنان نەک بەشێکن لەمرۆڤایەتی بەڵکو ژنان دایکی تەواوی .  مرۆڤەکان بەدی بێت
مرۆڤایەتین، بۆیە هەرگیز ناکرێت ڕێگا بدرێت بەچەوسانەوەو سوکایەتیکردن بەژنان لەژێر 

وەستاندنى چەوسانەوەو .  هەربیانوێکەوە بێت پێویستە قەدەغە بکرێت وبوەستێندرێت
کۆیالیەتى و بێمافى ژنانیش بەندە بەهاتنەمەیدانى ژنان شانبەشانى پیاوانى ئازادیخوازو 

بوونى هەر .  یەکسانیخواز لەخۆپیشاندان وناڕەزایەتییە جەماوەرییەکانى باشوورى کوردستاندا
کەم تەرخەمییەک لەهاتنە مەیدانى ژنان وکچان لە ناڕەزایەتى وخۆپیشاندانەکانى داهاتوودا 
دەبێتە هۆى هۆکارێکى کاریگەرو بەهێز بۆ شکستهێنانى بەدیهێنانى ئامانج و مافە شارستانى 
ومەدەنییەکانى کۆمەڵگەیی باشوورى کوردستان هەربۆیە ناکرێت ژنان وکچان فەرامۆش 

 .بکرێن لەبەشداریان لەناڕەزایەتى وخۆپیشاندانەکاندا
مێژووی کۆمەڵگەی ئینسانی بریتییە لەمێژوویی ملمالنێکانی کۆمەڵگە لەنێوان چەوسێنەرو 
چەوساوەکان هەتا ئێستا ئەم ملمالنێیانە بەردەوامە، بەاڵم لەگۆرانکارییەکانی قۆناغەکانی 
کۆمەڵگە ملمالنێکانیش گۆڕانیان بەسەردا هاتووە لەشێوازدا، بەاڵم لەناوەڕۆکدا هەمان 

کە ژنان بەدرێژایی مێژووی .  ملمالنێی ڕابردووە کە لەنێوان چەوساوەو چەوسێنەراندا هەیە
مرۆڤایەتی هەتا ئێستاش کەسەردەمی سیستەمی سەرمایەدارییە لەبەشی چەوساوەکانی 
کۆمەڵگا بوون، ئەگەرچی هەندێک جار یان لەهەندێک قۆناغدا بەشێک لەژنان بوونەتە بەرپرس 
وبەڕێوەبەرو ئەندام پەرلەمان و وەزیرو زۆرجار سەرۆکی واڵت وحیزب، بەاڵم بەهۆی 
هەبوونی بیروباوەڕی کۆنەپەرستانەو دواکەوتوانەو فکرو ئایدیای قەومی و دینی و 
سەرمایەداری ژنان هەر خۆیان بوونەتە وەسیلەیەکی چەوسێنەران بۆزیاتر چەوسانەوەی 

 .ژنان
هۆکاری ئەساس و بنەڕەتی ئەوەیە ژنانی بەرپرسی بااڵ لەبەرئەوەی لەچوارچێوەی 
بیرکردنەوەو فکرو ئایدیاکانی کۆنەپەرستانەو پیاوساالرانەو پیاوانە خۆیان شاردۆتەوە، نەک 
. هەبوونی بیرکردنەوەو بیروباوەڕی یەکسانیخوازانەی ژنان کە ژنانی چەوساوە ڕزگاربکەن

کەواتە چارەسەر .  بۆیە ژنانی بەرپرس بوونەتە بەشێک لەچەوسانەوەی زیاتری خودی ژنان
بۆ چەسپاندنی یەکسانی نێوان ژنان وپیاوان و نەهێشتنی چەوسانەوەی ژنان پێویستمان 
بەگەشەدانی فکرو بیروباوەڕی مڕۆڤایەتییە کەڕاستگۆیانە کار بکات بۆچەسپاندنی مافەکانی 

لەبەرئەوەی ژنان .  ژنان وچەسپاندنی ئازادی ویەکسانییە بۆژنان پیاوان بەبێ جیاوازی
. بۆیە ناکرێت هیچیان کۆیلە هیچیان بن.  وپیاوان هەردووکیان مڕۆڤن هیچ جیاوازێکیان نییە

کەپێویست دەکات شۆڕشێکی سەرتاسەری .  ئەمەش ئەبێت لەدەستوورو یاساکان بچەسپێت
بۆیە .  بۆسازبکرێت، لەپێناوی چەسپاندنی مافەکانی ژنان وپیاوانی چەوساوەی کۆمەڵگە

پێویستە ژنان وکچان بەشداربن و ڕابەرایەتى ناڕەزایەتى وخۆپیشاندان وهەر تێکۆشانێک 
وخەباتێک بن کە بۆگۆڕانکارى لەم جۆرە سیستەمە خێاڵیەتییە حیزبییە چەوسێنەرو مافیایە 
دەکرێت وهەنگاو دەندرێت بۆ بەدیهێنانى سیستەم و یاسایەکى سیکۆالرو شارستانى و ئازاد 

 .لەباشوورى کوردستاندا

 گۆڕانکارى لەسیستەم تێکۆشانى هاوبەشى دەوێ...درێژەی 

 

 

چەوسانەوەو سەقامگیربوونی ئازادی و یەکسانی و دادپەروەری تەواو بەندە 
. ریکخراوبون لەحزبی سیاسی و ریکخراوەی جەماوەری و پیشەیی جوراوجۆرەوە بە 

جا ئەگەر سەرنجێ بدەین .  وە بە ئاسۆو پالن و نەخشەو ئەلتەرناتیڤی دیارو رۆشنەوە
هەموو نارەزایەتییەکان لە خوپیشاندان و مانگرتن هەتا راپەرینەکان کە لە هەموو 
واڵتەکان لەالیەن چینی چەوساوەوە کراوە لە ساڵی رابردودا بە شێوازو ئاستی 

زیندوترین نمونەش هەر وەک .  جوراوجور ئەم الوازییە گەورەو قوڵەی تیا بەدی دەکرێ
. رابردوو بوو لە شارو شارۆچکەکانی کوردستان ساڵی  وتمان نارەزایەتییەکانی کۆتایی

هەڵبەت بە جورێک ئەم الوازییە قوڵە لە نارەزایەتییەکانی ئەمرۆی جەماوەری ئیرانیش 
بەاڵم بەهۆی ئەو هەلومەرجە سیاسییەی لەئیرانی ژیر دەسەاڵتی رژیمی ئیسالمی  هەیە، 

هەیە دەرفەتی خیرای پرکردنەوەی بەپەلەی هەیە تا ببیتە جێگا ئومیدو ئاسۆیەک بۆ 
ئاڵوگۆرو، تەنانەت وەرچەرخانی قوڵ و ریشەیی نەک هەر لە کۆمەڵگەی ئیران، بەڵکو لە 

  .ئاستی رۆژهەاڵت و ناوچەکەو جیهانیش
لە ساڵی رابردوو  بویە بەئومیدی ئەوەی جەماوەری ستەمدیدە لەم گۆشەیەوە ئاوڕ 

بۆ بەدیهاتنی هەموو .  بدەینەوەو بە ئامادەکارییەوە، پیشوازی لە ساڵی تازە بکەین
ئومیدو ئاوات و خواستە ئینسانییەکانیەکانمان و بەدیهینانی ئازادی و یەکسانی و 

 .دادپەروەری راستەقینە لە دونیایەکی باشتردا

 لە گۆشەیەکی ترەوە...درێژەی 

 .سلێمانی، مانیان لە کار گرت، لەبەر پێنەدانی مووچەکەیان

 کوردستان/عێراق/ سلێمانی

نەیاویسات نااوی )  سەرچاوەیەک لە نااو بەڕێاوەبەرایەتایەکە.  لەبەر دواکەوتن و نەدانی مووچە.  دەستیان دایە مانگرتن لە دەوامی ڕەسمی ٨١/٨٧شەممە  ٧فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی سلێمانی ڕۆژی  
ساەرچااوەکە ئاامااژەی .  ، کرێکاران لە بەرێوەبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی نەچوون بۆ دەوامی ڕەسمی و دەرگای سەردانیان لە بەردەم هەر الیەن و کەساایەتایەک داخسات( ئاشکرا بکات بۆ النبا لالخبار

بەهۆی هەڵپەساردنی دەوامی بەڕێوەبەرایەتیەکە، ڕایی کردنی کااروبااری .  بەوەدا، کە مانگرتوان لە دەوام، بڕیاریاندا کە هیچ کارێکی هاوواڵتیان بەڕێ نەکەن، تا مووچە دواکەوتوەکانیان سەرف دەکرێت
شاەمامەوە ٧فەرماانابەران ڕایااناگەیاانادووە، کە لە ساەرلەبەیاانای "  قسەکەری بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی کاروان حمە سدیق بۆ تۆڕی ڕووداوی گاووت کە. هاوواڵتیان بۆ کاتێکی نادیار دواخرا

 .دەوامیان هەڵپەساردوە

 .شایانی باسە کە مامۆستایانیش بڕیار بوو هەر ئەمڕۆ لەبەرامبەر نەدانی مووچەکانیان خۆپیشاندان بکەن

 ....پاشماوەی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
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لەیادی هاوڕێیانی گیانبەختکردی رێگای ئازادی و 
 ...سۆشیالیزمدا

دواکات بۆ وەرگرتنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتووی 
  2018-1-13 ...بۆپێشەوە

هەموو ساڵیك یادی خەباتکارانەی هاوڕێیانی  ٨٧-٥٨
یادی ...  گیانبەختکردووی رێگای ئازادی و سۆشیالیزمە

هەموو ئەو هاوڕێ و ئازیزانەیە کە گیانی خۆیان نایە رێگای 
دنیایەکی باشتر بۆ لەبەین بردنی و زوڵم و ستەم و 
نابەرابەری و سەرجەم کوێرەوەری ونەگبەتییە هەزار 
سەرەکانی نیزامی گەندەڵ و دیلیهێنەرو زاڵمانەی 

یادی ئەو ئینسانانەیە کە بۆ بنیاتنانی ...  سەرمایەداری
یادی ...  کۆمەڵگەیەکی بێ چین و چەوساندنەوە تێکۆشان

هەموو ئەو ئینسانانەیە کە لەالیەن رژێمی درندەی بەعسەوە، 
خنکێنران و ئیعدام و گوللەباران یان لە ژێر شکنجەدا گیانیان 

یادی ئەو هاوڕێیانەیە کەلەگەڵ حزب و رێکخراوە .  لەدەستدا
چەپ و کۆمۆنیستەکاندا بوون گیانی خۆیان بۆ کۆتاییهیێنان 
بە نیزامی هاری سەرمایەداری بەختکردووە، یادی هەموو ئەو 
هاوڕێیانەیە کە لە بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و 

دا گیانیان لەدەستداوە، یادی  ٨٧٧٨بزوتنەوەی شورایی ساڵی 
هەموو ئەو هاوڕێ کۆمۆنیستانەیە کەلەالیەن حزبەکانی 
بۆژوازی کوردایەتیەوە، تیرۆرکراون یان لە ریزی 
خۆپێشاندان و نارازەیەتیەکانی بێخانەوالنەکان و ئاوارەکان و 

یادی هەموو ...  دەستفرۆشاندا دراونەتە بەر دەسترێژی گوللە
ئەو ئینسان و کرێکارە تیکۆشەرە چەپ و کۆمۆنیستەکانەیە، 

بە ...  کە بەهۆی نائەمنی شوێنی کارەوە بوونەتە قوربانی
دیسمبەر یادی خەباتکارانەی هەموو ئەو  ٥٨کورتی 

ئینسانانەیە، کە لەرێگای وەدیهێنانی خواست و مافە 
ئەم یادە و ...  جیهانداگرەکانی ئینساندا گیانیان بەختکردووە

وە، بریاری  ٨٧٧٨ئەم رۆژە لەالیەن شوراکانی ساڵی 
بەرزو بەرێز بێت یادی هەموو هاوڕێیانی گیان ...  لێدراوە

 ...بەختکردوی رێگای ئازادی و سۆشیالیزم

 ...   بەرزو بەرێزە یادی خەباتکارانەو کۆمۆنیستانەتان

 تاران

 تاران پایتەختی سێدارەو،
 !مزگەوتێکی گەورەی مەرگە
 قیڕەی مەالی قەلە ڕەشکە

 لە مینبەری هەزارساڵ بەر لە ئێستاوە
 بانگ بۆ تاریکی ئەدات و،
 لە میحرابی بەر قاچیشدا

 !خوێنی ئازادی ڕژاوە
 پەنجەرەی بەر هەتاوی بیر
 کاڵو ڕۆژنەی هەموو تیشکێ،

 !بە ڕیشی تۆپزی ئاخوند ئاخنراوە
 ئێران دەریایەکی تووڕە

 ....ئاگر مەوج ئەداتەوە
 شێرکۆ بێکەس

! کرێکاران، زەحمەتکێشان، الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد  

نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری و سەکۆیەکی لێبراوە  بۆ ژی باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی تیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی ئێوەیە، دەنگ و سەکۆی بزوتنەوەی نارەزایەتی سۆشیالیستیتانە، بەد
بڵندگۆی بانگەوازی هاوچینەکانتانە بۆ هاوپشتی و هاوخەباتی، وە دەنگ و مینبەری ...روبەروبونەوەی فکر و راگەیاندنی دارزیوو فریوکارانەی بۆرژوازی و بزوتنەوەو رەوتە سیاسی و فکری و حزبییەکانی

لەیەک وشەدا، بۆ پێشەوە،  سەکۆیەک و مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشی کۆمەاڵیەتی چینی کرێکاردا، ... راستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و ستەمێک کە لە کۆمەڵگای سەرمایەداری ئێستادا، بەرامبەر ئێوە دەکرێت
... بۆ ژێروژورکردنی دنیای زاڵمانەی سەرمایەداری و دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی  

یشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و خۆپبۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەییەکانتان، لە 
... رێگریەکانی بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن  


